


Jämställd hälsa

Stress och 

rehab-koordinering ur ett 

jämställdhetsperspektiv

Ulrika Flädjemark

Doktorand 

Malmö Universitet



Manlig chef 50 år, till kvinna 30 år, som varit sjukskriven 

för utmattningssyndrom under 1 års tid

…..”och hur har du tänkt 

lösa det med barnen nu 

när du har funderat på 

att komma tillbaka?”



Dagens agenda:

• Min bakgrund

• Jämställd hälsa?

• Forskning om Rehab-koordinering

• Kort om stress/utmattning



Min bakgrund och min forskning

• Doktorand på Malmö Universitet

• 25 år i företagshälsovården 

• Kvalitativ forskning med inriktning mot rehab-koordinering av 
patienter med utmattningssyndrom 

– Rollen som rehab-koordinator

– Styrning, regelverk

– Maktrelationer

– Samhällsförändring

– Jämställdheten – eller avsaknad av – spelar roll 

• Inte mäta utfall….

• Hur vi styrs av normer och det för-givet-tagna….



Pilotstudie: 

• Hur tänker och agerar 

rehab-koordinatorer i sin 

vardag?

–Om stress och 

utmattningsdrabbade?

–Om jämställdhet i rehab-

processen?

–Om kontakten med andra 

aktörer? (arbetsgivare, 

Försäkringskassan)



Samhällsförändring ur olika 

perspektiv som bidrar till ökning av 

psykiska ohälsa



Systemfel som kräver mer än symtombehandling!

”Att kvinnor blir sjuka av stress 

är ett gigantiskt systemfel”

Psykolog Sandra Lindström

www.jamstalldvardag.se



Jämställd partner minskar upplevelse av stress

Enkätstudie ”Ett familjevänligt 
arbetsliv”, Umeå Universitet: 

• Mammor som fortsätter jobba heltid 
känner mer stress/oro för ”livspusslet” 
än män med samma arbetstid

• Både mammor och pappor som går ner 
till deltid från heltid upplever oro för 
karriären

– För mammor är den ökade oron 
kopplad till att arbetsfördelningen i 
hemmet blir mer traditionell

– För pappor är oron kopplad till 
arbetsplatsens normer och krav

(Grönlund & Öun, 2018)



Jämställdhetspolitiskt delmål 5: 

Jämställd hälsa

• Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och 

omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, 

men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och 

pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i 

samhället.

• Delmålet är nytt som självständigt mål sedan november 

2016. En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan 

bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt 

och jämställt fördelad som möjligt. 

www.jamstalldmyndigheten.se



Sverige har nått långt men….



Incidensen av sjuskrivningsärenden med anledning av 

reaktion på svår stress har ökat kraftigt 

(Försäkringskassan, 2016).



Är det hela sanningen?



Genushanden 

pedagogiskt verktyg som tagits fram av Skurups Vårdcentral





Exempel på genusbias från Genushanden





Rehabiliteringskoordinering –

vad är det?



Vad är en rehab-koordinator?

• En funktion/roll som har uppdraget att koordinera 

hälso-och sjukvårdens arbete tillsammans med 

andra aktörer som ingår i en 

sjukskrivningsprocess

–Patienten

–Sjukskrivande läkare

–Arbetsgivare

–Försäkringskassans handläggare 

–m fl.



Målsättningen för 

koordineringsuppdraget:

• Vara samordnare av åtgärder som bedöms värdefulla för 

en kvalitetssäker, enhetlig och rättssäker 

sjukskrivningsprocess

• Förebygga och optimera sjukskrivning ur ett 

patientperspektiv

• Underlätta återgång i arbete

• Sammanfattas i tre områden:

– Samordna och samverka internt

– Individuellt anpassat stöd till patienter

– Samverka externt

(Metodbok för koordinering, 2016)



Rehabiliteringskedjan



Sociala omständigheter skapar ökad 

stress för kvinnor - fortfarande

• I rehab-sammanhang ignoreras ofta livet 

utanför arbetsplatsen trots att:

–Kvinnor har/tar en högre arbetsbörda i 

hemmet 

–Kvinnor har/tar i högre utsträckning ansvar 

som familjens ”projektledare”



Utmattning – ett resultat av livsstress

• Tre typer av konflikter mellan 

arbetsliv och privatliv 

– Tidsbaserade  

– Ansträngningsbaserade 

– Beteendebaserade  

(Carlson, Kacmar & Willams, 2000)
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Arbetsrelaterat

vs

Arbetspåverkande



Tack för 

uppmärksamheten!

Ulrika Flädjemark

Doktorand, Urbana Studier

Malmö Universitet

ulrika.fladjemark@mau.se

www.mau.se

mailto:ulrika.fladjemark@mau.se

