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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 sker 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 viktig aspekt i detta är att jämställdheten säkerställs i sjukskrivningsarbetet.  

Denna rapport beskriver en kvalitetsstudie av Läkarutlåtanden om hälsotillstånd (LUH) utifrån 
genusperspektivet och beskriver uttalanden om psyko-socio-ekonomiska aspekter i underlagen, 
och hur dessa skiljer sig mellan kvinnor och män. Studien bygger på granskning av 247 LUH och 
resulterade i fem kategorier med sammanlagt 16 identifierade faktorer som alla var av psyko-
socio-ekonomisk karaktär och utan relevans för det medicinska tillståndet. Resultatet tyder på ett 
samband mellan grad av sjukskrivning och förekomst av identifierade psyko-socio-ekonomiska 
aspekter. Studien visar på nödvändigheten av fortsatt forskning inom området. 

Ett varmt tack riktas till författarna till rapporten: Britt Arrelöv med dr, medicinskt sakkunnig i 
försäkringsmedicin, Övergripande Vårdfrågor, Produktionssamordning, LSF.  
Peter Henriksson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Danderyds sjukhus, Anna Kiessling, med dr, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Danderyds sjukhus, Anny Larsson, psykologstudent och Ann Fridner, Fildr, 
Psykolog, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. 
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1. Sammanfattning  

 
 
I arbetet med att förbättra sjukvårdens insatser inom sjukskrivningsprocessen är 
åtgärder mot den kvinnliga ohälsan och sjukfrånvaron prioriterade. Som ett led i 
detta arbete har en undersökning med syfte att undersöka om det finns 
könsskillnader avseende förekomst av uttalanden om psyko-socio-ekonomiska 
aspekter i läkarutlåtanden om hälsotillstånd genomförts i Stockholms läns 
landsting (SLL).   
 
Totalt analyserades 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd med kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem kategorier 
med sammanlagt 16 identifierade faktorer som alla var av psyko-socio-ekonomisk 
karaktär och utan relevans för det medicinska tillståndet. Utifrån de identifierade 
faktorerna togs ett bedömningsformulär fram som användes för kvantifiering av 
uttalanden. Analyser av data från den kvantitativa granskningen visade ett 
samband mellan grad av sjukskrivning och förekomst av identifierade psyko-
socio-ekonomiska aspekter.  
 
 

2. Bakgrund 
 
I överenskommelsen kring den s.k. sjukvårdsmiljarden mellan staten och Sveriges 
kommuner och landsting har åtgärder kring jämställd sjukskrivningsprocess prioriterats. 
Överenskommelsen innebär att landstingen årligen tilldelas upp till en miljard svenska 
kronor för åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. Inom Stockholms läns landsting ligger 
ansvaret på Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess förvaltning genom projektet ”Ögat på 
sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro”. Stockholms läns landstings 
åtgärdsplan fokuserar på fem prioriterade områden – ledning och styrning, 
kompetensutveckling, samverkan och åtgärder för de stora sjukskrivningsgrupperna vilka 
är stressrelaterad psykisk ohälsa och smärta i rygg nacke och axlar, samt kvinnors ohälsa 
och sjukfrånvaro.  
 
Enheten för övergripande vårdfrågor inom Produktionssamordning, Landstingsstyrelsens 
förvaltning har i samarbete med Karolinska Institutet på uppdrag av projektet ”Ögat på 
sjukskrivning” genomfört en undersökning gällande kvalitetsbedömning av 
Läkarutlåtanden om hälsotillstånd (LUH), vilken tidigare avrapporterats.a I samband med 
denna granskning noterades skillnader i utlåtandenas innehåll beroende på patienternas 
kön. För att belysa detta ytterligare har ytterligare en granskning utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv genomförts av tidigare granskade LUH.  
 

                                                 
a Henriksson, Kiessling & Arrelöv. ICF klassificering av Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) 2009 
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Syfte 
 
Att kartlägga i vilken utsträckning läkarutlåtanden om hälsotillstånd innehåller information 
om psyko-socio-ekonomiska aspekter och diskriminerande uttalanden samt om det finns 
skillnader mellan könen. 
 
Ett delsyfte är att få underlag för diskussioner med den medicinska professionen om 
innehållet i medicinska underlag ur genusperspektiv. 
  
