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Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. 
Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en 
sammanställning av de anteckningar som grupperna gjorde. Kommentarerna står så långt det 
har varit möjligt i sin ursprungliga form, därav den något ”spretiga språkdräkten”.  
 
Den övergripande frågeställningen var: 
Vilka är erfarenheterna av samverkan mellan universitet och landsting och vad skulle vi – 
nationellt, landsting, universitet, hälso- och sjukvård – göra annorlunda om vi skulle börja om? 
Vilka konkreta förändringar och förbättringar vill vi se hos oss själva och andra? 

 
 
Positiva erfarenheter 

 
Deltagarna tycker att det har varit roligt och stimulerande att arbeta med REHSAM trots att det 
också har inneburit mycket som varit ganska jobbigt. Man menar att positiva förändringar skett 
med hjälp av de riktade ekonomiska medlen och flera lyfter fram att projekten varit bra ur ett 
hälsoekonomiskt perspektiv.   

I ett par gruppers anteckningar återfinns positiva beskrivningar om att det fungerat bra eftersom 
projektplan funnits, föreberedelserna varit goda, alla parter träffades kontinuerligt, strukturen 
och ansvarfördelningen varit tydlig och förutsättningar för implementering skapats parallellt 
med genomförandet av studien – de allra flesta grupper har dock tagit upp dessa faktorer som 
bristvaror eller sådant som man vill lyfta fram som förbättringar. 

En grupp skriver ”Samverkan är något bra och något alternativ finns inte” och så gott som alla är 
inne på att REHSAMs upplägg har stimulerat fram samverkan mellan landsting och universitet, 
och att det varit positivt med mötet och det ökade samarbete mellan primärvård och universitet.  
RESHSAM har lett till gemensamma beslut och inneburit en positiv riktning mot större förståelse 
mellan huvudmännen. 
 
Kunskapen och förståelsen för området har ökat, och en metodförankring har skett. Det har varit 
bra att det har funnits ett fokus på att sprida resultaten och bra med utbildning om hur man kan 
göra detta bättre. Det har varit positivt att slå sig samman och arbeta med flera landsting och 
den kunskapsutveckling som därmed skett.   
 
Engagerade deltagare och forskare har varit viktiga och positiva för arbetet. I de små landstingen 
har det varit lättare att rekrytera patienter eftersom bra relationer och kommunikation funnits. 
Lyckad rekrytering av engagerad personal har varit betydelsefullt och ledarskapet på 
vårdcentralerna likaså. Speciellt lyfts rehab-koordinatorerna fram, likaså de anställda 
forskningssköterskorna, doktoranderna och kliniska lektorer. Alltså alla dessa personer som finns 
både i forskningen och på klinik.  Även landstingskoordinatorerna har varit viktiga. 
Det har varit positivt att REHSAM haft utgångpunkten i mötet mellan klinik och forskning. 
 
 

Mindre bra erfarenheter/svårigheter  

Nästan samtliga grupper konstaterar att det varit för kort tidsperiod för att genomföra 
projekten.  Startsträckan är lång. Verksamheterna har fullt upp och det är långa ledtider. Därför 
har det blivit mycket obetald planeringstid.  
 
Det har varit svårt att få till stånd samarbete mellan olika instanser. Organisationskulturerna 
med olika förhållningssätt, attityder och språkbruk ställer till problem. Även olika regelverk kan 
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vara ett hinder. (FK, AF, Landsting och Universitet). Om aktörerna inte ”vågar” göra avsteg från 
sina stuprör så är samverkan mycket svår. Skapandet av mötesplatser blir mycket viktigt. Men 
den hänsyn som måste tas till olika språk, mål och regelverk kan också vara positiv och leda till 
utveckling. Mycket arbete har varit personbundet, vilket gjort det sårbart och ineffektivt på sikt. 
Samverkan kan bli mycket, och ibland för mycket, på enskilda personers villkor. 

 
Grupperna konstaterar att det finns många hinder i landstingen.  Det finns en konkurrens inom 
landstingets olika delar och även om högste chefen säger ja, så fungerar det inte längst ut. 
Ledningen måste ske på samtliga nivåer, från högsta ledningen ner till den enskilda chefen på 
”golvet”. Samarbetet fungerar ofta bra på ledningsnivå men när implementeringen ska ske ner 
till verksamheten är det stopp.  Det krävs en struktur på varje nivå ända ner till verksamheten. 
Ledningsstrukturer och linjeorganisationen gör också att frågor hanteras i olika organ och ibland 
med motsatt beslut. 

