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Förord  

Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om 
att under perioden 2007 – 2010 årligen tilldela landstingen upp till en miljard kronor för 
åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. Inom SLL ligger ansvaret på HSN och dess 
förvaltning genom projektet Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro. 
Projektets arbete har genomförts i nära samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning. 
Genom aktiviteter inom områdena ledning och styrning, kompetensutveckling och samverkan 
syftar projektet till att uppnå ökad patient- och rättsäkerhet. En patient- och rättssäker 
sjukskrivningsprocess kräver, förutom god kvalitet i de medicinska underlagen, också en 
sjukskrivningspraxis som bygger på nödvändig kompetens och tydliga rutiner. 

Som en del av en programmatisk ansats för att utveckla sjukskrivningsprocessen inom 
Stockholms läns landsting har Ögat på sjukskrivning finansierat elva FoU-projekt som 
bedrivits i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet under åren 
2008-2010. Denna rapport är en sammanställning av FoU-projekten. Förutom korta 
sammanfattningar av FoU-projekten finns en sammanställning av de utvecklingsområden som 
definierats i rapporterna och en diskussion om fortsatt utvecklingsarbete. 

 
Ett varmt tack riktas till forskarna som bidragit med värdefull kunskap inom det 
försäkringsmedicinska området och till författaren av sammanställningen, Helén Jaktlund, 
projektledare i Ögat på sjukskrivning. Annika Bjurling, leg sjukgymnast och koordinator i 
projektet Ögat på sjukskrivning, Jan Rickard Norrefalk, rehabiliteringsmedicinsk läkare, Ögat 
på sjukskrivning och Lars-Bertil Arvidsson, allmänläkare och konsult, har bidragit med 
granskning av slutrapporterna och synpunkter till sammanställningen. 
 
 
 
 
Elisabet Erwall  
Projektchef, Ögat på sjukskrivning/HSN-förvaltningen 
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1. Inledning 
 
Under åren 2008-2010 har tolv FoU-projekt inom försäkringsmedicin finansierats av projektet 
”Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro”. I detta material redovisas, 
förutom korta referat om de olika forskningsprojekten, de utvecklingsområden som 
identifierats och några tankar om hur resultatet kan användas vid utvecklingen av 
sjukskrivningsprocessen inom sjukvården. 

Bakgrund nationell nivå 
Under 2000-talet har sjukskrivningsfrågan fått en framträdande roll i debatten och stora 
satsningar har gjorts av staten för att komma tillrätta med accelererande kostnader och de 
kvalitetsbrister i samhällets hantering av sjukskrivningsprocessen som leder till negativa 
konsekvenser för individen. Negativa konsekvenser av en långtidssjukskrivning kan vara att 
man hamnar utanför arbetsmarknaden med påverkan på karriärmöjligheter, ekonomi (både 
kort- och långsiktigt), livsstil, sociala relationer och hälsa i allmänhet, t ex risk för depression, 
missbruk m m.  

 
Flera aktörer (arbetsgivare, försäkringskassa, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, 
socialtjänst samt den sjukskrivne) är involverade i sjukskrivningsprocessen och frågans 
komplexitet kräver god samverkan med synkroniserade processer, tydliga ansvarsgränser och 
förståelse för de olika aktörernas roller och uppdrag. Under perioden 2004-2009 infördes 
många förändringar av socialförsäkringen och dess administration (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Tidslinje. Nationella förändringar kring socialförsäkringen samt aktiviteter inom 
Försäkringskassan (bild ur FoU-rapport ”Uppföljning av hur införandet av det nationella 
försäkringsmedicinska beslutsstödet (NFB) påverkar läkares sjukskrivningspraxis”, dec 2010) 
 
Översyn och förändringar i regelverk och lagstiftning har genomförts, myndigheter har 
organiserats om och nya har inrättats. Försäkringskassan (FK) har genomgått stora 
förändringar sedan mitten av förra decenniet och den 1 juli 2008 infördes den s.k. rehabkedjan 
med tydliga tidsgränser för FK:s handläggning av sjukskrivningsärenden.  

 
Sjukvårdens roll har granskats, i viss mån tydliggjorts och förändrats. Det författningsstöd 
som finns på området berör i mycket begränsad omfattning vårdens sjukskrivningsprocess, 
vilket innebär att sjukskrivning som åtgärd får bedömas utifrån samma kriterier som all annan 
vård och behandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 
patientsäkerhetslagen (2010:659).  
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I patientdatalagen (2008:355), Föreskrifter om utfärdande av intyg (SOSFS 2005:29) och 
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) 
finns visst stöd för olika moment i sjukskrivningsprocessen. Socialstyrelsens 
försäkringsmedicinska beslutsstöd som successivt införts fr.o.m. hösten 2007 ger viss 
vägledning när det rör sjukskrivning, men i det enskilda fallet ankommer det på läkaren att 
göra en egen bedömning av patientens behov (längd, omfattning eller alternativ åtgärd).  

Sjukvårdens hantering av sjukskrivningsfrågan  
Sjukskrivning har varit en lågt prioriterad fråga inom sjukvården. Kunskap har saknats om 
sjukvårdens kostnader för sjukskrivningsrelaterade insatser. Policies, riktlinjer och lokala 
rutiner för sjukskrivningsprocessen har ofta saknats eller varit bristfälliga. 
Sjukskrivningsverktyget har ibland använts mer eller mindre godtyckligt som åtgärd vid 
sjukdom. Sjukskrivning har inte setts som en del av rehabiliteringsprocessen och därigenom 
som en del av det medicinska omhändertagandet och det har funnits kvalitets- och 
kompetensbrister i vårdens hantering av de försäkringsmedicinska frågorna.  

 
Evidensbaserade behandlingsalternativ för de stora sjukskrivningsgrupperna - patienter med 
smärta i rygg, hals och axlar eller psykisk ohälsa - har saknats eller inte efterfrågats. Kvinnor 
och män har behandlats olika och sjukintyg har utfärdats även om medicinsk grund saknats. 
Rehabilitering i syfte att patienten ska återfå arbetsförmågan har inte varit någon självklar 
åtgärd, utan långtidssjukskrivna patienter har i många fall betraktats som medicinskt 
färdigbehandlade. Aktiva åtgärder har ofta inte satts in för att patienten skulle kunna komma 
tillbaka till arbetsmarknaden. 