 

3. Metod 
 
Undersökningen genomfördes med två olika typer av metoder – kvalitativ och kvantitativ 
metod. Den kvalitativa innehållsanalysen utgjorde en kvalitativ inventering som senare 
prövades i kvantitativ metod. Den kvalitativa analysen blev således förutsättningen för den 
kvantitativa analysen genom att det kvalitativa tillvägagångssättet visade på kunskap om 
egenskaper och innehåll i läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Den kvantitativa analysen 
redogör för omfattning, fördelning och jämförelser mellan gruppen kvinnor och män.  
 

Undersökningsunderlag 
 
Under perioden 1 januari till 31 december 2007 har verksamheter inom SLL skickat in 
avidentifierade läkarutlåtanden om hälsotillstånd till projektet ”Ögat på sjukskrivningen – 
åtgärder för minskad sjukfrånvaro”. Sammanlagt 6250 blanketter inkom. Av dessa var 65 
% utfärdade av läkare i primärvården, 28 % inom psykiatrin och 7 % inom övriga 
verksamheter.  
 
Från de 6250 läkarutlåtandena gjordes ett slumpmässigt urval bestående av 250 intyg som 
underlag till kvalitetsgranskning. Dessa 250 var fördelade på 50 i vardera gruppen 
vårdcentral med huvuddiagnos rörelseorganens sjukdomar, vårdcentral med huvuddiagnos 
psykiska sjukdomar respektive vårdcentral med huvuddiagnos övriga sjukdomar, 
psykiatriska vårdenheter samt övriga specialistvårdenheter.  
 
Inklusionskriterier för det slumpmässiga urvalet var att man kunde identifiera patientens 
ålder, kön, diagnosområde samt utfärdande vårdenhet på de kopierade blanketterna. Tre av 
de slumpmässigt utvalda utlåtanden uteslöts från undersökningsunderlaget då de inte 
motsvarade inklusionskriterierna. Alla de kvarstående 247 utlåtandena ingick i den 
kvalitativa innehållsanalysen, för att skapa maximal variation avseende kön, ålder och 
utfärdande vårdenhet.  
 

Bedömningsformulär 
 
Utifrån resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen utformades ett bedömningsformulär 
för granskning och bedömning av de 247 läkarutlåtandena om hälsotillstånd. Detta 
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formulär utformades för att inventera den numerära förekomsten av de identifierade 
faktorerna och i vilket fält respektive faktor förekom.  
 
Vidare syftade bedömningsformuläret till att inventera i vilken omfattning de identifierade 
faktorerna var relevanta i sitt sammanhang. Relevansen bedömdes genom värdering av i 
vilken utsträckning faktorn innehöll information som efterfrågades i det fält i 
läkarutlåtandet där den identifierade faktorn förekom. Dessutom bedömdes om faktorerna 
beskrevs som hinder för arbete eller ej baserat på i vilken utsträckning den identifierade 
faktorn kunde härledas till att utgöra grund för sjukskrivning. 
 

Databearbetning och analys 
 
Efter att data samlats in gjordes statistiska bearbetningar utifrån förekomst och samband 
mellan identifierade faktorer och kön.  
 
Sambandsanalyser gjordes även för gruppen läkare avseende könstillhörighet och 
identifierade faktorer. En statistisk metod som användes vid sambandsanalys var det icke-
parametriska testet för hypotesprövning chi-två (2). För samtliga sambandsanalyser 
fastställdes alfanivån till 5 % (  0,05). För analys av eventuella samband användes även 
tidigare framtagen data från projektet ”Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid 
sjukskrivning”.  
 
Vidare utfördes hypotesprövning med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficent. 
Data för analys var summan av de sammanlagda variablerna för varje enskild individ i 
undersökningsunderlaget mot data gällande grad av sjukskrivning.  

 

Forskargrupp 
Ansvariga för genomförande av studierna och aktuell rapport 
 
Britt Arrelöv, Överläkare, Medicine Doktor, Projektansvarig, SLL 
Anna Kiessling, Medicine Doktor, Karolinska Institutet 
Peter Henriksson, Professor, Karolinska Institutet 
Ann Fridner, Docent, Stockholms universitet 
Anny Larsson, student, Stockholms universitet  
 
Arbetet har delvis genomförts som ett examensarbete i samarbete med Psykologiska 
institutionen, Stockholms Universitet. 
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4. Resultat 

Basinformation 
 
Nedanstående data ger bakgrundsinformation angående innehåll och kvalitetsbedömning av 
de 248 ingående LUH-intygen från basundersökningen.  
 