 
Grupperna upplever att det varit problematiskt att få med vården och speciellt har 
patientrekryteringen varit svår att få till på ett bra sätt. Klinikerna är uppslukade av vardagen och 
vill inte släppa in forskarna. (tvungen att annonsera). Forskningskunskap och kultur saknas i 
primärvården och det finns en stor administrativ trötthet. Verksamhetschefer och enhetschefer 
har ingen erfarenhet och det blir svårt för vårdcentralen att se forskningen som en tillgång och 
stöd. Personalen kan vara intresserad av utveckling men det finns alltför många pålagor från 
olika håll och det blir svårt att få till i en pressad vardag.  Ledtiderna blir långa. Någon extra 
ersättning har heller inte getts för att sköta detta arbete. Förankringen på vårdcentralerna har 
alltså tagit mycket lång tid och krävt många insatser – för att åstadkomma något varaktigt krävs 
att infrastrukturen ändras.  

 
Flera grupper konstaterar att om vi ska hjälpa människor till rtw så borde det finnas en tydlig 
arbetslivsdimension inbyggd i projekten. Man har nu varit styrd av att landstinget sätter gränsen 
vid medicinsk rehabilitering. Några har dock på eget initiativ tagit med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Skulle man börja om så borde det vara utifrån en ännu bredare samverkan 
där arbetsplatsen och rtw är i fokus. FHV har saknats. 

 
Organisationsförändringar som är till för att underlättar för patienter försvårar för forskningen. 
Vårdval har försvårat sammarbetet mellan instanserna. Något annat som försvårat samarbetet 
är landstingens projektorienterade synsätt. I projekten glöms ofta utvärdering och 
implementering. Landstingens självstyre är också ett problem som nämns, alla vill äga sina 
processer och inte ha någon nationell styrning. 
 
Någon tar upp att forskningen är van att själva styra över sina tilldelade pengar. Nu i REHSAM 
har det varit landstinget och det har varit lite problematiskt. Man upplever att forskningen 
ibland har dålig förankring i verkligheten och att forskarna för mycket håller sig i sin värld. Hur 
får man till naturlig dialog med klinik?  
 
Ett problem som ett par grupper tar upp är att de som inte är svensktalande inte inkluderats. 
Hur löser vi detta till nästa gång? Någon menar att de jämkningar som görs för att göra studien 
närmare kliniken och jämförbar gör att studien inte bir av SBU-standard. 
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Hur går vi framåt och hur utvecklar vi vidare? Tankar och förslag på förändringar och 
förbättringar: 
 
 
Forskningsprogrammet REHSAM  
Gärna fler forskningsutlysningar, men framtida utlysningar bör i högre grad vara relaterade till 
verkligheten i vården och bygga på hur behov ser ut. Planeringen av projektet bör ske i 
samverkan mellan sjukvård och universitet. Någon grupp tycker att det bör finnas med personer 
från vården i bedömargruppen, medan en annan grupp menar att redan vid ansökan bör idéerna 
testas på vårdpersonal för att se om det är genomförbart. Kraven för forskningen bör ännu mer 
fokusera på hur implementering av resultat ska kunna ske och hur samverkan mellan 
Försäkringskassan och vården ska se ut. Arbetsförmedlingen bör också finnas med.  
 
Eftersom alla inte kommer tillbaka till ett arbete bör projekten inte bara mäta tillbaka till 
jobb/arbetslinjen, utan det skulle också vara ett värde att mäta utifrån andra parametrar som 
exempelvis vårdkonsumtion. Man vill också se mer hälsoekonomiska analyser för att belysa 
kostnaderna om vi inte samverkar och vinsterna om vi samverkar. Vidare bör det finnas en tydlig 
tanke om hur man hanterar patienter som inte kan svenska. 
 
Hur tar vi nu tillvara på all kunskap som finns i REHSAM? Vem tar ansvar för detta? Hur ser 
organisationen ut?  
 
Någon form av nationell förvaltning behövs för det vetenskapliga resultatet. Det finns också 
åsikter om att någon utomstående borde beskriva hur processen varit. Vad som varit bra 
respektive dåligt och vilka lärdomar vi kan dra.  En grupp vill gärna se en ”lärobok om hur man 
gör – samlad kunskap från REHSAM”.  
Hur studerar vi långtidseffekterna i REHSAM-materialet? Utvärderingarna bör förtydligas så vi får 
ett mer samlat och likvärdigt material. Praktiska manualer för implementering? Till sist finns 
också frågan om vem som äger resultaten, vem som har rätt att få tillgång till data. Hur ser det 
juridiska ut? 
 
 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKL 
Var är arbetsförmedlingen i REHSAM? Deras deltagande behövs. Hur får man med dem? 
Myndigheter som Arbetsförmedlingar och Försäkringskassan har dragit sig tillbaka på 
rehabfronten och landstingen förväntas ta den platsen. Men samverkan mellan vården, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen m.fl. är nödvändig. Förbättra genom t.ex. 
arbetsvägledning från AF för patienter så flödena blir effektivare med andra myndigheter.  
 