Utvecklingsarbete inom Stockholms läns landsting 

Samtidigt med de nationella insatserna under 2000-talet har Stockholms läns landsting (SLL) 
tagit flera initiativ för att utveckla sjukskrivningsarbetet (se figur 2). Under åren 2007-2010 
har SLL med hjälp av medel från sjukskrivningsmiljarden bedrivit utvecklingsarbete inom 
ramen för projektet ”Ögat på sjukskrivning”. Insatserna har riktats mot fyra områden; ledning 
och styrning, kompetensutveckling, samverkan samt utsatta grupper inklusive kvinnors 
ohälsa.  
 
Statens intention med sjukskrivningsmiljarden har varit att genom stöd till en 
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård bidra till att sjukfrånvaron minskar. Med detta som 
utgångspunkt har SLL arbetat för inriktningsmålet att sjukskrivningsarbetet också ska leda till 
minskat personligt lidande för patienten genom högre kvalitet och patientsäkerhet i 
sjukskrivningsprocessen. Sjukfrånvaron ska minskas genom att sjukskrivna patienter erbjuds 
evidensbaserade behandlingsmetoder som möjliggör deras återgång i arbete. Genom att 
åtgärderna kvalitetssäkras ska också hushållningen med resurserna förbättras och patientens, 
vårdens och samhällets kostnader i samband med sjukskrivningar minska. 
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Figur 2. Tidslinje. Aktiviteter/åtgärder kring sjukskrivningsarbetet inom hälso- och sjukvården, SLL 
(bilden tagen ur FoU rapport ”Uppföljning av hur införandet av det nationella försäkringsmedicinska 
beslutsstödet (NFB) påverkar läkares sjukskrivningspraxis” , dec 2010) 

Läkarens roll 

Läkaren har en central roll i sjukskrivningsprocessen och mycket har gjorts under de senaste 
åren med syfte att påverka läkarnas arbete med sjukskrivning av patienter. Läkarens roll är 
mångfasetterad, hon/han ska:  

 bedöma om sjukdom eller skada finns enligt gällande kriterier 

 bedöma om sjukdomen eller skadan nedsätter patientens funktionsförmåga 

 bedöma om funktionsförmågan nedsätter arbetsförmågan i relation till patientens 
arbete (om denne är arbetslös eller långtidssjukskriven i relation till normalt 
förekommande arbeten på arbetsmarknaden) 

 tillsammans med patienten värdera för- och nackdelar med sjukskrivning 

 bedöma grad av och tid för sjukskrivning 

 bedöma vilka medicinska och andra interventioner som behöver sättas in för att 
underlätta återgång i arbete 

 bedöma behov av och kontakta andra instanser inom sjukvården för bedömning eller 
behandling 

 bedöma behov av och initiera kontakt med arbetsgivaren, försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen 

 utfärda sjukintyg som underlag för bedömning om ersättning och behov av insatser för 
återgång i arbete 

Sjukskrivning är en kraftfull åtgärd som medför konsekvenser för såväl den enskilde patienten 
som för samhället och som inte bör betraktas som ett lågprioriterat område inom hälso- och 
sjukvården. 
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2. Forskningssatsning inom ”Ögat på sjukskrivning”  
 
Som en del av kunskaps- och kompetensutvecklingen inom sjukskrivningsområdet har ”Ögat 
på sjukskrivning” helt eller delvis finansierat ett antal försäkringsmedicinska 
forskningsprojekt som bedrivits i samverkan mellan Stockholms läns landsting (SLL) och 
Karolinska Institutet (KI).  
 
Satsningen, som inriktats mot identifierade kompetens- och metodutvecklingsområden, har 
baserats på erfarenheter från SLL:s eget utvecklingsarbete och Socialstyrelsens tillsyn av 
sjukskrivningsprocessen år 2003-2005 samt läkarenkäten inom SLL (2004).1  
 
Projekten har genomförts inom tre huvudområden: införandet av försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd, kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning och landstingets 
kostnader för arbetet med sjukskrivningsprocessen. De grunddata som använts i projekten 
härrör från perioden 2004-2009. Resultatet kan användas både vid ledning/styrning och 
beställning av sjukskrivningsinsatser, vid kvalitets-, verksamhets- och kompetensutveckling, 
samt vid fortsatt forskning inom området. 
 
Under den period som forskningsprojekten granskat och analyserat sjukskrivningsprocessen 
har flera stora förändringar av regelsystemet gjorts och nya verktyg har utvecklats, både lokalt 
inom SLL och nationellt. De tre huvudområdena (se ovan) täcker inte in hela den omfattande 
process som sjukskrivningsarbetet innebär, men studierna ger ett bra utgångsläge för fortsatt 
utveckling och forskning inom området.  
 
Sjukvårdens kostnader för arbetet med de försäkringsmedicinska frågorna vid sjukskrivning 
samt utvecklingen av de olika varianter av sjukintyg som utväxlas mellan vården och FK bör 
lyftas upp till diskussion. Kvaliteten på innehållet i intyget har betydelse för patientens 
försörjning och som underlag för bedömning av patientens rehabiliteringsbehov. Bristande 
kvalitet kan leda till försämring av patientens medicinska tillstånd, försämrade relationer 
mellan sjukvården och försäkringskassan samt orsaka onödiga sjukvårdsbesök. 
 
Det försäkringsmedicinska arbetets andel utgör mellan 10-15 procent av kostnaderna för 
husläkarverksamheten och därtill tillkommer kostnader för bedömningar som görs av andra 
yrkeskategorier än läkare samt rehabiliteringsinsatser riktade till den aktuella målgruppen. 
 