Tabell 1. Basal information i ingående intyg totalt samt fördelat på intygsskrivande 
vårdverksamhet och huvuddiagnosområde. Antal och % i parenetes. 
 
 Totalt 

n=248 
VCRörelse 

n=49 
VCPsyk 

n=49  
VCÖvr 

n=50 
P 
n=50 

Ö 
n=50* 

Kvinna  164 (66) 
 

33 (67) 37 (76) 28 (56) 36 (72) 30 (60) 

Man  83 (34) 
 

16 (33) 12 (24) 22 (44) 14 (28) 19 (38) 

Ålder  47 (45-49) 
 

49 (47-52) 46 (43-49) 50 (47-53) 43 (38-47) 47 (42-51) 

Dagar känd av 
intygsskrivare 

1130  
(934–1327) 
 

1334  
(853–1814) 

1199  
(750–1647) 

1455  
(856–2055) 

609  
(379–838) 

1075  
(702–1448) 

Dagar mellan 
besök och intyg 

34 (17-50) 25 (8-41) 12 (3-20) 73 (4-141) 31 (0-62) 26 (3-49) 

Yrke angivet 160 (64) 
 

28 (57) 39 (80) 34 (68) 31 (62) 28 (56) 

Antal diagnoser 2,5 (2,2–2,6) 
 

2,5 (2,0–3,0) 2,7 (2,2–3,2) 3,1 (2,5–3,6) 1,7 (1,5–2,0) 1,7 (1,4–2,1) 

Antal ICD-koder 1,4 (1,3–1,6) 
 

1,3 (0,8–1,9) 1,1 (0,6–1,6) 1,7 (1,2–2,1) 1,6 (1,3–1,8) 1,6 (1,2–1,9) 

Data är angivna som antal (%) eller som medelvärde (-95 % konfidensintervall – 95% konfidensintervall)  
VCRörelse Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom rörelseorganens sjukdomar 
VCPsyk Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom psykiatriska sjukdomar 
VCÖvr Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom övriga sjukdomar 
P Intyg från en psykiatrisk mottagning med psykiatrisk huvuddiagnos 
Ö Intyg från en specialistmottagning med övriga huvuddiagnoser  
* Information om kön saknas på ett intyg i gruppen Ö 
 
 
Tabell 2A. Kvalitet på informationsinnehåll i olika delar av intyget. Bedömning gjord av 
läkare med mångårig erfarenhet. Antal och % i parentes. 
 
 Info saknas Helt 

otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
tillräcklig/ 
relevant 

Helt 
tillräcklig/ 
relevant 

Relevanta tidigare sjukdomar  59 (24) 3 (1) 26 (10) 110 (44) 50 (20) 
Aktuell sjukhistoria (n=247) 6 (2) 10 (4) 52 (21) 144 (58) 36 (14) 
Patientens beskrivning av sin 
funktionsförmåga 

25 (10) 18 (7) 85 (34) 110 (44) 10 (4) 

Status (n=244) 25 (10) 23 (9) 48 (19) 124 (50) 24 (10) 
Sammanfattande beskrivning 
av medicinskt tillstånd, 
funktion och förmåga  

5 (2) 16 (6) 62 (25) 141 (56) 24 (10) 

Prognos (n=247) 33 (13) 16 (6) 56 (22) 127 (51) 16 (6) 
Behov av åtgärder (n=245) 54 (22) 13 (5) 48 (19) 119 (48) 11 (4) 
Arbetsförmågebeskrivning 19 (8) 22 (9) 96 (38) 96 (38) 15 (6) 
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Tabell 2B. Kvalitet på informationsinnehåll i olika delar av intyget. Bedömning gjord av 
försäkringsmedicinsk rådgivare. Antal % i parentes. 