Försäkringskassan – vad händer nu? Finns viljan att ta fortsatt ansvar? Viktigt att titta på 
strukturerna för genomförande i de olika landstingen. 
Försäkringskassan bör fungera som samordningscenter, och systematiskt samla in och 
kvalitetssäkra forskning och sedan sprida resultaten. Viktigt att detta sker i samarbete med FoU-
enheterna i vården. I detta arbete är det viktigt att det finns kontaktpersoner för varje projekt 
och att dessa tar aktivt ansvar för samordningen 

Viktigt med modell för att lyfta de goda exemplen till nationell nivå. Hur ska Sveriges Kommuner 
och Landsting och andra aktörer se till att resultaten tas tillvara? Vi måste sprida erfarenheterna 
mellan landstingen! Nationell forskningsstrategi? 
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Arbetsgivare, företagshälsovård - sjukvård 
Vi bör arbeta mer med arbetsgivarna och ge stöd till deras rehabiliteringsinsatser. Stimulera 
kontakter mellan sjukvård, primärvård och arbetsgivare och skapa bättre förutsättningar för god 
samverkan mellan primärvård och företagshälsovård. Företagshälsovårdens roll bör förtydligas. 
Om man ska ta emot medel från rehabiliteringsgarantin och tar uppdraget att hjälpa folk till rtw 
så måste en arbetslivsdimension finnas inbyggd i projektet.  Detta kräver en bredare samverkan 
och landstinget kan inte sätta gränsen vid medicinsk rehabilitering. Försäkringskassan, 
arbetsförmedling och arbetsplats måste involveras. Former för att stödja vården att arbeta mot 
arbetsplatser behöver komma till stånd.  Kombinera morot och piska, möjlighet och ansvar, när 
det gäller att involvera arbetsgivarna.  
Kan rehabiliteringskoordinatorer vara en möjlighet att stötta rtw fokus ? Vem ska ta tag i det 
som Företagshälsovården gjorde tidigare? Mycket kan ske mer parallellt, arbetslivsinriktad rehab 
kan komma in samtidigt med den medicinska utredningen och behandlingen.  

Frågan är vad som är vårdens ansvar, individens ansvar och vad som är arbetsmarknadens 
ansvar? Vårdens primärar uppdrag är inte återgång i arbete, var går sjukvårdens uppdrag? Vad 
ska finansieras, vem ska finansiera?  Kanske ska vårdens fokus vridas från frisk-sjuk-dimensionen 
till att se på axeln sjukskriven – behålla sysselsättning och vanligt liv. 
 
 
Gränsöverskridande insatser för kunskapsutveckling 
Vi måste, både i landstingen och nationellt, arbeta med kunskapsöverföring och implementering.  
Vi behöver en nationell struktur och strategi för hur forskningsprocess och implementering av 
forskningsresultat ska genomföras. Det blir viktigt att sprida forskningsintresse mellan olika 
landsting/centra. Fler involverade centra medför att fler patienter kan rekryteras och att fler 
relevanta verktyg uppmärksammas. Vi ska dra nytta av kvalitén i Sverige, våra register och vår 
infrastruktur. Det är viktigt att bygga gemensamma terminologier och sprida olika verktyg. 
 
Viktigt att på olika sätt stimulera samarbete mellan akademi och landsting, knyta de olika 
aktörerna mycket närmare varandra. Genom en positiv samverkanskultur mellan akademi och 
landsting förhindrar man till del att arbetet fortsätter att löpa i parallella organisationer.  
Det är viktigt att skapa forum som är vana att tillhandahålla forskningsprocesser inom landsting. 
 
Landstingsnivån måste se vad primärvården behöver, och landstingens FoU bör vara mer 
kopplade till universiteten och inte bara göra sin egen forskning. 
En kontaktperson per vårdenhet borde finnas, som en del i arbetet med att kvalitetssäkra 
vården. Även fler forskningskoordinatorer och fler kliniska forskare, alltså delade tjänster. 
Tillskapa också akademiska vårdcentraler. 
 
Forskning i primärvården innebär kompetensförsörjning.  Det gynnar samarbete och jämställd 
vård och innebär utveckling av personalen. Viktigt att visa på nyttan med forskning i 
verksamheten så att den blir lättare att implementera i vården. Hur hittar vi modeller för detta? 
Hur premierar landstingsledningen forskning i verksamheten?  
 
Alla landsting borde ha en forskningspolitisk strategi. Den måste förankras, inte bara i 
landstingsledningen, utan också ner i varje nivå i verksamheten. När det gäller egna medel bör 
överenskommelser skrivas. Men hur ska externa medel ska styras och rapporteras?  
 
Tid som läggs på forskning ska kunna ersättas med pengar som möjliggör vikarier (primärvården 
har ett ersättningsystem som gör att de har svårt att gå på möten, ta på sig uppdrag etc.). 
Ersättningssystemen måste stödja samverkan. Lokalt butgetbelastande projekt prioriteras idag 
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bort. En rapport som belyser hur ersättningssystemet påverkar möjligheterna till 
implementering borde tas fram. 
 