Skyldigheten att skriva intyg är en viktig läkaruppgift som påverkar såväl individ, 
arbetsgivare, sjukvården, FK och samhällsekonomin. Att kvalitetssäkra innehållet i intygen 
och deras funktion som kommunikationsverktyg är därför centralt både för vården och FK. 
Flera av projekten har kartlagt och analyserat de två vanligast förekommande intygen, 
”Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom” (MU) och 
”Läkarutlåtande om hälsotillstånd” (LUH), ur olika perspektiv. Det sammantagna resultatet 
pekar på flera möjligheter till kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Några av projekten har inom olika geografiska områden och ur olika synvinklar studerat 
läkarnas sjukskrivningspraxis och hur olika utvecklingsinsatser som t.ex. det nationella 
försäkringsmedicinska beslutsstödet (Socialstyrelsen), tydligare sjukintygsblanketter, policies 

                                                 
1 Alexanderson, K., m.fl., Läkares arbete med sjukskrivning - en enkätstudie. 2005, Stockholms 
läns landsting, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan, Länskontoren i Stockholm och 
Östergötland: Stockholm. 
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och lokala rutiner, medicinsk revision m.m. påverkat utvecklingen och arbetssituationen. 
Studierna visar på ett positivt resultat av de insatser som gjorts under perioden: en ökande 
kvalitet i intygen, minskat antal sjukskrivningsdagar samt tydligare rutiner och mål för 
sjukskrivningsarbetet. En uppföljande läkarenkät visar att läkarna upplever färre problem i de 
olika momenten av sjukskrivningsprocessen och att det påverkat deras arbetsmiljö positivt. 
 
De försäkringsmedicinska FoU-projekten kompletterar andra utvecklingssatsningar inom 
”Ögat på sjukskrivning”, som t.ex. de medicinska forskningsprojekten, samverkansprojektet 
med SLL och Stockholms stad som arbetsgivare och sjukskrivningsnätverkets analys av 
sjukvårdens samverkan inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
 
Den forskning som sedan tidigare gjorts inom området är begränsad och 
sjukskrivningsfrågans låga prioritet har inneburit att vissa grunddata saknats. Att samla in 
statistik och grunddata till analyserna har krävt både tid, uppfinningsrikedom och byggandet 
av nya system. Som en bieffekt av forskningsinsatsen finns idag mer kunskap om vilka 
uppgifter man bör samla in systematiskt för att kunna följa resultat och kvalitet över tid. 
 
När det gäller frågeställningar, studiedesign, data, analysmetoder och utfallsmått saknas ännu 
enhetliga modeller. Bristen på tillförlitliga och jämförbara studier inom området pekar på 
behovet av fortsatt forskning, inte bara när det gäller det försäkringsmedicinska området utan 
också för att få mer kunskap när det gäller specifika diagnoser och behandlingen av dessa. 
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3. Slutrapporter från forskningsprojekten  
 

Sjukskrivningsmönster och kvalitetsuppföljning av sjukintyg inom primärvården före 
och efter införandet av det försäkringsmedicinska beslutsstödet 

L Backlund, B Arrelöv, M Herulf 
 
Rapporten är det samlade resultatet av tre studier - ”Sjukskrivningsmönster inom 
primärvården”, ”Kvalitetsuppföljning av sjukintyg” och ”ICF-klassifiering av sjukintyg” - 
som genomförts inom ett geografiskt område (en kommun) under perioden 2004 till våren 
2009.  
 
Syftet med studien har varit att få kunskap om hur förändringar i regelsystemet och införandet 
av beslutsstödet påverkar läkares sjukskrivningspraxis och kvaliteten i utfärdade intyg. 
Studien har också syftat till att undersöka om uppdragen till vårdens olika verksamheter 
stödjer en hög kvalitet i sjukskrivningsprocessen samt att testa kompletterande kodning kring 
funktionsnedsättning (ICF) för att öka kvaliteten i sjukintygen.  
 
I rapporten jämförs sjukintyg före och efter införandet av det försäkringsmedicinska 
beslutsstödet och en ny blankett för sjukintyget. Det visar sig att läkares sjukskrivningspraxis 
förändrats vilket lett att sjukskrivningstiderna förkortats, att kvaliteten i den information som 
ges i intygen förbättrats något och att förekomsten av funktionsbeskrivningar ökat.  
 
Vad som lett till den observerade förändringen är svårt att med säkerhet uttala sig om; ett 
antal interventioner har gjorts både inom sjukvården och FK under den aktuella perioden. 
Våren 2009 ligger dock kvaliteten i intygen fortfarande i den nedre delen av 
bedömningsskalan (1-10). Det har skett en förskjutning mot fler sjukfall med psykisk ohälsa 
och färre sjukfall med muskuloskeletal problematik.  
 
Intygen innehåller ett flertal uttryck för funktioner som skulle kunna beskrivas med ICF-koder 
om ICF-systemet användes som klassifikationssystem på samma sätt som ICD-10. Detta 
skulle kunna öka rättssäkerheten i FK:s handläggning.  
 
Rapporten kan användas som underlag för fortsatta insatser för att nå högre kvalitet i 
medicinska underlag, men också som underlag för fortsatt forskning inom de aktuella 
områdena.  
 

Uppföljning av sjukskrivningspraxis och kvalitetsindikatorer för medicinska underlag 
vid sjukskrivning 

B Arrelöv, A Falkenberg 
 
Syftet med studien har varit att utarbeta kvalitetsindikatorer för de medicinska underlagen. 
Studien har genomförts som ett delprojekt i ett större utvecklingsarbete vid ett antal 
vårdcentraler i sydvästra Stockholm där man under flera år följt upp sitt sjukskrivningsarbete 
genom att sammanställa data från utfärdade medicinska underlag s.k. sjukintyg. 
 
Arbetet har genomförts i samverkan mellan den Försäkringsmedicinska kommittén (Förkom) 
och EK-gruppen (Efterutbildning och Kvalitet) i sydvästra Stockholm. I arbetet med att 
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utarbeta kvalitetsindikatorer har även representanter från andra landsting och Socialstyrelsen 
deltagit. 
 
Studien ger förslag på ett antal kvalitetsindikatorer för medicinska underlag och ett antal 
uppföljningsparametrar att använda på verksamhetsnivå. Samtliga utgår från blankett FK 
7263 och de ”Övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet”.  
 