 
 Info saknas Helt 

otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
tillräcklig/ 
relevant 

Helt 
tillräcklig/ 
relevant 

Relevanta tidigare sjukdomar  59 (24) 23 (9) 33 (13) 72 (29) 61 (24) 
Aktuell sjukhistoria (n=247) 8 (3) 17 (7) 59 (24) 118 (47) 45 (18) 
Patientens beskrivning av sin 
funktionsförmåga 

39 (16) 23 (9) 71 (28) 79 (32) 36 (14) 

Status (n=244) 34 (14) 36 (14) 56 (22) 86 (34) 35 (14) 
Sammanfattande beskrivning 
av medicinskt tillstånd, 
funktion och förmåga  

3 (1) 33 (13) 75 (30) 100 (40) 32 (13) 

Prognos (n=247) 23 (9) 27 (11) 71 (28) 102 (41) 25 (10) 
Behov av åtgärder (n=245) 42 (17) 43 (17) 61 (24) 73 (29) 27 (11) 
Arbetsförmågebeskrivning 16 (6) 36 (14) 69 (28) 102 (41) 24 (10) 

 
 
Tabell 3. Drabbade funktionsområden (ICF) per huvuddiagnosgrupp. Antal och % i 
parentes. 
 
Funktionsområde Rörelseorganen 

huvuddiagnos 
n=49 

Psykiatrisk 
huvuddiagnos n=99 

Övrig huvuddiagnos
n=100 

Mentalt 29 (59)  98 (99) 60 (60) 
Sinnen och nervsystemet 15 (30) 7 (7) 54 (54) 
Cirkulation 2 (4) 3 (3) 14 (14) 
Andning 1 (2) 5 (5) 8 (8) 
Blodbildning, immunförsvar 1 (2) 0 3 (3) 
Matsmältning 2 (4) 10 (10) 11 (11) 
Ämnesomsättning, endokrinologi 3 (6) 7 (7) 10 (10) 
Urinorgan 0 1(1) 7 (7) 
Rörelseorgan 48 (98) 28 (28) 48 (48) 
Huden 1 (2) 2 (2) 1 (1) 
Reproduktionssystemet 0 0 0 

 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
 
Fem kategorier framträdde under temat ”Bedömning genom faktorer som avses ge en 
beskrivning av vem patienten är och dennes resurser.” De fem kategorierna var 
”beskrivning av patienten genom civilstånd”, ”beskrivning av patienten i relation till sina 
barn”, ”beskrivning av patienten genom förmåga till hushållsarbete”, ”beskrivning av 
patienten genom tillhörighet till etnisk grupp” samt ”beskrivning av patienten genom 
dennes historia”. De fem kategorierna bestod sammanlagt av 16 underkategorier. För 
resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen i tabellform se tabell 4.  
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 Tabell 4. Kvalitativ innehållsanalys; meningsbärande enhet, kod, kategori och tema. 
 

Meningsbärande enhet 
(bindestreck – mellan separata uttalanden)  

Kod 
 

Kategori 
 

Tema 
 

I samband med att maken hastigt gick bort blev änka med fyra 
döttrar och tre söner. - Kvinna, ursprungligen från Iran, sedan fem 
år änka, ensamboende,  har nu sju vuxna barn.  

Patienten beskrivs 
likt änka eller 
änkling 

Sammanfattningsvis en 46-årig gift tvåbarnsfar med hereditet för 
depression och suicid. -  Då gift sig med en man från hemlandet och 
två barn under äktenskapet. -  Har hustru och tre barn, 9, 3 och 1 år 
gamla.  

Patienten beskrivs 
likt gift 

Sambon får göra allt därhemma. - 28-årig kvinna med 
samborelation.  -  Kvinna med sambo sedan några år och 
sammanlagt fyra söner hemma.  

Patienten beskrivs 
likt sambo 

49-årig ensamstående städerska med tre barn.  - 36-årig 
ensamstående kvinna med två barn.  - Maken misshandlat henne 
och de har separerat.  

Patienten beskrivs 
likt ensamstående 

Beskrivning av 
patienten 
genom 
civilstånd 

Gift och har tre barn.  - Två vuxna barn boende utomlands, i 
Sverige två söner i åldrarna tio och fyra år med olika pappor.  -  
Patient fyra barn, i tre olika förhållanden. 

Det antal barn som 
patienten har 

Patienten är skild sedan tidigare, har tre döttrar varav två är 
handikappade.  - 41-årig kvinna med en son som har utredd ADHD, 
en son som står på utredning för ADHD.  - Patienten har råkat ut för 
ytterligare ett psykiskt trauma under det år som gått, nämligen att 
hans dotter gjorde ett suicidförsök.  