Någon grupp tar upp att redan på grundutbildningen till sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare etc. 
informera om att ”forskning” ingår i yrkerollen. Att man kan bidra till utveckling utan att behöva 
vara forskare. Man pratar vidare om evidensbaserad utbildning och att formalisera utbildningen 
t.ex. med intervention att ge högskolepoäng. En annan grupp menar att det behövs en 
programmatisk ansats för att förändra själva infrastrukturen. Bra enstaka delar t.ex. utbildning 
kommer inte att hjälpa. 
 
 
Samhället förändras… 
Preventiva åtgärder efterlyses för att förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Krav måste 
ställas på arbetsmarkanden och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.  
En viktig förutsättning för att få processen att fungera är att det finns en arbetsmarknad för 
personer med funktionsnedsättning – kvotering, bättre Samhall, etc.  
Kontakten med socialtjänsten brister numera och sjukförsäkringssystemet gynnar inte 
samverkan. 
Vad innebär vårdval för forskningen frågar sig en grupp, medan en annan menar att 
vårdvalsreformen har försvårat för forskning i primärvården. Viktigt att skriva in ”forskningsplikt” 
i avtalen. 
 
 

 
I gruppernas anteckningar finns många tankar kring hur det bör fungera för att 
projekten ska bli framgångsrika. Här följer de faktorer som de flesta lyfter fram, utan 
inbördes rangordning: 

 
Ledning 
Det är absolut nödvändigt med stöd från högsta ledningen för att få igång projektet/forskningen. 
Det räcker inte med FoU-enheten utan landstingsledningen måste äga arbetet. Projektet måste 
sanktioneras och ledas på samtliga nivåer. Från den högsta ledningen ner till den enskilde chefen 
på ”golvet”. Verksamheten, avsiktsförklaringen och syftet måste vara tydligt och väl 
kommunicerat och förankrat i hela organisationen. Alla måste veta vad man ställer upp på och 
varför. Det räcker dock inte med beslut på chefsnivå, det krävs en struktur på varje nivå ända ner 
till verksamheten och att man arbetar med att förändra kulturen genom mer forskningskunskap 
och möten. Arbetet måste präglas av partnerskap, en jämbördig relation mellan vård och 
akademi. 
 
Viktigt med stöd från ledningsnivå men det behöver också finnas krafter som jobbar underifrån. 
Att ta vara på förbättringsinitiativ från den kliniska vardagen är betydelsefullt. Forskningsfrågor 
väcks bäst på vårdcentralerna, och chefen har en nyckelroll. Chefen behöver kompetens att 
fånga upp nyfikenhet och frågeställningar. Verksamhetschef måste vara involverad – att 
han/hon äger projekt och resurser och vill leda och motivera de som är på verksamhetsgolvet att 
tex  hitta personer som skall delta i projekt.  

För ledarskapet i själva det interna projektet gäller självklart samma sak. En projektledning som 
levandegör syfte och mål och som gör alla delaktiga. Man bör inventera vilka hinder och 
möjligheter det finns på varje specifik arbetsplats. Vad behöver vi lösa för att det ska fungera att 
just vi/ni är med i projekt? Att ha erfarna projektledare är en framgångsfaktor för att kunna 
samarbeta bättre och skapa bättre forskning. Att förankra kan inte göras nog ordentligt. Lösa de 
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problem som finns i verksamheten för att genomföra det projektet avser göra. Verksamheten 
kommer inte lösa problemen, det måste projektledningen göra  
 
 
Förankring innan och implementering från början 
Orden förankring och implementering återfinns många gånger i gruppernas anteckningar. 
Man menar att förankringen är a & o och att det inte nog kan poängteras hur viktig det är. Att 
samverka mellan landsting och universitet i hela planeringsfasen och att förankra i hela 
verksamheten, uppifrån och ned. Inte minst lägga mycket tid på verksamheterna längst ut.  
Det är också viktigt att tänka på att förankringen tar mycket längre tid än man tror.  
 
Implementeringen av studien måste finnas med från första början, eller egentligen redan innan 
start. Det krävs att alla är involverade och att man använder sig av många aktiviteter för att 
sprida info, kompetensutveckla och arbeta för annat synsätt. För att få ett projekt att leva vidare 
måste ansvaret för samverka och implementera delas brett. Om man byter inriktning måste man 
samarbete och kommunicera hela tiden och återkoppla kontinuerligt.  
 
Kommunikation och organisationskultur 
För att skapa relationer och delaktighet är mötesarenor av olika slag viktiga. Det kan handla om 
det gemensamma formella planeringsarbetet, underhands information, avstämnings- och 
uppföljningsmöten – Ett levande samtal är helt enkelt viktigt. 

