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Sammanställning av intervju med medarbetare i Rådgivande teamet (RT) januari 2016 

I intervjun deltar tre personer varav en representant vardera från FK, AF och kommunen. Ytterligare 
en socialsekreterare är knuten till RT men är på annan arbetsplats och deltar inte i dagens intervju. 

De kategorier som framkom var: Liten omfattning av projekttid och svårigheter att få avlastning i 
ordinarie arbete, Svårigheter att få ärenden att diskutera i RT, Utveckling av arbetsmetod för RT  

Liten omfattning av projekttid och svårigheter att få avlastning i ordinarie arbete 

Medarbetarna i RT hade mellan 12,5 – 25 % arbetstid i projektet. Socialsekreterarna hade minst tid – 
12,5 %. Av dessa 5 tim/v användes 3 tim varannan vecka till möte i teamet. Medarbetaren från 
Arbetsförmedlingen planerade att gå upp från 25 – 50 % från årsskiftet. De ingående myndigheterna 
hade olika inställning till avlastning från det ordinarie arbetet för att arbeta i projektet. Någon 
teammedarbetare hade avlastats från ordinarie arbete men det gällde inte alla. 

”Nej, jag var inte avlastad under hösten utan jag hade lika många ärenden som jag 
hade innan” 

Svårigheter att få ärenden att diskutera i RT 

Det framkom svårigheter att få ärenden till RT och vid intervjutillfället var det också oklart för 
teammedlemmarna hur många ärenden som var inskrivna i teamet. Svårigheten att få ärenden till 
teamet ansågs bero på två orsaker. Den ena orsaken var att ordinarie handläggare har så stor 
arbetsbelastning att dessa inte tycker sig ha tid att leta fram adekvata ärenden.  

”Jag har en stående punkt varje vecka på teammötet (på ordinarie arbetsplats) där jag 
får ta upp nyheter… men också påminna hur det ser ut i ärendemängden, har ni hittat 
några ärenden? Men oftast så är det nej, vår tid tillåter inte att vi har tittat på det, vi 
gör ansökningar. 

Intervjuaren: Ansökningar? 

Att man ansöker om aktivitetsersättning…” 

Den andra svårigheten var att ordinarie handläggare är orolig för att ärenden som hänvisas till 
teamet genererar mer arbete för handläggaren som då dels ska sköta eventuell administration och 
dels kan få i uppdrag att hjälpa klienten med att exempelvis ta kontakter med vården eller andra 
myndigheter vilket kan ta tid som handläggaren inte upplever sig ha. Följande citat är från en 
teammedlem som tolkar ordinarie handläggares synpunkter. 

”…..den tiden har inte jag så då är det bättre att jag inte går med det här ärendet till 
Samordningsförbundet för jag hinner ju ändå inte göra det som vi pratar om sen.”  

Utveckling av arbetsmetod för RT  

Under hösten 2015 hade teammedlemmarna undersökt samordning och Samordningsförbundens 
uppdrag, läst utvärderingar och beskrivningar och gjort studiebesök. Man försöker vara kreativ och 
flexibel, att pröva sig fram för struktur för arbetet i RT och för möten där klienter ingår.  



3 
 

”…att vara den här spindeln i nätet som…jobbar upp nätverket runt individen så att 
saker kan rulla på och dom kan få stöd i att…driva sin sak framåt, ta sina steg framåt” 

Tanken vid projektstart av RT teamet var att ärenden skulle ligga kvar hos ordinarie handläggare. Hos 
någon myndighet pågick en diskussion om att teammedarbetaren skulle ta över individer med extra 
komplex situation och som var i behov av samverkan. På så sätt skulle de ordinarie handläggarna 
avlastas och få arbeta med lättare ärenden och dessa skulle också känna att de hade nytta av att 
använda sig av RT.  Att RT är ett projekt i utveckling förmedlades också till projektets deltagare.  Det 
fanns också önskemål om att förstärka RT med ytterligare kompetens från t ex vården, skolan, 
utbildningar eller andra instanser.  

”Och vi har ju en dialog också att…vi vill förstärka teamet med …vårdguide, om det är 
en läkare eller en kurator…” 

Förutom att arbeta med rådgivning och lotsning har RT köpt in en kurs som ska fungera 
förberedande inför arbete. Teammedlemmarna hoppas att den arbetsförberedande kursen ska 
kompletteras med en fortsättningskurs med fördjupande förberedelse för att exempelvis hitta 
praktikplats. Det finns också tankar på förberedande kurs inför studier, kurs om körkortsteori och 
språkmobiliseringskurs. 