I såväl regelböcker och uppdragsbeskrivningar som i uppföljningsarbetet krävs tydliga 
beskrivningar av kvalitetsparametrar. Studiens resultat är därför användbart både för 
beställaren och inom produktionen för att beskriva och följa upp kvaliteten i de medicinska 
underlagen och utvecklingen av sjukskrivningsarbetet.  
 

Uppföljning av hur införandet av det Nationella försäkringsmedicinska beslutsstödet 
(NFB) påverkar läkares sjukskrivningspraxis 

Y Skånér, B Arrelöv, P Bergensand 
 
Rapporten bygger på sjukskrivningsdata från 21 vårdcentraler i SLL. Studien baseras på 
uppgifter i sjukintyget, FK 7263, och följer upp förändringar i sjukskrivningsmönstret under 
perioden 2004-2009. Studiens syfte har varit att skapa struktur för styrning och uppföljning av 
sjukskrivningsarbetet.  
 
Under den studerade perioden infördes det nationella försäkringsmedicinska beslutsstödet och 
en ny sjukintygsblankett. Samtidigt genomfördes flera organisatoriska förändringar och 
förändringar i lagstiftning och regelverk kring socialförsäkringen. Dessutom gjordes en bred 
satsning på försäkringsmedicinsk utbildning för läkare.  
 
Några av de resultat som visas i rapporten är att: 

 för diagnoserna ryggvärk, depression och krisreaktion har sjukskrivningarna minskat, 
både som antal sjukfall och som antal sjukdagar per sjukfall,  

 antal sjukskrivningsdagar på det första sjukintyget i ett sjukfall har minskat (en viktig 
prediktor för längden på den totala sjukskrivningen), 

 bedömning av om en patient ska vara sjukskriven eller inte görs i högre utsträckning 
än tidigare efter läkarens egen undersökning på mottagning,  

 sjukskrivning baserad på telefonkontakt med patienten är ovanlig och har minskat 
under perioden,  

 andelen komplett ifyllda intyg har nästan fördubblats,  

 alltjämt är fler kvinnor än män deltidssjukskrivna, men skillnaden minskar under 
perioden. 
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Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning 

P Henriksson, A Kiessling, B Arrelöv 
 
Syftet med studien har varit att ge en samlad bild av den diagnostiska informationen och 
funktionsbedömningarna i ca 250 ”läkarutlåtanden om hälsotillstånd” (LUH), ett stratifierat 
slumpmässigt urval ur 6250 LUH utfärdade under 2007. Studien har också haft som syfte att 
bedöma om kvaliteten i utlåtandena var tillräckligt god för att utgöra ett säkert 
bedömningsunderlag för Försäkringskassan.  
 
Bedömningen gjordes utifrån aspekterna: 

 om beskrivning av diagnos, funktion och förmåga var relevant och fullständig 

 om frågorna i intyget besvarats, förekomst av underförstådd information och om man 
lätt hittade informationen på blanketten 

 om diagnos/diagnoser var relevanta för angiven funktionsnedsättning 

 om angiven funktionsnedsättning stod i relation till angiven grad av arbetsförmåga 

För cirka en femtedel av intygen var det inte möjligt att bedöma diagnosens/diagnosernas 
betydelse för angiven funktionsnedsättning eftersom information om det medicinska 
tillståndet och/eller funktion saknades. För drygt en fjärdedel av intygen gick det inte att 
värdera den angivna funktionsnedsättningens betydelse för graden av angiven arbetsförmåga 
eftersom uppgifter saknades. 

 
Resultatet visar att det finns skillnader i kvalitet på underlag från olika vårdgivare och att 
kvaliteten på LUH som utfärdas i vården behöver förbättras. Analysen visar också på brister 
som kan leda till att patienter inte får en helt rättssäker bedömning. 

 

ICF klassifiering av Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH ) 

Y Skånér, B Arrelöv, M Herulf 
 
I studien kartlades innehållet i 145 LUH utfärdade i primärvården med hjälp av ICF-
kodning.2 Dessa LUH utgjorde ett randomiserat urval från de 6250 LUH som skicka
verksamheterna under 2007. Studiens syfte var att resultatet skulle kunna används för fortsatt 
utveckling av läkares arbete med kvaliteten i LUH. Resultatet skulle också vara underlag för 
bedömning om ICF-klassificering kan vara ett redskap för att underlätta de deltagande 
aktörernas kommunikation runt patientens funktionsförmåga. 

ts in från 

                                                

 
Resultatet visar att läkare beskriver medicinska aspekter utifrån sjukdom och behandling. De 
aspekter som Försäkringskassan efterfrågar för sin bedömning av arbets(o)förmåga och rätten 
till sjukpenning är funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Studien visar att dessa 
beskrivningar är bristfälliga i intygen.  
 
I viss mån kan bristerna bero på otydligheter i blanketten, t.ex. kan fält 14 (”Sammanfattning 
av det medicinska tillståndet….”) inbjuda mer till en medicinsk fallpresentation än en 

 
2 WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health 
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beskrivning av hur funktionsförmågan påverkas och hur detta påverkar arbetsförmågan. För 
att bedöma ICF-systemets användbarhet i sammanhanget krävs fortsatt utvecklingsarbete. 
Vid ICF-klassificering av de funktionsbeskrivningar som förekommer i intygen finns en stark 
samvariation mellan smärta, emotionella funktioner, energi och trötthet samt depression. 
 

Läkares arbete med sjukskrivning i Stockholms län (läkarenkät 2008 ) 

Y Skånér, E Södersten, A Ekmer, B Arrelöv, C Lindholm, K Alexandersson 
 
Hösten 2008 skickades en enkät rörande läkares sjukskrivningsarbete till samtliga 37 000 
yrkesverksamma läkare i Sverige. Drygt 5000 läkare i Stockholms län svarade på enkäten och 
resultaten jämfördes med motsvarande enkät 2004 till läkare i Stockholms och Östergötlands 
län.3 Enkäten innehöll frågor om arbetet med sjukskrivning, problemområden, samverkan 
samt behov av kompetensutveckling och stöd i detta arbete. Syftet var att få kunskap om 
läkares sjukskrivningspraxis samt att utvärdera effekten av de åtgärder för att förbättra läkares 
sjukskrivningsarbete som genomförts nationellt och inom SLL under de senaste åren.  
Studiens syfte var också att ge underlag för fortsatta utvecklingsåtgärder. 
 