Man måste tala ”samma språk” och tid måste avsättas för att lära sig att kommunicera med 
varandra. En fungerande kommunikation är också en förutsättning för att vårdgivarna ska förstå 
nyttan av forskningen. Det är bra att från början arbeta sig fram till ett gemensamt språk i 
projektet, så att man inte efterhand upptäcker att man menar olika saker. Detta arbete måste 
ske över gränserna mellan vården/landstinget/forskningen/Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Vad är t.ex. skillnaden mellan arbetsträning, arbetsrehabilitering, 
arbetssysselsättning?   ”Vårdarkulturen” i landstinget och ”handläggarkulturen” på 
försäkringskassan talar inte alltid samma språk och sätter sig nästan över patienten. Alla måste 
vara beredda att arbeta med sin identitet och organisationskultur!  

Det är bra att ha regelbundna möte och informationer till utförarna i projektet. Vi måste bli mer 
transparanta i vårt förhållningsätt och bli bättre på att stödja och följa upp utförarna. Att vara 
tillgänglig för frågor är viktigt. När vi upptäcker saker i projekten så ska vi släppa saker tidigare 
och istället göra om. Genom kunskap och goda relationer skapas delaktighet och 
utvecklingspotential. 

 
Förändring genom människor  
Många tar upp kombinationstjänster som viktiga för framgång. Alltså personer som jobbar både 
för landsting och för universitet. Det kan handla om doktorander som både forskar och arbetar 
på klinik och kliniska lektorer. Genom dessa tjänster och ”att man finns där/är en av” skapas 
personliga relationer och förståelse. Att klinikchef/professor har en fot i båda världar kan 
underlätta mycket. Dessutom nämns forskningsambassadörer och forskningsprocessledare på 
vårdcentraler som viktiga. 
 
I rekryteringsarbetet menar man att det bästa är om det finns möjlighet att använda personal 
som redan är etablerade på stället (men finansiera en del av personens arbetstid)för att sköta 
rekrytering, förankring etc. Om detta inte är möjligt ska man gärna själv finnas plats rent fysiskt 
på enheten man vill rekrytera ifrån.  
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Även landstingens rehabiliteringskoordinatorer är nyckelpersoner och kan vara till stor hjälp för 
genomförandet av studierna. Detta gäller inte minst när flera landsting samverkar. 
Som alltid bygger samverkan på goda relationer, bra kommunikation och engagerade människor. 
Kanske är det därför bättre att satsa på de vårdcentraler som man har bra relation med och där 
det finns en bra ledning.  
 
Samtidigt som det är viktigt med tydliga kontaktpersoner från början, måste man försöka 
undvika att bygga arbetet kring en person och istället bygga in det i organisationen. Det är 
dessutom viktigt att ha backup i projekten, en person är för sårbart. 
Det gäller att ha respekt för att ett forskningsprojekt á la REHSAM är en social process! 

 
 
Skräddarsydda insatser 
Man bör inventera vilka hinder och möjligheter det finns på varje specifik arbetsplats. Vad 
behöver vi lösa för att det ska fungera här och med dessa personer? Är alla beredda att göra 
detta och inte bara på chefsnivå? Håller det forskningsmässigt? Det är bra att utgå ifrån konkreta 
patientfall och prata nere på ”golvnivå” för att visa att det finns behov av detta. Utgå från 
diskussionen; ” till gagn för vem, vem är det som har problemet?”  
 
På varje enhet behöver man ha en bild av sambandet utveckling-kvalitetsarbete-forskning. 
Chefen behöver kompetens att fånga upp nyfikenhet och frågeställningar. Vissa verksamheter 
har redan pågående projekt och kan kanske inte ta åt sig något mer. (Någon påpekar att det vore 
bra med en ”karta” eller förteckning över vilka projekt som pågår på olika enheter).  
 
Vi måste bygga närmare samarbeten och skapa varaktiga relationer så att forskning välkomnas i 
vården och forskningen inser att man måste vara där. För att göra det möjligt måste det finnas 
incitament för att medverka i projekten – hitta nyttan och lyfta fram den. Många är intresserade 
av utveckling men måste mötas med rätt Incentives för att vara tillräckligt motiverad. 
 
 
Incitament och ekonomisk ersättning 
Flera anser att ett ekonomiskt incitament kan vara en viktig framgångsfaktor. Varje besök tar 
längre tid när vårdenheten ingår i ett forskningsprojekt och detta måste kompenseras på ngt 
sätt. Det behövs olika typer av incitament för att delta i studierna, alltså det måste finnas en 
anledning för alla parter att bidra. Arbetet måste designas så att alla kan se och förstå nyttan. 
Detta ska vara klart i förväg så att ingen förlorar ekonomiskt på att delta i studien. Tid som läggs 
på forskning ska kunna ersättas med pengar som möjliggör att ha vikarier.  

 
 
Tid 
Att rigga stora studier, förankra dem i verksamheterna och hitta medverkande vårdcentraler och 
därefter genomföra och följa upp tar lång tid. Minst ett års förberedelser – få samverkan, 
rekrytering, tekniska lösningar på plats. Sedan ett till två år att genomföra och så ett år att göra 
uppföljning.  Forskning tar tid och ställtiderna är ganska långa på vårdcentralerna. Tidsplanerna 
är heller inte alltid synkade mellan politiken, forskningen och verksamheterna. Långsiktighet är 
nödvändigt.  
 
