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Multisjukas behov och upplevelser av Reko

Personer med multisjuklighet möter en rad hinder inom hälso- och sjukvården, 

men kunskapen är liten om vilka utmaningar dom möter när det gäller 

återgång till arbete, vilka behov dom har och vilken kompetens dom själva 

beskriver som viktiga att Reko har. Utifrån intervjuer genomförde vi två studier: 

Studie 1 hade två syften: 

▪ att undersöka vilka problem och hinder som multisjuka upplever under 

rehabiliteringsprocessen och återgång i arbete, samt

▪ att undersöka inom vilka områden Rekos insatser upplevs ha betydelse.

Studie 2 hade ett syfte:

▪ att undersöka hur multisjuka beskriver den professionella kompetensen hos 

Reko som dom haft kontakt med.



Telefonintervjuer med patienter som haft kontakt med Reko

Individuella semi-strukturerade telefonintervjuer med 

12 patienter med multisjuklighet (Azad, m.fl., 2021). 

Rekos postade inbjudan till några patienter med minst 

2 diagnoser/besvär som de hade kontakt under 

vintern/våren 2020.

Deltagarna:

➢ 7 från primärvård och 5 från psykiatri/beroendevård.

➢ 9 kvinnor och 3 män.

➢ 8 hade haft mer än sex kontakter med sin Reko.
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Deltagarnas självrapporterade diagnoser, symptom och psykosociala svårigheter

Participant Self-reported diagnoses, symptoms and psychosocial difficulties

1 Fatigue symptoms, depression, anxiety, partner with depression

2 Fatigue symptoms, chronic headache, child with ADHD and other problems

3 ADHD, depressive periods, tinnitus, drug addiction, maltreated as child

4 Sleeping disorder, pain problems, depression, childhood cancer survivor

5 Heart problem, anxiety, fatigue symptoms

6 Bowel disease, depression, pain problems, sleeping disorder, breast cancer survivor, alcohol addiction

7 Fatigue symptoms, depression, autism spectrum disorder, PTSD, pain problems, maltreated as child

8 Fatigue symptoms, sleep disorder, pain problems

9 Transient ischemic attack, severe headache, brain fatigue, prostate cancer, stomach problems, Covid-19

10 Sleeping disorder, fatigue symptoms, children with chronic somatic disease and mental health problems

11 Chronic fatigue syndrome, pain problems, rheumatoid arthritis

12 Fatigue symptoms, ADD, child with mental health problems (Svärd, Friberg & Azad, 2021)
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Studie 1: Deltagarnas behov och upplevelser av Rekos stöd 

Tematisk analys vägledd av den evidensbaserade case-management ecological 

model (Costa-Black, Fuerstein & Loisel, 2013). Modellen använder ett 

biopsykosocialt perspektiv som tar hänsyn till hur multidimensionella system kan 

påverka arbetsförmåga och även främja multi-problem-lösningar, genom att 

identifiera faktorer och aktörer från olika nivåer inom fyra områden runt individen.

I analysen reviderades och anpassades modellen till den svenska kontexten.



Experienced problems for 

participants’ rehabilitation and 

RTW, and what type of RECO 

interventions the participants 

find supportive – in relation to 

the four dimensions in the case-

management ecological model.

(Svärd, Friberg & Azad, 2021)



Svårigheter i domänen personliga systemet

”Det som är svårt, det är att mina sömnproblem är mycket yttre faktorer, och de kan 

man inte jobba med på det sättet [i terapi]. Att det är en sak om det bara är inre 

stress som gör att man sover dåligt, då kan man ju jobba med olika saker för att 

förändra det. Men jag kan inte förändra, så att säga, min dotters diabetes.” (IP10)

Svårigheter domänen hälso- och sjukvården

“Det är framför allt tröttheten. Sen har jag en smärtproblematik också i ryggen som 

också är periodvis så pass att jag inte kan jobba på grund av den. Men det tror jag 

inte ens nämns i själva sjukskrivningsförfarandet, om man säger så. Jag har inte 

tagit det så mycket med sjukvården, för de kan inte göra någonting. Och sen är det 

depressionsproblem. Jag har väl haft depressionssymptom i… ganska konstant i 

kanske sex, sju år, men inte så allvarligt att det är liksom jätteallvarligt. Men de 

försvinner aldrig helt heller.” (IP4)
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Upplevda behov och svårigheter