RT:s viktigaste uppgift vid tiden för intervjun ansågs vara att informera om sin verksamhet för 
kollegorna inom de berörda myndigheterna. 

”Ja att det finns, använd er av oss, kom till mig, kom med synpunkter, kom med 
önskemål. Vad är det ni vill se behövs för dom individer ni träffar och vad behöver du 
för att det ska bli bättre resultat i det arbetet som du gör eller vill göra, och för 
individen.” 

Det framkommer också tankar kring hur rutiner eller system för kommunikation och återkoppling av 
det rådgivande arbetet mellan RT och ordinarie handläggare ska fungera både under tiden klienten 
är inskriven i RT och hur avslutningen ska ske. Den typen av arbete ansågs dock få läggas åt sidan för 
att prioritera att RT:s arbete ska bli känt inom myndigheterna och därför få läggas längre fram. 

”…det blir liksom ett problem att ta det då. Just nu är det att starta upp det, få mer 
spinn på det hela.” 

Myndigheten som lärande organisation för att tänka i nya banor om samverkan 

Teammedlemmarna har olika erfarenheter av sin myndighets sätt att tänka avseende utveckling av 
arbetet med målgruppen och samverkan mellan myndigheterna. Någon uppfattar det som att 
myndigheten föredrar att arbeta som man alltid gjort: 

”Och det jag upplevde var att ´ja men nu gör vi som vi alltid har gjort tidigare´, det är 
inte läge att tänka nytt eller nåt” 

Och någon annan anser att det finns stöd och uppmuntran från de närmaste cheferna att utveckla 
arbetet i RT. 
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”Nej jag tycker att det funkar, alltså det uppmuntras till att delta och hitta på bra 
lösningar och komma fram till bra arbetssätt…” 

Däremot finns det en känsla av osäkerhet inför en framtida implementering av ett arbetssätt som 
innebär en fördjupad samverkan mellan myndigheterna. 

”…men sen är det ju det här att det ska implementeras och föras över så att man får 
möjligheten att också jobba så. Men den möjligheten finns ju inte därför att vi är för få 
personer som jobbar med det här, det finns det inte budget till, vi har för stor 
ärendemängd för att kunna jobba så här.” 

Hinder och framgångsfaktorer med arbetet i RT och samverkan mellan myndigheterna 

De hinder som framkommer är: omorganisationer inom de olika myndigheterna gör att befintliga 
strukturer med fördelning av ärenden och kontaktytor bryts sönder och måste byggas upp igen, nya 
ledningsgrupper med personer som inte känner varandra eller medarbetarna, hög arbetsbelastning 
inom ordinarie handläggning, kompetensbrist avseende ohälsa och psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering, rädsla för förändring, svårigheter att hitta 
aktiviteter att erbjuda klienterna och länga väntetider för klienterna (en kurs kan slut på våren och 
klienterna får sen vänta över sommaren till en annan aktivitet kan påbörjas). 

”Ett hinder eller också framgångsfaktor om man gör tvärtom, det är det här när det 
blir, vi erbjuder nånting men så blir det stort glapp innan nästa aktivitet påbörjas för 
då tappar dom i…dom framsteg som har gjorts, då blir det många gånger att dom 
tappar det.” 

De framgångsfaktorer som framkommer är: att man kan få stöd att hitta rätt och att få den hjälp man 
behöver för att komma vidare samt snabbare kontaktvägar mellan myndigheterna. 

 

Sammanställning av enkäter från personer som skrivits in i Rådgivande teamet (RT) 

Demografiska data enligt SUS vid inklusion - enkäter från hösten 2015 och våren 2016 (Tabell 1) 

Under hösten 2015 och våren 2016 har totalt inkommit 16 besvarade enkäter, tre som inkluderats i 
RT under hösten 2015 och 13 från våren 2016. Av dessa är fyra kvinnor och åtta män, kön för 
resterande fyra personer är oklart. Ålder är 19 – 55 år (medelålder 32 år). Elva personer har 
genomgått grundskola som högsta genomförda utbildning. Fyra personer har gymnasium och för en 
person är utbildning okänd.  