 
Att mäta  
”Det man mäts på, blir man bra på”. Vi måste sätta mätetal på forskningen. Utfallsmått viktiga  
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REHSAM-konferens 2014  

 

Resultat från workshop:  

Så här går vi vidare med våra insikter och resultat 
(egna och andras)  
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REHSAM-konferensen 2014  

Resultat från workshop: Så här går vi vidare med våra insikter och resultat (egna och 
andras)  

 

Under Rehsamkonferensen i Stockholm den 29 januari 2014 arbetade 22 grupper (180 

personer) med att samtala om vad som behöver göras här näst, utifrån deras insikter och 

resultat i de olika Rehsamprojekten. Nedan följer alla de inlägg som återgavs via de trådlösa 

tangentborden avseende det nationella perspektivet.  

Workshopen leddes av Caroline Dunne från Möteslabbet. 

 Vad kan/behöver ni göra tillsammans i ett nationellt perspektiv? 

 

1.  Arbetsförmedlingen & arbetsgivaren involveras i tidigare skede 

2.  Tidiga rehabinsatser 

3.  Finansiera implementeringsforskning 

4.  Skapa två olika erfarenhetsbanker: den ena handlar om det om det praktiska 

genomförandet-ds processen. Den andra handlar om behandlingsmetoder: de 

vetenskapliga resultaten som ger oss nya behandlingsmetoder. 

5.  Visa var vinsterna ligger (patient, försäkringskassa, sjukvård) så att det blir tydligt att 

alla tjänar på det 

6.  Nationell förvaltning av Rehsams forskningsdata med en tillgänglighet för fortsatt 

forskning. 

7.  Möjliggöra evidensbaserad internetbehandling i primärvården 

8.  

9. 

Ta fram praktiska manualer för implementering 

Viktigt med kontakten med arbetsgivaren 

10.  Populärvetenskapliga rapporter riktade mot t ex handikapp-/brukarorganisationer. 

11.  Användarvänligt och pedagogiskt uppbyggt - för att vara enkelt att använda sig av. 

12.  Krävs ledning och styrning för att implementera 

13.  Vikten av att matcha rätt behandling till rätt behov! 

14.  Att ta tillvara på forskningsprocessen och erfarenheter 

15.  Involvera arbetsgivarna i rehabiliteringen 

16.  Det krävs ett nationellt ansvarstagande - vi kan inte invänta SBU om 10 år 

17.  Minskad skrivning=pengar till vården 

18.  Ta fram konkreta verktyg som kan användas i verksamheterna. 

19.  Stödja utvecklingen av en nationell plattform för internet-baserad vård. Samarbeta 

landsting emellan i forskning. Fler multicenterstudier. Nationell organisation. 

Gemensamma Outcome Measures. 

20.  Snabbgranskning av SBU av forskningsresultaten 

21.  Verktygslåda med tydliga rekommendationer 

22.  Vilka är riskfaktorerna för långvarig sjukskrivning? Möjligt med profilingverktyg för 

rättssäker tillämpning av sjukskrivningsprocessen? 

23.  Överenskommelser inom miljarden/rehabgarantin måste matcha regleringsbrev 

24.  Efterhand samordna gemensamma nätverk för erfarenhetsutbyte och presentation av 

forskningsmaterial. 

25.  Vad vill man med fhv i Sverige? 

26.  Nationella riktlinjer 
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27.  Gemensam plattform på webben. 

28.  Öka möjligheterna till forskning i klinik, ex akademiska vårdcentraler, kliniska lektorat, 

forskartjänster 

29.  Förtydliga primärvårdens och fhv:s uppdrag 

30.  Kliniker efterlyser behovsanpassad forskning 

31.  Stärka styrningssystemet för prevention i hälso-och sjukvården 

32.  Ta fram en nationell modell för (ekonomisk) ersättning för forskningsproduktion. D v s 

forskningsproduktions ska värderas, likaväl som vårdproduktion. 

33.  Identifiera markörer som har betydelse för arbetsåtergång. 

34.  Samarbetet vården, arbetsförmedling förbättras och arbetsvägledning. Tydligare 

uppdrag i landstingen? 

35.  Studier med hög evidens är avgörande 

36.  Stimulera forskning i primärvården för att nå evidens 

37.  Några landsting har forskningsstrategier. Ta fram nationell sådan (SKL) 

38.  Statligt riktade satsningar på smärta och psykisk ohälsa för att öka statusen på 

området 

39.  Hållbart arbetsliv - ett ansvar från arbetsmarknadsdepartementet 

40.  Vårdvalet har försämrat möjligheterna att bedriva forskning, framför allt i 

primärvården 

41.  För att lyckas med forskning tänk på samverkan och samarbete med 

Försäkringskassan 

42.  Ska vården arbeta med arbetsrehabilitering behövs uppdraget skrivas in i 

landstingsplaner. 