Rehabilitering som inte modifieras till multisjuklighet

”Det blev också så här dubbelt, för att då var de, och jag då, 

tvungna att välja. ’Ska jag gå smärtprogrammet eller ska jag gå 

utmattningsprogrammet?’ fast jag behöver båda två. Och då 

tyckte de inte att jag skulle gå utmattningsprogrammet. 

Alltså [smärt]rehabiliteringen… jag var ju helt förstörd till slut. För 

att man skulle gå där i flera timmar. /…/ Och sen skulle jag sitta 

och söka jobb för att Försäkringskassan godkände inte att det var 

rehabilitering på 100 %, eftersom vi inte var på kliniken hela 

dagarna. Så jag mådde ju sämre och sämre under den så kallade 

rehabiliteringen… Plus att den var väldigt flummig. Att det… ’Ja, 

men det viktigaste är bara att du kommer hit. Du kan bara lägga 

dig ner, du behöver inte lyssna på vad vi säger’.” (IP7)
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Upplevt stöd från Reko

Stöd i det personliga systemet

”Det var hon som föreslog det, det var därför jag tog kontakt med 

familjerådgivningen. Men annars hade hon nog inte kunnat göra så 

mycket där, tror jag. Men alltså, hon fungerar som en… hon fungerade 

som en psykolog till slut i alla fall, för man pratade om allting.” (IP1)

Stöd i relation till Försäkringskassan

”Jag tycker det var väldigt skönt att kunna vara ärlig och säga som det är, 

att det är inte bara jobbet, eller det är nästan inte jobbet alls, utan det är 

hemmet. Till läkaren kan man inte säga exakt så för då skrivs det till 

Försäkringskassan, och då får man inga pengar [skratt]. Och till 

Försäkringskassan kan man definitivt inte säga så.” (IP7)
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Bristande stöd i relation till Arbetsförmedlingen

”Rehabkoordinatorn har en åsikt, att ’Det låter inte alls som att det vore bra för 

dig att hamna på den platsen’. Och Samhall säger ’Det är den enda platsen vi 

kan erbjuda dig’. Och Arbetsförmedlingen säger ’Du har inget skäl att inte gå dit; 

för du är inte heltidssjukskriven’. Och ja, då hamnar jag ju i… tyvärr i en situation 

där jag känner ’Jaha, jag måste bara tugga mig igenom det här’. Så oavsett hur 

jag mår… när ingen ser, ingen säger någonting.” (IP7)

Rekos stöd utifrån en multisjuk persons perspektiv

”Jag tycker bara att rehabkoordinator… Det borde alla bli erbjudna just som har 

flera sjukdomar eller långa sjukskrivningar eller… För det är stunder där man 

känner att man mäktar inte med, utan man går ju på knäna. Och det är 

Försäkringskassan och det är husläkaren, och vad ska man säga och vad ska 

man göra? Vad är vettigast att göra? Och ska jag? Ska jag inte? Så är det 

fantastiskt att kunna bolla det med en människa som har varit med om det där 

och har massa erfarenhet liksom. Helt fantastiskt. Och det är nog hon som vet 

mest om mig i det här läget.” (IP5)



Slutsatser

Deltagarna upplevde problem inom alla fyra domäner i modellen.

Rekos insatser upplevs värdefulla oavsett domän, men de gav rådgivning och 

koordinering i olika utsträckning:

▪ Hälso- och sjukvård och arbetsgivare (mycket)

▪ Försäkringskassan (ibland)

▪ Arbetsförmedlingen (sällan)

▪ Kring sociala svårigheter som hindrar rehabilitering / återgång i arbete (nästan aldrig)

Brist på rådgivning och koordinering - eller rehabiliteringsprogram som inte 

modifierades till multisjuklighet och psykosocial komplexitet - var associerade 

med förlängd sjukskrivning, sjuknärvaro, lägre anställningsgrad, sämre hälsa 

eller att sociala riskfaktorer inte uppmärksammades och hanterades.
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Studie 2: Hur beskrivs Rekos professionella kompetens?