Antal år med offentlig försörjning varierar från upp till 1 år till mer än 9 år. Genomsnittligt antal år går 
egentligen inte att beräkna eftersom tre personer har haft offentlig försörjning i mer än 9 år (oklart 
hur många år som avses) men om dessa beräknas ha offentlig försörjning i 10 år blir medelvärdet 5,2 
år. De flesta (n=9) har försörjningsstöd vid inklusion i RT, varav några har en kombination av 
försörjningsstöd och aktivitetsstöd, en person har sjukpenning/rehabiliteringspenning och en person 
aktivitetsersättning.  Sju personer är aktivt arbetssökande vid inklusion men ingen arbetar eller 
studerar. 
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De vanligaste åtgärderna från RT är rådgivning och fördjupad guidning samt arbetsförberedande 
kurs, fortsättning (fyra personer vardera) följt av arbetsförbredande kurs (tre personer). En person 
fick enkel rådgivning.  

Sammanställning av enkäter från hösten 2015 (Tabell 2-3) 

Under hösten 2015 består enkäten av 8 frågor om hälsan och sju frågor om det rådgivande teamet. 
Totalt inkom tre enkäter, alla från män i åldrarna 22-33 år.  

Hälsa (Tabell 2) 

De tre svarande bedömer sin hälsa som ”varken god eller dålig” respektive ”dålig”, har en spridning 
över antal minuter de är fysiskt aktiva (från 0 till 300), men kan utföra arbete, hushållsarbete och 
sova ”ofta” respektive ”ibland” (förutom en person som angav ”sällan” för hushållsarbete) och har 
alla angett alternativet ”ofta” på frågan hur ofta de känner sig trötta. Däremot är det en spridning i 
svaret över fysisk och känslomässig utmattning från ”ofta” till ”aldrig” respektive från ”alltid” till 
”ibland”.  

Frågor om RT (Tabell 3) 

Svaren över syn på kontakten med RT skiljer sig åt så att två personer har en tro på att det finns en 
bra planering och att råden från RT ökat möjligheterna att hitta lämplig insats och stöd men en 
person är mer osäker på detta och inte känner sig reda att arbeta eller studera.   

Sammanställning av enkäter från våren 2016 (Tabell 4 – 7) 

Den enkät som används från 2016 består av fem frågor om livstillfredsställelse, fem frågor om hälsa + 
en hälsotermometer (EQ-5D) samt 9 frågor om arbetsförmåga. Totalt inkom 13 besvarade enkäter, 4 
kvinnor och 5 män (för resterande personer är kön okänt), i åldrarna 19 – 55 (medelålder 32 år).  

Livstillfredsställelse (Tabell 4) 

Svaren på frågan om respondenterna lever sitt ideala liv varierar från ”stämmer mycket dåligt” till 
”stämmer varken bra eller dåligt”. Tre personer (av 11) anger att det ”stämmer ganska bra” eller 
”stämmer bra” att deras livsvillkor är utmärkta och två (av 10) att det ”stämmer ganska bra” eller 
”stämmer bra”. De flesta tycker inte att de fått de viktiga saker de vill ha i livet och de instämmer inte 
i påståendet ”Om jag fick leva om mitt liv skulle jag i stort sett inte ändra på någonting alls”.  

Hälsotillstånd (Tabell 5) 

De flesta kan gå utan svårighet (sju av 12) och behöver inte hjälp med hygien men åtta personer har 
vissa problem med att klara huvudsakliga aktiviteter och har måttliga smärtor eller besvär. Fyra 
personer känner oro/nedstämdhet i viss utsträckning och sex personer är i högsta grad 
oroliga/nedstämda. Svaren på det nuvarande hälsotillståndet sprider sig mellan 30 till 70 (0=sämsta 
tänkbara tillstånd, 100=bästa tänkbara tillstånd). En person har delat upp nuvarande hälsotillstånd i 
fysiskt respektive psykiskt och angett 60 respektive 10. 
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Arbetsförmåga (Tabell 6 – 7) 

Det framkommer en stor variation i uppskattad arbetsförmåga från 0 till 10 (0=ingen arbetsförmåga, 
10=bäst arbetsförmåga) men 10 av 13 personer anger att de absolut vill återgå i arbete. Sju personer 
anser att de absolut eller kanske skulle kunna arbeta nu och sex personer att de skulle kunna studera 
nu. Däremot tror endast tre personer att det är stor chans att de kan arbeta om 1 år. Övriga 
svarsalternativ är ”liten chans” (4 personer) och ”vet ej” (6 personer). Det är också en stor spridning i 
tro kring att RT kan hjälpa till att få ett arbete eller studier och de flesta har svarat ”vet ej” på dessa 
frågor. 