Rapporten beskriver ett antal problemområden: dubbla roller, tidsbrist och 
arbetsmiljöproblem, väntetider som förlänger sjukskrivningsperioden, brist på handledning 
och kompetens inom försäkringsmedicin, bristande stöd från ledningen, avsaknad av lokal 
policy. De flesta är nöjda med samverkan med FK, men beskriver svårigheter att nå 
handläggare i patientärenden och att handläggare ofta byts ut. 
 
Det försäkringsmedicinska beslutsstödet har haft stort genomslag på kort tid och ger stöd i 
arbetet på olika sätt. Dock beskriver en tredjedel av läkarna att de har vissa problem med att 
följa beslutsstödets principer och rekommendationer. 
 

Kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess genom ”Sjukskrivningsaudit” 

B Arrelöv, M Andreen-Sachs, Y Skånér 
 
Rapporten är en utvärdering av auditmetoden (medical audit, medicinsk revision) som 
instrument för att kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen och den beskriver resultatet av 
SLL:s sjukskrivningsaudit 2008. En tidigare liknande audit (2006) byggde på svar i 
läkarenkäten om sjukskrivningsarbetet (2004) och de erfarenheter Fammi gjort i tidigare 
genomförda sjukskrivningsaudits. Erfarenheter från 2006 användes vid planering av audit 
2008 och resultaten från dessa båda audits har jämförts i rapporten.  
 
Slutsatser som dras av auditprocessen är bl.a. att: 

 läkarna upplever att problem i sjukskrivningsarbetet minskat sedan de deltagit i audit 
inom områden som hantering av sjukskrivningsärenden, bedömning av arbetsförmåga, 
bestämning av grad och längd av sjukskrivning samt vid situationer där läkare och 
patient har olika uppfattning av sjukskrivningsbehovet,  

 de flesta deltagande verksamheterna har efter audit utarbetat en lokal 
handläggningsrutin för den egna enheten, varav mer än hälften har god kvalitet, 

                                                 
3 A.s. 
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 deltagarna 2008 värderade en gemensam lokal handläggningsrutin som stöd i 
sjukskrivningsarbetet högre än deltagarna 2006,  

 förändringar i sjukskrivningspraxis var mest uttalad för den grupp som deltagit i audit 
både 2006 och 2008, 

 intresset för att utveckla kvaliteten i sjukskrivningsprocessen är hög bland 
distriktsläkarna och de efterfrågar arenor och mötesformer för kollegial reflektion,   

 auditmetoden kan bidra till att integrera sjukskrivningsprocessen i vård och 
behandling, 

 auditmetoden är beroende av en tydlig struktur med fungerande IT-verktyg och 
stödorganisation. 

 
Rapporten beskriver också generella förändringar i sjukskrivningspraxis vid vårdcentraler 
under perioden 2004-2009: 

 Sjukskrivningarna har minskat mätt med flera olika parametrar bl.a. antal långa 
sjukfall, antal sjukskrivningsdagar och antal sjukdagar per sjukfall. 

 Sjukskrivningslängden på det första intyget inom respektive enhet har blivit kortare. 

 Andelen sjukintyg som varit komplett ifyllda har ökat. 
 
Studien visar också att deltagarna har uppskattat kravet på att ta fram en lokal 
handläggningsrutin som stöd i sjukskrivningsarbetet. Deltagarna har också uppskattat 
möjligheten till kollegial reflektion och att ekonomisk ersättning utgått för deltagande. 
Hälften uppger att dom gärna deltar i kommande audit.  
 

LUH – Kvalitetsstudie utifrån jämställdhetsperspektiv 

B Arrelöv, P Henriksson, A Kiessling, A Larsson, A Fridner 
 
Studiens syfte har varit att kartlägga i vilken utsträckning läkarutlåtanden om hälsotillstånd 
innehåller information om psykosocioekonomiska aspekter och diskriminerande uttalanden 
och om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor bemöts i vården. Totalt analyserades 
ca 250 LUH (samma som vid projekten om ICF-klassificering och kvalitetsbedömning av 
LUH) med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Granskningen resulterade i att uttalanden sorterades i fem kategorier med sammanlagt 16 
identifierade faktorer som alla var av psykosocioekonomisk karaktär och saknade relevans för 
det medicinska tillståndet. Resultatet tyder på ett samband mellan grad av sjukskrivning och 
förekomst av identifierade psykosocioekonomiska aspekter. Studien visar på nödvändigheten 
av fortsatt forskning inom området som underlag för den fortsatta utvecklingen av en 
jämställd sjukskrivning. 
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Landstingets kostnader för sjukskrivningsuppdraget 

J Khan, B Arrelöv, A Laur, C Rehnberg 
 
Projektet har syftat till att kartlägga landstingets resursanvändning och kostnader för arbetet 
med sjukskrivningsuppdraget. Avsikten har varit dels att uppskatta de medicinska 
kostnaderna för den yrkesverksamma befolkningen, dels beräkna kostnad och tidsåtgång för 
den försäkringsmedicinska delen.  

 
För att beräkna landstingets kostnader för sjukskrivningsärenden har forskarna kartlagt 
tidsåtgången för utfärdande av medicinska underlag och av samverkansaktiviteter med andra 
aktörer kring sjukskrivningspatienter. Resultatet av beräkningarna, baserade på ett antal 
tidsstudier, visar att kostnader för det försäkringsmedicinska arbetet utgör cirka 10-15 procent 
av landstingets totala kostnader för husläkarverksamheten. I detta ingår inte samtliga 
kostnader för bedömning av andra än läkare och inte heller rehabiliteringsinsatser riktade till 
den aktuella målgruppen.  
 