43.  "Närsjukvårdsreform?" 

44.  Det behövs en nationell organisation som skapar kontakt mellan arbetsmarknaden 

och hälso - och sjukvården. 

45.  Evidensbasera vård och behandling 

46.  Kombination av ekonomiska styrmedel och stöd för att bygga upp strukturer för 

implementering av ny kunskap. 

47.  För att lyckas med forskning behövs en person som har ett riktat uppdrag - särskild 

resurs 

48.  Genusperspektivet bör genomsyra all rehabilitering, kan handla om metoder 

49.  Hur vet man i primärvården att man det man gjort leder till arbetsåtergång? 

50.  Behöver företagshälsovården stärkas igen? 

51.  Skapa incitament för landstingen att implementera effektiva metoder genom att t ex 

halvera den statliga ersättningen för äldre, ineffektiva metoder jämfört med nya 

effektivare metoder 

52.  Modell för "forskningsambassadörer”, t ex i primärvården 

53.  Vi bör göra en metaanalys på dessa slutsatser, det kanske handlar om hur vårt 

samhälle ser ut och hur arbetslivet är utformat. 

54.  Erfarenhetsutbyte mellan olika landsting 

55.  Forskningen måste utvärdera hälsoekonomiska aspekter av vården "patientnytta för 

pengarna" 

56.  Oavsett var problemet uppstår - på arbetet eller på fritiden/privat.  

57.  Funktionsnedsättning behöver inte alltid behandlas medicinskt. 

58.  Öka kompetensen hos företagshälsovården, skapa samarbetsformer med 

hälsocentraler. 
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59.  Evidensbaserat beslutsstöd (även med genusperspektiv)! 

60.  Fastställ på nationell nivå vilken kunskap som är värd att implementera 

61.  Inte bara behandla symptom utan se till reella orsaker. 

62.  Av vikt att ta med arbetsgivarna tidigt i processen 

63.  Fler saker som måste in, se på arbetslivets förutsättningar idag för att också kunna 

arbeta med preventivt! 

64.  Gemensamma nationella mål och arbeta för att behålla motivationen för forskning 

65.  Spridning av goda forskningsresultat nationellt, organisation och stöd nationellt för 

detta. 

66.  Få ett arbetsliv där alla får plats för att avlasta de som har det allra tuffast och mest att 

göra! 

67.  För att lyckas behöver alla aktörer ta sitt ansvar 

68.  Nationella kvalitetsuppföljningar på enhetsnivå. 

69.  Nationellt ställa mer specifika krav på vad som krävs av arbetsgivaren i rehabilitering 

70.  Vi behöver ett nytt arbetsliv - individfokuseringen bygger ett stigma - men lyfter vi 

upp det så försvinner stigman 

71.  Seminarier med landstingsstyrande om implementering av forskningsresultat. 

72.  Kortare enkäter ger högre kvalitet i svaren (svarsfrekvens) 

73.  Nya kompetenser - vissa yrkesgrupper behöver kompetenshöjas 

74.  Interventionerna ska vara lätta att applicera i verkligheten ute på enheten 

75.  Skapa nationella modeller för implementering 

76.  Lyfta kompetens. 

77.  Psykosociala arbetsmiljön försämras hela tiden - utmanande att få till en positiv 

utveckling utifrån att ansvarsfrågan ligger på en så hög nivå 

78.  Organisering 

79.  Steglösa sjukskrivningsnivåer 

80.  Gemensamma mätinstrument 

81.  Tidigare samverkan med arbetsgivare 

82.  Utbildningsinsatser 

83.  Konsensus kring uppföljning/utvärdering 

84.  Sjukfrånvaron är inget mått för hälso- och sjukvården 

85.  Ta fram gemensamma begrepp på vad arbetsför betyder 

86.  Utveckla samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård 

87.  Nationell arena behövs. Använda de nationella nätverken som redan finns. 

88.  Red ut begreppet arbetsförmåga 

89.  Ge bättre förutsättningar för att fånga upp personer som annars lätt faller mellan 

stolarna mellan de olika instanserna 

90.  Nationellt stå för kvalitetsregister 

91.  Säkerställa en fortsättning av forskningsarbetet 

92.  Slå ihop arbetsförmedling och försäkringskassa 

93.  Stärk och utveckla de etablerade nätverken 

94.  Medvetandegör vad arbetsmiljö är för arbetsgivare 

95.  Goda exempel kan sprida metoder horisontellt 

96.  Se över så att ersättningssystem stödjer samverkan 

97.  Ta vara på projektens erfarenheter om framgångsfaktorer. 

98.  Forska på ersättningssystem så att samverkan gagnas 

99.  Utveckla nätverk nationellt och regionalt 
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100.  Bygg bestående samarbeten på ledningsnivå mellan administration, akademi och 

forskning. 