Demografiska data enligt SUS för enkäter vid avslut (Tabell 8) 

Totalt har fyra enkäter inkommit från personer som avslutat deltagande i RT, två kvinnor och två 
män, 19 – 30 år gamla (medelålder 24 år). Orsak till avslut var utskrivning (pga arbete, studier, 
arbetssökande) för två personer och en person skrevs ut pga fortsatt rehabilitering. Vid avslut hade 
tre personer aktivitetsersättning och en person försörjningsstöd. En person var aktivt arbetssökande 
och tre personer studerade hel- eller deltid. 

Enkäter vid avslut (Tabell 9 – 13) 

Endast fyra avslutningsenkäter har inkommit och svaren från dessa presenteras i tabellerna 9 – 13. 
Eftersom det gäller så få enkäter är det inte relevant att göra statistiska analyser över eventuella 
skillnader från inklusion till avslut. Därför görs endast försök att sammanställa eventuella skillnader 
på individnivå. 

Person nr 4. En person besvarade inklusionsenkät under hösten 2015 och eftersom den enkäten 
hade en annan utformning går eventuella förändringar i svaren inte helt att följa. Det framkommer 
ändå att hälsan skattades som ”dålig” ht 2015 och nuvarande hälsotillstånd som endast 10 vt 2016. 
Det framkommer alltså inga skillnader i hälsa mellan inklusions- och avslutningsenkät.  Avseende 
frågorna om RT framkom i inklusionsenkäten osäkerhet om RT kunde vara till hjälp och följande egna 
kommentar hade skrivits: ”Vet inte än om mötet resulterar i någon hjälp. Är för sjuk i nuläget för att 
veta om framtiden”. I avslutningsenkäten framkom att personen var nöjd med kontakten med RT. 
Dock kvarstod osäkerhet om möjligheten att arbeta eller studera. Följande kommentar hade skrivits: 
”Tack för det stöd jag fått och jag håller gärna fortsatt kontakt med er om jag behöver hjälp eller har 
frågor. Ni har varit till stöd.” 

Person nr 11. Denne person angav liknande svar på frågorna om livstillfredsställelse vid avslut som 
vid inklusion. För nuvarande hälsa angavs 70 vid inklusion och 50 vid avslut. Däremot hade 
oro/nedstämdhet minskat från svarsalternativ ”i högsta grad” till ”i viss utsträckning”. Tilltron till 
egen arbetsförmåga hade minskat från ”liten chans” till ”ingen chans” och tilltro till förmåga att 
studera från ”stor chans” till ”liten chans”. Däremot ökade tilltron till att åtgärder från RT skulle 
kunna möjliggöra arbete eller studier från ”vet ej” till ”ja, kanske” och denne person var nöjd med 
kontakten med RT.  

Person nr 12. Denne person hade liknande svar för både livstillfredsställelse som hälsa vid avslut som 
vid inklusion. Nuvarande hälsa skattades till 30 vid inklusion och 35 vid avslut. Tilltro till egen 
arbetsförmåga ändrades från ”vet ej” till ”liten chans” och till förmåga att studera från ”liten chans” 
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till ”ingen chans”. Även denna person var nöjd med kontakten med RT och tilltro till åtgärder från RT 
hade ändrats från ”vet ej” till ”ja, absolut”. 

Person nr 28. Person nr 28 har inte heller skillnader i livstillfredsställelse eller hälsa förutom att 
smärtor/besvär skattades som obefintliga vid inklusion och som måttliga vid avslut och att nuvarande 
hälsa angavs till 70 vid inklusion och 60 vid avslut. Denne person hade svarat ”ja, absolut” på alla 
frågor om arbetsförmåga vid inklusion. Det hade dock vid avslut minskat enligt följande: förmåga att 
studera ”ja, kanske”, förmåga att arbeta om 1 år ”liten chans” och förmåga att studera om 1 år ”liten 
chans”. Vid inklusion svarade denna person ”nej, knappast” på frågorna om RT kunde hjälpa. Vid 
avslut angavs ”instämmer helt” respektive ”instämmer delvis” på frågorna om RT samt att tilltron till 
åtgärder från RT ökat till ”ja, kanske” avseende arbete och till ”ja, absolut” avseende studier. 
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Bilaga Tabeller 