I rapporten konstateras också att kostnader för hälso- och sjukvård i Stockholms län (år 2007) 
utgjorde mellan 15-20 procent av de totala samhällsekonomiska kostnaderna för sjukdom i 
den aktuella åldersgruppen (20-65 år). I de samhällsekonomiska kostnaderna utgör kostnaden 
för produktionsbortfall huvuddelen. 

 

Ännu ej avslutat projekt 

Projektet ”Återgång i arbete efter bröstcanceroperation” som delfinansierats av ”Ögat på 
sjukskrivning” pågår fram till hösten 2011 (patienter följs upp t.o.m. sommaren 2011) och har 
därför inte slutrapporterats. 
 
Syftet med studien är att få kunskap om hur Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd fungerar vid bröstcancer, få baskunskap om sjukskrivningsmönster vid 
bröstcancer och få kunskap om effekterna av sjukskrivning och faktorer som påverkar 
återgång i arbetet efter en bröstcanceroperation.  

 
I en prospektiv kohortstudie har kvinnor som opererats för bröstcancer och behandlats vid 
onkologkliniker i Stockholms län följts upp under två år. Projektet är tvärvetenskapligt och 
har genomförts i nära samverkan mellan de onkologiska klinikerna i SLL och sektionen för 
personskadeprevention vid KI. 
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4. Identifierade utvecklingsområden  
 

Arbetsmiljö 

Både i genomförda sjukskrivningsaudits och i läkarenkäterna 2004 och 2008 beskriver 
läkarna arbetsmiljöproblem inom sjukskrivningsprocessen bl.a. tidsbrist, dubbla roller, 
otydlighet i blanketter och brist på tydlig återkoppling från Försäkringskassan, svårigheter och 
fördröjningar i samverkan med interna och externa aktörer och fall där läkare och patient är 
oeniga (hotsituationer). 
 
Att arbeta vidare med: 

 samverkan och organisation av arbetet i sjukskrivningsprocessen där andra 
yrkeskategorier kan avlasta läkaren vissa arbetsmoment 

 tekniska lösningar med standardiserade frågemallar som patienten fyller i före 
läkarbesöket 

 kollegialt stöd när läkare och patient är oense om behovet av sjukskrivning 

 översyn av ekonomiska ersättningar i sjukskrivningsärenden (bl.a. för 
avstämningsmöten och LUH) 

 information om sjukskrivningsprocessen och socialförsäkringen till nysjukskrivna 
patienter  

 

Kompetens 

Studierna har visat att läkare behöver mer kompetens om försäkringsmedicin och 
socialförsäkringssystemet, om funktions- och arbetsförmågebedömningar och om 
förhållanden på arbetsmarknaden. 
 
Att arbeta vidare med: 

 principfrågor om kontaktpersonsfunktionen (handläggare från FK) på vårdenheter 

 försäkringsmedicin i grundutbildningar, AT/ST-utbildningar och via 
Kunskapsportalen 

 användning av andra yrkeskategoriers specialkompetens för att avlasta läkarna 

 utveckling av samverkan och informationsflöde mellan Arbetsförmedlingen och 
vården 

 SLU-utbildning till fler läkare och andra yrkesgrupper 

 

Kvaliteten i medicinska underlag  

Trots att kvaliteten förbättrats i och med införandet av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd och övriga insatser som gjorts de senaste åren håller bara hälften av de granskade 
intygen godkänd kvalitet. Kvaliteten i LUH (från 2007) är något högre än i det vanliga 
sjukintyget (jämförelser 2004-2009). Dock kan funktionsnedsättningens betydelse för 
arbetsförmågan inte bedömas i nästan 30 procent av de LUH som granskats. Förutom att 
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intygen saknar väsentliga uppgifter innehåller de också en mängd irrelevant information, t.ex. 
psykosocioekonomiska faktorer. 
 
Att arbeta vidare med 

 avvikelserapportering från FK till sjukskrivande läkare/enhet 

 tydligare blanketter och instruktioner om vad FK behöver för information i underlagen 

 den interaktiva försäkringsmedicinska utbildningen i Kunskapsportalen 

 de försäkringsmedicinska inslagen i läkarnas grundutbildning, AT- och ST- utbildning 

 användning av övriga yrkeskategoriers kompetens vid bedömning av 
funktionsförmåga och aktivitet 

 beslutsstöd och ICF  

 lärandedialog med kontaktperson från FK och samverkan vid avstämningsmöten 

 

Kommunikation mellan vården och FK om funktionsnedsättning/ 
aktivitetsbegränsning  

Vården och Försäkringskassan saknar ett gemensamt tydligt språk när det gäller att beskriva 
hur diagnos/diagnoser påverkar patientens funktionsförmåga. Detta försvårar en rättssäker 
handläggning av sjukskrivningsärendena hos FK. 
 
Att arbeta vidare med: 

 stimulera användandet av avstämningsmöten som metod för samordnad 
rehabiliteringsplanering och kommunikation runt den sjukskivnes DFA-kedja 

 testa ICF-klassifiering (som pilot i ett avgränsat område) för att utvärdera om 
verktyget är användbart för att förbättra funktions-/aktivitetsbeskrivningar vid  
intygsskrivande (se figur 3) 
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Figur 3. Schematisk bild av ICF´s uppbyggnad (bild från FoU-rapport ”Sjukskrivningsmönster och 
kvalitetsuppföljning av sjukintyg inom primärvården före och efter införandet av det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet”, 2010) 
 

Samsjuklighet och symtomdiagnoser 

Vid samsjuklighet och symtomdiagnoser är bedömning och intygsskrivande mer komplicerat 
och Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöds vägledning svårare att följa. I studien 
om ICF-klassificering kan man se en omfattande överlappning av ICF-koder rörande psykisk 
ohälsa och smärta i intyg rörande patienter som sjukskrivits med ICD-10-kod inom endera 
gruppen. 
 