101.  Nationella direktiv behövs för att bryta etablerade strukturer 

102.  Ekonomiska incitament för mer gemensamt arbete 

103.  Utveckla och använda kvalitetsregister 

104.  Etablera en gemensam kunskapsbank 

105.  Belöna kompetensutveckling och forskning långsiktigt i verksamheterna. 

106.  Resurser för nätverk kan underlätta horisontell spridning 

107.  Nya forskningsstimulanser i form av nya utlysningar 

108.  Ge förutsättningar för att arbeta preventivt 

109.  Samspelet mellan forskare och primärvård 

110.  Tydligare utfallsmått kopplat till arbetsliv 

111.  Inrätta ett nationellt kompetenscentrum 

112.  Ersättningsmodell som stimulerar till forskning 

113.  Integrera relevanta aktörer i form arbetsförmedlingen, arbetslivet, hälso- och 

sjukvården, kommunerna. 

114.  Flexibla system, individanpassade insatser och resurser 

115.  FK ska få resurser för att förebygga sjukskrivning. Ska ta mer av de tidigare åtgärderna 

116.  Belys olika lösningar för att få med primärvården 

117.  Ompröva kraven kring randomisering 

118.  Möjlighet för personalen på vårdcentraler att komma med forskningsfrågor 

119.  Nationella FOU för att kunna ta del av ny forskning och pågående projekt 

120.  Se över de regelverk som kan förhindra en effektiv och framgångsrik samverkan 

121.  Ansvar både hos individen och arbetsgivaren för att förebygga och rehabilitera 

122.  Av nationella beslutsfattare Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SK. Syftet är att 

kunna styra ner i den egna organisationen utifrån en gemensam kunskap. Exempelvis 

forskningsresultat från ett Rehsamprojekt. Utifrån de 24 Rehsam-projekten skapa 

förutsättningar för en nationell databas för framtida rehabforskning. Tydlig nationell 

plan för spridning av Rehsamprojektens resultat. Ska även omfatta politiken. Sluta 

med att dela upp rehabilitering i medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering. Gör 

inte skillnad på behandling och rehabilitering 

123.  Lär av folktandvårdens preventiva arbete typ karies 

124.  Statliga stimulanser styr men viktigt hur de riktas. 

125.  Integrera de fysiska möjligheterna, närma sig varandra geografiskt och lokalmässigt 

126.  Ett mer flexibelt sjukskrivningssystem ex 20 %, 60 %) 

127.  Ställ krav nationellt på andra medaktörer såsom Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan 

128.  Identifiera de områden som är minst beforskade och behöver beforskas 

129.  Standardiserad mätning av resultat 

130.  Ersättningsresurser för att forskare ska kunna fokusera på just forskning. 

131.  När börjar ett förebyggande arbete? I skolåldern. 

132.  Ja till presam! (Förslag på nytt/fortsatt forskningsprogram med fokus på prevention) 

133.  Utveckla möjligheten för praktiker och akademiker att kunna kommunicera med ett 

gemensamt "språk" 

134.  Stöd för sjukskrivning 

135.  Större möjlighet till anpassat arbete. 

136.  Glöm inte att undersöka varför personer blir sjuka. Vad behöver göras för att personer 
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inte blir psykiskt sjuka i den utsträckningen som är idag. 

137.  Använd rehab koordinatorerna som en ingång i sjukvården och rehabteamen 

138.  Gemensamt språk mellan vården och Försäkringskassan och en enkel dialog på alla 

plan. 

139.  Anpassa de organisatoriska förutsättningarna så att de underlättar samverkan och 

forskningssamarbetet 

140.  Incitament för forskning behövs 

141.  Vilka patienter går att påverka - preditkionskunskap. 

142.  Vilken intervention är verksam? Är det patientens tilltro vi ska sträva efter så att få når 

optimal placebo. 

143.  Tydligare för arbetsgivare vad som ska till företagshälsovård och vad som är sjukvård 

144.  Utveckla samverkan, använda och utbyta information mer effektivt 

145.  Incitament att samverka som bör premieras och kvalitetssäkras. 

146.  Mötesplatser och kombinationstjänster landsting/universitet! 

147.  Nationella riktlinjer för samverkan - skapa utrymme - ska ingå i uppdrag. 

148.  Bättre samarbete med patientorganisationerna 

149.  skapa utrymme för "ordentliga" behandlingar 

150.  FM utbildning för utlandsutbildade kan anordnas nationellt 

151.  Tydliga kvalitetskrav 

152.  Även IT baserad. 

153.  Mät sjukvårdskonsumtion 

154.  Ersättningsmodellen bör premiera samverkan mellan aktörer. 

155.  Ekonomisk stimulans till patienterna 

156.  Öka andelen personal i primärvården med psykologisk kompetens för att stå i paritet 

med andelen sökande 

 

Nedan följer en sammanställning av samtliga inlägg i form av ett ordmoln. Orden 

återges i storleksordning baserat på hur många gånger de blivit omnämnda i 

inläggen.  

 
 