Patientens barns 
medicinska 
problematik 

Orkar/klarar ej sköta hemmet och barnen.  - Har hand om de tre 
gemensamma barnen.  - Barnen vistas mestadels hos patientens 
make som bor på annat håll.  - Har barn som bor hos mamma.  

Patientens roll som 
förälder 

Beskrivning av 
patienten i 
relation till  
sina barn 
 

Mycket svårt att klara av vardagligt hushållsarbete.  -  Ibland 
svårigheter att ta hand om hemmet och hushållet.  - Försöker till 
exempel att få städningen i hemmet att fungera genom att skriva 
listor så att hon gör lite grann varje dag. 

Patientens 
kapacitet avseende 
hushållsarbete 

Maken sköter i stor omfattning om hemmet och barnen.  - Kan inte 
bära börder av ens lättare slag och har hjälp i hemmet med städning 
och skötsel av hemmet (barnen). - Sambon får göra allt därhemma.  

Patientens behov 
av hjälp med 
hushållsarbete 

Beskrivning av 
patienten 
genom förmåga 
till 
hushållsarbete 

40-årig kvinna som växt upp både i Grekland och Sverige, talar god 
svenska.  - Knappast svensktalande.  - Således 50-årig kvinna som 
trots sin långvariga vistelse i Sverige,  har väldigt ringa kunskaper i 
svenska.  

Patientens 
kunskaper i det 
svenska språket  

49-årig kvinna, högskoleutbildad i sitt hemland. - Arbetade som 
lärare i fysik och kemi i hemlandet Afghanistan. - Patienten 
invandrade från Irak och har varit soldat i nio år i kriget mellan Iran 
och Irak och efter Kuwaitkriget flydde patienten till Turkiet och 
kom till Sverige. 

Patientens ut-
bildningsnivå och 
yrkeserfarenhet i 
ursprungslandet 

En drygt 70-årig kvinna, kommer ursprungligen från Irak.  - 48-årig 
kvinna kurd och kommer ursprungligen från Turkiet. - 53-årig 
kvinna, ursprungligen från Finland.  

Patientens 
ursprungsland 

Beskrivning av 
patienten 
genom 
tillhörighet till 
etnisk grupp 

Dyslektiker, vilket gjorde att det blev en trasslig skolgång.  - 
Har en mycket bristfällig skolgång, haft några arbeten inom café 
och städning.  -  Patienten har vuxit upp under otillfredsställande 
förhållanden och avbröt skolgången före högstadiet varefter hon 
inte skaffat någon ytterligare skolutbildning.  

Patientens 
utbildningsnivå 

Patienten har andra medicinska och psykosociala problem. -  
Maken har haft sjukskrivningsperioder.  - Problem i samband med 
svårigheter att kontrollera livssituation.  

Tidigare 
psykosociala 
faktorer 

Kontakt med Kris- och Traumacentrum då patienten levt under hot 
från före detta sambo och varit traumatiserad efter många års grov 
misshandel och sexuella övergrepp. - Patienten har många 
traumatiska händelser bakom sig i livet vilket har präglat henne.  

Traumatiska 
händelser i 
patientens liv 

Hederskultur uppväxt.  - Tunga sociala förhållanden under 
uppväxttiden.  - Kränkningar har skett både i barndomen, i 
äktenskapet och i arbetslivet, som har påverkat patienten svårt.  

Missförhållanden 
under patientens 
uppväxt  

Beskrivning av 
patienten 
genom dennes 
historia 

Be-
dömning 
genom 
faktorer 
som 
avses ge 
en be-
skrivning 
av vem 
patienten 
är och 
dennes 
resurser 
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Fördelning av identifierade faktorer för grupperna kvinnliga och manliga 
patienter 
 
Analys av hur de fem huvudkategorierna av identifierade faktorer (från den kvalitativa 
innehållsanalysen) är fördelade över grupperna manliga och kvinnliga patienter, ger inga 
signifikanta resultat.  
 