Att arbeta vidare med 

 standardiserade instrument för tidig upptäckt av riskfaktorer för långvarig 
sjukskrivning 

 forskning runt nya behandlingsmetoder 
 

Jämställdhet 

I sjukintygen beskrivs kvinnor oftare ur ett psykosocioekonomiskt perspektiv utan relevans 
för det medicinska tillståndet som t.ex. antal barn, roll som förälder, civilstånd, förmåga till 
hushållsarbete, etnisk grupptillhörighet, språkproblem, tidigare psykosociala faktorer medan 
den enda faktor, som förekommer något oftare i intyg om män, är utbildningsnivå. 
Sjukskrivning på otydliga medicinska grunder kan bland annat leda till risk för medikalisering 
av kvinnor. 
 
Att arbeta vidare med: 

 standardiserade anamnesfrågor 
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 översyn av övergripande styrdokument som t.ex. vårdprogram och beslutsstöd utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv 

 genusutbildningar riktade till läkare och andra yrkeskategorier inom 
sjukskrivningsprocessen 

 

Identifiering av tidiga riskfaktorer  

Vården saknar instrument och rutiner för att upptäcka och hantera riskfaktorer på ett tidigt 
stadium, helst redan vid patientens första besök inom vården. Ofta har läkare eller andra 
yrkeskategorier tidigt en ”magkänsla” att patienten är i riskzonen för en långtidssjukskrivning, 
men det saknas metoder/rutiner för att effektivt möta problematiken. 
 
Att arbeta vidare med 

 standardiserade instrument för att upptäcka riskfaktorer för långvarig sjukskrivning på 
ett tidigt stadium 

 metoder och samverkansformer för att förebygga långvarig sjukskrivning 
 

Kommunikation med patienten och kortare väntetider inom vården 

Vårdens och Försäkringskassans information till patienten kan ibland vara motsägelsefull 
vilket i värsta fall kan förlänga sjukskrivningsperioden, något som framkommer bl.a. i det 
pågående projektet om bröstcanceropererade kvinnor.   

 
Väntetider beroende på andra aktörer (både internt och externt) än sjukskrivande enhet 
påverkar ibland sjukskrivningens längd. 
 
Att arbeta vidare med 

 skapa ekonomiska incitament för aktörerna att använda sig av avstämningsmötet som 
samverkansform för att undanröja risken för tvetydig information  

 fortsätta arbetet med att korta väntetiderna inom sjukvården 
 

Sjukvårdens kostnader för det försäkringsmedicinska arbetet 

Kostnaderna för försäkringsmedicinska insatser som görs av läkare och andra yrkeskategorier 
inom vården är stora och arbetsinsatserna utgör en tung belastning på läkare och enheter. 
Kvaliteten i hanteringen av ett sjukskrivningsärende är i stor utsträckning beroende av 
samverkan internt och externt. Avstämningsmötet med de aktörer som är involverade i ett 
ärende omöjliggörs ibland på grund av tidsbrist.  
 
Att arbeta vidare med 

 översyn av ersättningssystem, t.ex. vad gäller avstämningsmöten och intygsskrivande 

 tidsstudier och ekonomisk uppföljning av det försäkringsmedicinska uppdraget 
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5. Diskussion 
 
En fortsatt programmatisk ansats som bygger på de resultat som presenteras i denna rapport 
rekommenderas när det gäller kunskapsuppbyggnad inom sjukskrivningsområdet. Resultatet 
av de olika forskningsprojekten bör spridas inom organisationen, både på ledningsnivå och 
ute i verksamheterna, för att stimulera till utveckling där kunskap tidigare saknats.  
 
Man bör också utifrån resultaten göra en analys av vilka verksamhets- och 
kompetensutvecklingsinsatser som behöver göras. I stora drag handlar det om att säkra att det 
finns system för kvalitetsutveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, att 
information flyter bättre mellan aktörerna, att det finns möjligheter för olika aktörer att mötas 
kring komplexa arbetsförmågebedömningar och att vården har bra verktyg för tidiga 
bedömningar av vilka insatser som behövs. 
 
Läkarens sjukintyg är den centrala informationskällan för försäkringskassan och ett viktigt 
beslutsunderlag som ska hålla för en rättslig prövning. Mycket tyder på att läkare inte alltid 
förstår den rättsliga dimensionen av intyget (se artikel i Läkartidningen nr 49, 2010, 
”Läkarintyg om bedömning av arbetsförmåga…..”). Man kan anta att svårigheterna med att 
beskriva funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar arbetsförmågan på ett för 
handläggarna inom FK begripligt sätt beror på flera olika faktorer. Dels har läkarna en otydlig 
bild av handläggarnas uppdrag och kompetens, dels är begreppsapparaten otydlig. Det saknas 
ett gemensamt språk. Detta gemensamma språk skulle kunna vara ICF, men att använda ICF-
systemet kräver utbildning både av handläggare inom FK och av läkare, något som i så fall 
borde ingå redan i läkarnas grundutbildning. En tydlig beskrivning av patientens funktioner 
med hjälp av ICF och en tydlig beskrivning av patientens arbetsuppgifter skulle kunna vara ett 
steg i rätt riktning mot en rättssäker bedömning av rätten till sjukpenning. Det skulle också 
kunna minska utrymmet och behovet av att beskriva patienten ur psykosocioekonomiska 
aspekter och därmed minska risken för diskriminerande omdömen (kön, ålder, familj, etnicitet 
etc.). Dock finns det idag alldeles för lite kunskap om huruvida ICF är ett användbart verktyg 
för bättre kommunikation. Att bygga upp kompetens om ICF-systemet inom de båda 
organisationerna tar också lång tid. 
 
En annan svårighet är att som läkare bedöma arbetsförmågan i relation till ett fiktivt arbete på 
hela den reguljära arbetsmarknaden. Detta kräver en detaljkännedom om arbetsmarknaden 
som få besitter. En bättre samordning mellan de aktörer som är involverade i det enskilda 
sjukskrivningsärendet skulle samla de kompetenser som redan finns och behövs för att 
planera och samordna det som behöver göras. Om avstämningsmöten - en insats som funnits 
länge -  användes i större utsträckning i långvariga sjukskrivningsärenden skulle många av de 
till synes olösliga hindren kunna undanröjas och samtliga aktörer skulle samtidigt utveckla sin 
kompetens genom samverkan. 
 