Tabell 1. Demografiska uppgifter enligt SUS, 16 enkäter vid inklusion, ht 2015 – vt 2016 

 Antal  
Kön  
Kvinnor 4 
Män 8 
Ålder, medel, spridning 32 (19-55) 
Högsta slutförda utbildning  
Grundskola 11 
Gymnasium 4 
Saknas/okänd 1 
Antal år med offentlig försörjning  
Upp till 1 år 2 
Upp till 2 år 1 
Upp till 3 år 1 
Upp till 4 år 3 
Upp till 5 år 1 
Upp till 6 år 1 
Upp till 7 år  
Upp till 8 år  
Upp till 9 år 1 
Mer än 9 år 3 
Ej tillämpligt 2 
Försörjning vid inklusion i RT  
Sjukpenning/rehab penning 1 
A-kassa  
Studiestöd/studiemedel  
Aktivitetsersättning 1 
Aktivitetsstöd 4 
Annan offentlig försörjning  
Sjukersättning  
Försörjningsstöd 9 
Ingen offentlig försörjning 3 
Aktivt arbetssökande vid inreg 7 
Arbetar vid inreg 0 
Studerar vid inreg 0 
Typ av insats  
Enkel rådgivning 1 
Rådgivning och fördjupad guidning 4 
Arbetsförberedande kurs 3 
Arbetsförberedande kurs, fortsättning 4 
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Tabell 2. Översikt över svar på frågor om hälsa 

Fråga Antal  Fråga Antal 
1.I allmänhet tycker jag att min 
hälsa är 

 2. Tid jag ägnar åt motion under 
en vanlig vecka 

 

Mycket god  0 minuter/ingen tid 1 
God  Mindre än 60 min  
Varken god eller dålig 2 60-180 min (1-3 tim) 1 
Dålig 1 120-300 min (3-5 tim) 1 
Mycket dålig  Mer än 300 min (5 tim)  
3.Jag kan utföra lättare arbete 
under en timme 

 4. Jag kan utföra vanligt 
hushållsarbete 

 

Alltid  Alltid  
Ofta 1 Ofta  
Ibland 2 Ibland 2 
Sällan  Sällan 1 
Aldrig/nästan aldrig  Aldrig/nästan aldrig  
5.Jag kan sova på natten  6.Hur ofta känner du dig trött?  
Alltid  Alltid  
Ofta 1 Ofta 3 
Ibland 2 Ibland  
Sällan  Sällan  
Aldrig/nästan aldrig  Aldrig/nästan aldrig  
4.Hur ofta känner du dig fysiskt 
utmattad? 

 8. Hur ofta känner du dig 
känslomässigt utmattad? 

 

Alltid  Alltid 1* 
Ofta 1 Ofta 2 
Ibland 1 Ibland 1 
Sällan  Sällan  
Aldrig/nästan aldrig 1 Aldrig/nästan aldrig  
*En person kryssade för alternativen Alltid samt Ofta 
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Tabell 3. Översikt över svar på frågor om rådgivande teamet 

Fråga Antal  Fråga Antal 
1.Jag har fått möjlighet att tala om 
vad jag behöver och teamet har 
tagit hänsyn till mina synpunkter 

 2. Jag upplever att jag har fått 
den hjälp jag behöver på ett sätt 
som passar mig 

 

Instämmer helt 2 Instämmer helt 1 
Instämmer delvis  Instämmer delvis  
Varken eller   Varken eller   
Instämmer knappast  Instämmer knappast  
Instämmer inte alls  Instämmer inte alls  
Vet ej 1 Vet ej 2 
3.Jag upplever att det finns en bra 
planering för vad som kommer att 
hända mig nu efter att jag träffat 
det rådgivande teamet 

 4. Jag tror att rådet från teamet 
har ökat mina möjligheter att 
hitta lämplig insats och stöd från 
samhället 

 