Tematisk analys utifrån en teoretisk förståelse av professionell kompetens. 

Utgår från ett relationellt förhållningssätt som ser professionell kompetens som 

det som används och utövas i interaktion med andra i ett specifikt sammanhang, 

studerar vad de gör såväl som vad de besitter.

Professionell kompetens består av egenskaper (färdigheter, förmågor) och 

symboler (aktivitet i praktiken, känslor, hur den professionella framträder och 

framstår). Symboliska manifestationer, t.ex. vad som betraktas som god social 

kompetens, kan skilja sig mellan sammanhang (Lindberg & Rantatalo, 2015). 

Kunskap är ett verktyg som möjliggör praktik. Att ha kunskap leder inte 

automatiskt till ett kompetent och kunnigt agerande/framträdande – i studien 

undersöker vi därför hur/vilken kunskap som förmedlas till patienter i praktiken.
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Resultat: Sex teman

Kommunikations- och koordineringsförmåga

Jag tror att för mig har det varit mest en liten trygghet att hon är någon som 

har koll på de olika instanserna. Ja, mer som någon trygghetskänsla än 

någonting annat. (IP2)

Rådgivnings- och vägledningsförmåga

Då kunde hon stötta så här ”nej men nu tycker jag att vi tar den här läkaren för 

han ja men han passar bra för dig och ja men och han är lyhörd”. (IP11)

Om någon kommer fram och visar i tanken, ”så här gör du, det här ska du äta, 

det här borde du göra”, det är guld värt. (IP8)
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Engagemang och företrädarförmåga

Jag har upplevt att rehabkoordinatorn verkligen har på något sätt 

varit på min sida i den här processen så att säga. Men det är väl för 

att såna kuratorer och sånt tenderar att inte försöka ställa diagnoser 

på en, utan bara hjälpa till. (IP4)

Att vara uthållig och flexibel

Att hon liksom inte släpper taget. (IP12)

När man träffar henne, eller bara telefonsamtal, så har hon alltid tid 

att prata. (IP6)

Hon har fortfarande inte ringt. Det har varit problematisk. (IP7)
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Att vara empatisk och terapeutisk

Eller om jag ska någonstans så har jag bett om att… Kan vi prata innan? Då. 

Ja, så att jag kan reda ut… Vad är viktigt liksom. För det är så mycket känslor. 

Hon har hjälpt mig att reda ut liksom och… Ja, trassla upp alla mina tankar och 

hur ska jag säga, och vad ska jag säga, och… Ja. Så att hon… Ja. Hon har varit 

väldigt bra stöd. (IP5)

Att vara professionell och tillförlitlig

För mig har det varit viktigast att hon är så insatt i hur utmattningssyndrom 

fungerar och har erfarenhet av det // det har varit min räddning. (IP5) 

Hon verkar ta sin yrkesroll på allvar /…/ hon är så insatt i de här /…/ liksom 

förstår sig på processen i en sån här typ av sjukskrivning. (IP12)
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Några slutord

▪ Syftet med studien var inte att definiera vad som är rätt professionell 

kompetens för en rehabkoordinator att ha, snarare att utforska patienternas 

beskrivningar av viktig kompetens.

▪ Vissa resultat, som kommunikation och koordinering, kan definieras som 

färdigheter. Andra resultat, som att vara empatisk, professionell och tillförlitlig, 

har att göra med symboler då de relaterar till hur rehabkoordinatorn framstod, 

agerade eller vilka känslor de väckte.

▪ Medan faktakunskap fås genom formell eller informell utbildning, kan 

engagemang, empati och företrädarskap karakteriseras som symbolisk 

kompetens som gynnas av praktisk träning.



Tack för att ni lyssnade!

Veronica Svärd
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