Flera av studierna utgår ifrån granskning/analys av innehållet i sjukintyg (MU och LUH) och 
beskriver tydligt de kvalitetsbrister som behöver åtgärdas. Sjukintygens huvudsakliga roll är 
att ge ett bra underlag för en rättssäker bedömning av rätten till sjukpenning. Intygets roll är 
att trygga försörjningen och att vara ett underlag för eventuell planering av rehabilitering. 
 
För handläggaren på FK är intygets beskrivning av patientens funktionsnedsättning och 
aktivitetsbegränsning, behov av samverkan, rehabilitering och prognos nödvändiga uppgifter 
för en rättssäker handläggning.  
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Sjukintyget kan också vara ett nödvändigt underlag för arbetsgivare, arbetsförmedling och 
socialtjänst. 
 
Sjukskrivningsaudit och läkarenkät har bredare fokus och fångar även in ledning/ 
styrnings-, organisations- och arbetsmiljöaspekter. Läkarna beskriver flera problematiska 
områden i sjukskrivningsarbetet som i viss mån har kunnat förbättrats genom de olika 
momenten i sjukskrivningsaudit; kartläggning, jämförelser, reflektion och dialog samt 
skapandet av lokal handläggningsrutin av sjukskrivningsprocessen. 
 
Det sammanlagda resultatet av rapporterna ger tydliga indikationer på att det finns brister inte 
bara i sjukintygen utan också i organisationen av sjukskrivningsarbetet inom vården. Ett av 
forskningsprojekten handlar om landstingets kostnader för sjukskrivningsärendena. Kostnader 
kopplade till sjukdomar och skador som kräver sjukskrivning som en del av behandlingen är 
ofta komplicerade till sin natur och svåra att beskriva och följa som helhet inom 
sjukvårdsapparaten.  
 
Ett korrekt omhändertagande från det första vårdbesöket torde inte bara minska 
sjukskrivningarnas längd och omfattning utan också sjukvårdskonsumtionen. En bristande 
struktur och samordning i sjukskrivningsprocessen kan leda till en överkonsumtion av vård på 
grund av att en helhetsbedömning av patientens behov saknas.  
   
Framtida forskning bör ha ett bredare fokus och omfatta också hur arbetet organiseras, hur 
andra yrkeskategorier än läkare används och på vilket sätt vården skulle kunna optimeras och 
effektiviseras genom att de kompetenser som finns används på rätt sätt. En fråga man bör 
ställa sig är om det är läkaren som är mest lämpad att beskriva patientens funktions- och 
aktivitetsförmåga. Ska läkare kompetensutvecklas eller är det lämpligare att utnyttja redan 
befintlig kompetens hos andra yrkeskategorier? 
 
Dessutom behöver mer kraft läggas på att beskriva alla aktörers processer så att de samverkar 
mot bättre hälsa och arbetsförmåga. De nya regelverken i socialförsäkringen tydliggör att 
förebyggande arbete och effektiva, samordnade processer som involverar samtliga aktörer 
(arbetsgivare/företagshälsovård, medarbetare, sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, 
socialtjänst) är nödvändigt för att man ska lyckas med ett rehabiliteringsärende. En gemensam 
plan med samordnade insatser, där varje aktör bidrar med sin del, är en förutsättning för att 
rehabiliteringen ska ge bästa resultat. Detta innebär att det finns starka incitament hos alla till 
förändring, vilket måste utnyttjas effektivt i ett fortlöpande utvecklingsarbete.  
 
Arbetsgivarens möjlighet att involvera företagshälsovården bör utnyttjas i högre grad än idag. 
Företagshälsovården kan initiera arbetsplatsanpassning för den sjukskrivnes räkning eller göra 
bedömning om huruvida återgång till tidigare arbetsuppgifter är möjligt. Samordningen bör 
komma in så tidigt som möjligt i ett sjukskrivningsärende. Vården har där en viktig roll i att 
tidigt bedöma och signalera när risk för långvarig sjukskrivning föreligger. 
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Direktiv/riktlinjer/handläggningsrutiner, uppföljning/egenkontroll och övrigt 
kvalitetsarbete 

Det finns flera områden att utveckla i övergripande styrdokument och lokala 
handläggningsrutiner. Att ta fram en lokal handläggningsrutin bör vara en gemensam process 
på enheterna som inleds med att ett aktuellt flödesschema för enhetens sjukskrivningsarbete 
tas fram. Vem gör vad och när i processen? Ett sådant angreppssätt synliggör eventuell 
misshushållning, dubbelarbete, hur den samlade kompetensen används och om enhetens 
arbete kunde organiseras mer effektivt i sjukskrivningsprocessen. En rutin är en beskrivning 
av hur de olika momenten i flödet ska genomföras och av vem och inte en beskrivning av 
problem och hur dessa ska hanteras. Det senare är snarare en riskanalys med handlingsplaner.  
 
Man behöver också säkra att grunddata samlas in systematiskt och att dokumentationen av 
rutiner, metoder och vård är av god kvalitet inte bara i sjukintygen utan också i patientjournal 
och rutinbeskrivningar. Inom vissa verksamheter används idag nästan inte alls insamlad 
statistik för uppföljning av verksamhetens resultat vilket bör förändras.  
 
Resultatet av ett av projekten är förslag på ett antal kvalitetsindikatorer för sjukintyget. I och 
med att sjukintygen börjar överföras elektroniskt till Försäkringskassan kan dessa användas 
för att per automatik följa upp kvaliteten på samtliga medicinska underlag (MU). Statistiken 
bör samlas in och analyseras både på individnivå (yrkesutövare), verksamhetsnivå och 
övergripande nivå. Varje enhet bör föra dialog runt den sjukskrivningsstatistik och de 
rapporterade avvikelser (t.e.x. returnerade sjukintyg) som berör enheten. Detta för att 
systematiskt utveckla kvaliteten i sjukskrivningsarbetet och i den handläggningsrutin som 
beskriver sjukskrivningsprocessen på enheten. 
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