Instämmer helt 1 Ja, absolut 2 
Instämmer delvis 1 Ja, kanske 1 
Varken eller   Varken eller  
Instämmer knappast  Nej, knappast  
Instämmer inte alls  Nej, absolut inte  
Vet ej 1 Vet ej  
5.Jag tror att rådet från teamet har 
ökat mina möjligheter att komma 
närmare ett arbete eller att kunna 
påbörja studier 

 6. Jag känner mig mer redo än 
tidigare att kunna 
arbeta/försörja mig 
själv/studera 

 

Ja, absolut 2 Ja, absolut 1 
Ja, kanske  Ja, kanske 1 
Varken eller  Varken eller  
Nej, knappast  Nej, knappast  
Nej, absolut inte  Nej, absolut inte 1 
Vet ej 1 Vet ej  
7.Vad tror du om dina chanser att 
kunna arbeta om ett år? 

   

Stor chans 2   
Liten chans    
Ingen chans    
Vet ej 1   
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Tabell 4. Översikt över svar på frågor om livstillfredsställelse 

Fråga Antal  Fråga Antal 
a)I de flesta avseenden ligger mitt 
liv nära mitt ideala liv 

  
b)Mina livsvillkor är utmärkta 

 

Stämmer mycket dåligt 4 Stämmer mycket dåligt 2 
Stämmer dåligt 3 Stämmer dåligt 2 
Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 2 
Stämmer varken bra eller dåligt 1 Stämmer varken bra eller dåligt 2 
Stämmer ganska bra  Stämmer ganska bra 2 
Stämmer bra  Stämmer bra 1 
Stämmer mycket bra  Stämmer mycket bra  
 
c)Jag är tillfreds med mitt liv 

 d) Hittills har jag fått de viktiga 
saker jag vill ha i livet 

 

Stämmer mycket dåligt 1 Stämmer mycket dåligt 1 
Stämmer dåligt 1 Stämmer dåligt 4 
Stämmer ganska dåligt 3 Stämmer ganska dåligt 2 
Stämmer varken bra eller dåligt 3 Stämmer varken bra eller dåligt 2 
Stämmer ganska bra 1 Stämmer ganska bra  
Stämmer bra 1 Stämmer bra  
Stämmer mycket bra  Stämmer mycket bra 1 
e) Om jag fick leva om mitt liv 
skulle jag i stort sett inte ändra på 
någonting alls 

   

Stämmer mycket dåligt 5   
Stämmer dåligt 2   
Stämmer ganska dåligt 1   
Stämmer varken bra eller dåligt 2   
Stämmer ganska bra    
Stämmer bra    
Stämmer mycket bra 1   
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Tabell 5. Översikt över svar på frågor om hälsotillstånd 

Fråga Antal  Fråga Antal 
a)Rörlighet  b)Hygien  
Jag går utan svårighet 7 Jag behöver ingen hjälp med min 

dagliga hygien 
11 

Jag kan gå men med viss svårighet 4 Jag har vissa problem att tvätta 
eller klä mig själv 

1 

Jag är sängliggande 1 Jag kan inte tvätta eller klä mig 
själv 

 

c)Huvudsakliga aktiviteter  d)Smärtor/besvär  
Jag klarar av mina huvudsakliga 
aktiviteter 

2 Jag har varken smärtor eller 
besvär 

4 

Jag har vissa problem med att klara 
av mina huvudsakliga aktiviteter 

8 Jag har måttliga smärtor eller 
besvär 

8 

Jag klarar inte av mina huvudsakliga 
aktiviteter 

2 Jag har svåra smärtor eller besvär  

e) Oro/nedstämdhet  Termometer ditt nuvarande 
hälsotillstånd 0-100* 

 

Jag är inte orolig eller nedstämd 2 30 2 
40 2 

Jag är orolig eller nedstämd i viss 
utsträckning 

4 50 2 
60 2 

Jag är i högsta grad orolig eller 
nedstämd 

6 70 2 
Fysiskt 60, psykiskt 10 1 

*0 (sämsta tänkbara tillstånd) – 100 (bästa tänkbara tillstånd)  

 

Tabell 6. Översikt över svar på frågor om arbetsförmåga, fråga B1 och B2 

Fråga Antal  Fråga Antal 
1.arbetsförmåga 0 (ingen 
arbetsförmåga) – 10 (bäst 
arbetsförmåga) 

 2.Har du tidigare arbetat (och i 
så fall vad arbetade du som)? 

9 

0 1   
1 1   
2 2   
3 2   
4 1   
5 2   
6    
7 1   
8 1   
9    
10 1   
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Tabell 7. Översikt över svar på frågor om arbetsförmåga, fråga B3 och B9 

Fråga Antal  Fråga Antal 
3.Vill du kunna återgå till arbete?  4.Skulle du kunna arbeta nu?  
Ja, absolut 10 Ja, absolut 4 
Ja, kanske 1 Ja, kanske 3 
Nej, knappast  Nej, knappast 3 
Nej, absolut inte  Nej, absolut inte 2 
Vet ej 2 Vet ej 1 
 
5.Skulle du kunna studera nu? 

 6.Vad tror du om dina chanser 
att kunna arbeta om ett år? 

 

Ja, absolut 2 Stor chans 3 
Ja, kanske 4 Liten chans 4 
Nej, knappast 2 Ingen chans  
Nej, absolut inte 4 Vet ej 6 
Vet ej 1   
7.Vad tror du om dina chanser att 
kunna studera om ett år? 

   

Stor chans 4   
Liten chans 3   
Ingen chans 2   
Vet ej 4   
8. Tror du att åtgärder från RT kan 
hjälpa dig att få ett arbete? 

 9. Tror du att åtgärder från RT 
kan hjälpa dig till studier? 

 

Ja, absolut 1 Ja, absolut 1 
Ja, kanske 2 Ja, kanske 2 
Nej knappast 1 Nej, knappast 2 
Nej, absolut inte 1 Nej, absolut inte 1 
Vet ej 7 Vet ej 6 
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Demografiska data enligt SUS för enkäter vid avslut 

Tabell 8. Demografiska uppgifter enligt SUS, 4 enkäter vid avslut, vt 2016 

 Antal  
Kön  
Kvinnor 2 
Män 2 
Ålder, medel, spridning 24 (19-30) 
Avslutningsanledning  
Utskrivning (arbete, studier, arbetssökande) 2 
Utskrivning (fortsatt rehab) 1 
Utskrivning (sjukdom)  
Utskrivning (föräldraledighet)  
Utskrivning (flytt)  
Medgivande återtaget  
Utskrivning (utan mätning)  
Felregistrering  
Övrigt  
Försörjning vid avslut i RT  
Sjukpenning/rehab penning  
A-kassa  
Studiestöd/studiemedel  
Aktivitetsersättning 3 
Aktivitetsstöd  
Annan offentlig försörjning  
Sjukersättning  
Försörjningsstöd 1 
Ingen offentlig försörjning  
Aktivt arbetssökande vid avslut 1 
Arbetar vid avslut  
Studerar vid avslut 3 
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Tabell 9. Översikt över svar på frågor om livstillfredsställelse 

Fråga Antal  Fråga Antal 
a)I de flesta avseenden ligger mitt 
liv nära mitt ideala liv 

  
b)Mina livsvillkor är utmärkta 

 

Stämmer mycket dåligt 1 Stämmer mycket dåligt 1 
Stämmer dåligt 2 Stämmer dåligt  
Stämmer ganska dåligt  Stämmer ganska dåligt 2 
Stämmer varken bra eller dåligt 1 Stämmer varken bra eller dåligt  
Stämmer ganska bra  Stämmer ganska bra  
Stämmer bra  Stämmer bra 1 
Stämmer mycket bra  Stämmer mycket bra  
 
c)Jag är tillfreds med mitt liv 

 d) Hittills har jag fått de viktiga 
saker jag vill ha i livet 

 

Stämmer mycket dåligt  Stämmer mycket dåligt  
Stämmer dåligt 1 Stämmer dåligt 1 
Stämmer ganska dåligt 2 Stämmer ganska dåligt  
Stämmer varken bra eller dåligt 1 Stämmer varken bra eller dåligt 1 
Stämmer ganska bra  Stämmer ganska bra 1 
Stämmer bra  Stämmer bra 1 
Stämmer mycket bra  Stämmer mycket bra  
e) Om jag fick leva om mitt liv 
skulle jag i stort sett inte ändra på 
någonting alls 

   

Stämmer mycket dåligt 2   
Stämmer dåligt 1   
Stämmer ganska dåligt    
Stämmer varken bra eller dåligt    
Stämmer ganska bra 1   
Stämmer bra    
Stämmer mycket bra    
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Tabell 10. Översikt över svar på frågor om hälsotillstånd 

Fråga Antal  Fråga Antal 
a)Rörlighet  b)Hygien  
Jag går utan svårighet 3 Jag behöver ingen hjälp med min 

dagliga hygien 
4 

Jag kan gå men med viss svårighet 1 Jag har vissa problem att tvätta 
eller klä mig själv 

 

Jag är sängliggande  Jag kan inte tvätta eller klä mig 
själv 

 

c)Huvudsakliga aktiviteter  d)Smärtor/besvär  
Jag klarar av mina huvudsakliga 
aktiviteter 

1 Jag har varken smärtor eller 
besvär 

3 

Jag har vissa problem med att klara 
av mina huvudsakliga aktiviteter 

2 Jag har måttliga smärtor eller 
besvär 

1 

Jag klarar inte av mina huvudsakliga 
aktiviteter 

1 Jag har svåra smärtor eller besvär  

  Termometer 0-100*  
  10 1 
e) Oro/nedstämdhet  20  
Jag är inte orolig eller nedstämd  30  

40 1 
Jag är orolig eller nedstämd i viss 
utsträckning 

3 50 1 
60  

Jag är i högsta grad orolig eller 
nedstämd 

1 70 1 
Fysiskt 60, psykiskt 10  

*0 (sämsta tänkbara tillstånd) – 100 (bästa tänkbara tillstånd)  

 

Tabell 11. Översikt över svar på frågor om arbetsförmåga, fråga B1 och B2 

Fråga Antal  Fråga Antal 
1.arbetsförmåga 0 (ingen 
arbetsförmåga) – 10 (bäst 
arbetsförmåga) 

 2.Har du tidigare arbetat (och i 
så fall vad arbetade du som)? 

1 

0    
1    
2 1   
3 1   
4    
5    
6    
7 1   
8    
9    
10    
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Tabell 12. Översikt över svar på frågor om arbetsförmåga, fråga B3 och B9 

Fråga Antal  Fråga Antal 
3.Vill du kunna återgå till arbete?  4.Skulle du kunna arbeta nu?  
Ja, absolut 3 Ja, absolut 1 
Ja, kanske 1 Ja, kanske  
Nej, knappast  Nej, knappast 1 
Nej, absolut inte  Nej, absolut inte 2 
Vet ej  Vet ej  
 
5.Skulle du kunna studera nu? 

 6.Vad tror du om dina chanser 
att kunna arbeta om ett år? 

 

Ja, absolut 2 Stor chans 1 
Ja, kanske 1 Liten chans 1 
Nej, knappast  Ingen chans 1 
Nej, absolut inte 1 Vet ej 1 
Vet ej    
7.Vad tror du om dina chanser att 
kunna studera om ett år? 

   

Stor chans 2   
Liten chans 1   
Ingen chans 1   
Vet ej    
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Tabell 13. Översikt över svar på frågor om rådgivande teamet 

Fråga Antal  Fråga Antal 
1.Jag har fått möjlighet att tala om 
för RT vad jag behöver för stöd och 
hjälp 

 2.Jag upplever att RT har lyssnat 
på mig 

 

Instämmer helt 2 Instämmer helt 3 
Instämmer delvis 2 Instämmer delvis 1 
Varken eller   Varken eller   
Instämmer knappast  Instämmer knappast  
Instämmer inte alls  Instämmer inte alls  
Vet ej  Vet ej  
3.Jag upplever att jag fått den hjälp 
jag behöver från RT 

 4. Efter kontakten med RT 
upplever jag att det finns en bra 
planering för mig 

 

Instämmer helt 2 Instämmer helt 4 
Instämmer delvis 2 Instämmer delvis  
Varken eller   Varken eller   
Instämmer knappast  Instämmer knappast  
Instämmer inte alls  Instämmer inte alls  
Vet ej  Vet ej  
5. Tror du att åtgärderna från RT 
har ökat dina möjligheter att få ett 
arbete? 

 6. Tror du att åtgärderna från RT 
har ökat dina möjligheter att 
påbörja studier? 

 

Ja, absolut 1 Ja, absolut 1 
Ja, kanske 2 Ja, kanske 1 
Nej, knappast  Nej, knappast 1 
Nej, absolut inte  Nej, absolut inte  
Vet ej 1 Vet ej 1 
 

 