Vid vidare analys av de identifierade faktorerna framkommer dock ett samband mellan 
könstillhörighet och i vilken utsträckning läkarutlåtanden om hälsotillstånd innehåller 
information om patienters barn. Gruppen kvinnor beskrivs i signifikant större utsträckning 
genom antal barn samt genom roll som förälder än gruppen män. 2-test visar på ett 
signifikant samband mellan könstillhörighet och i vilken utsträckning antal barn (2(1) = 
5,31, p < 0,05) samt roll som förälder (2(1) = 3,84, p = 0,05) beskrivs i läkarutlåtanden 
om hälsotillstånd. För fullständig redovisning av frekvenser samt signifikanta samband 
avseende identifierade faktorer och gruppen kvinnor och gruppen män, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Identifierade faktorer i den kvalitativa innehållsanalysen fördelade på 
kvinnor och män. Antal och % i parentes för vardera gruppen. a b 

 

Identifierade faktorer 
Kvinnor  
(n = 164) 

Män  
(n = 83) 

p 

Beskrivning genom civilstånd  35 (21,3) 12 (14,5) ns c 

Änka eller änkling 2 (1,2) 0 (0,0)  
Gift 15 (9,1) 5 (6,0)  
Sambo  4 (2,4) 2 (2,4)  
Ensamstående 15 (9,1) 5 (6,0)  

Beskrivning i relation till barn  33 (20,1) 9 (10,8) ns 

Antal barn 21 (12,8) 3 (3,6) < 0,05 
Barns problematik 9 (5,5) 4 (4,8) ns 
Patientens roll som förälder 18 (11,0) 3 (3,6) 0,05 

Förmåga till hushållsarbete 16 (9,8) 3 (3,6) ns 

Kapacitet avseende hushållsarbete 14 (8,5) 2 (2,4)  
Behov av hjälp med hushållsarbete 8 (4,9) 2 (2,4)  

Tillhörighet till etnisk grupp 23 (14,0) 8 (9,6) ns 
Kunskaper i det svenska språket 6 (3,7) 0 (0,0)  
Utbildningsnivå och yrkeserfarenhet i 
hemlandet 

3 (1,8) 2 (2,4)  

Patientens ursprungsland 18 (11,0) 8 (9,6)  

Beskrivning av patientens historia 34 (20,7) 12 (14,5) ns 

Patientens utbildningsnivå 6 (3,7) 5 (6,0)  
Tidigare psykosociala faktorer 26 (15,9) 7 (8,4)  
Traumatiska händelser 5 (3,0) 3 (3,6)  
Missförhållanden under uppväxt 8 (4,9) 2 (2,4)  

a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b Alfanivån fastställdes till 5 % (  = 0,05). 
c
 ns = inte signifikant  
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Patienters könstillhörighet fördelat på intygsutfärdande vårdverksamhet 
 
För frekvenser över könsfördelning per kategori intygsutfärdande vårdverksamhet, se 
tabell 6. Ur tabellen kan avläsas att de två huvudgrupper där kvinnor utgör den största 
andelen är ”vårdcentral med huvuddiagnos psykiska sjukdomar” samt ”psykiatriska 
vårdenheter”.  
 
Tabell 6. Fördelning mellan kvinnor och män med avseende på intygsutfärdande 
vårdverksamhet (fördelat per diagnosgrupp för vårdcentral). Antal och % i parentes. 

 

Könstillhörighet (patient) 
Kvinnor 
(n = 164) 

Män 
(n= 83 ) 

VC a Rörelseorganens sjukdomar 33 (67,0) 16 (33,0) 
VC Psykiatriska sjukdomar 37 (76,0) 12 (24,0) 
VC Övriga sjukdomar 28 (56,0) 22 (44,0) 
Psykiatri 36 (72,0) 14 (28,0) 
Övrigt 30 (61,0) 19 (39,0) 
Totalt  164 (66,0) 83 (34,0) 
a VC = Vårdcentral 
 

Samband mellan könstillhörighet hos läkare och identifierade faktorer 
 
Läkares könstillhörighet kunde identifieras i 113 av de 247 granskade LUH intygen. Av 
dessa var 65 kvinnor och 48 män. Det fanns inga signifikanta samband mellan läkares 
könstillhörighet och att identifierade faktorer nämns. Resultaten från 2-test visar inte på 
några signifikanta samband gällande faktorerna ”beskrivning genom civilstånd (2(1) = 
1,714, ns), ”beskrivning i relation till sina barn” (2(1) = 0,001, ns), ”förmåga till 
hushållsarbete” (2(1) = 0,004, ns), ”tillhörighet till etnisk grupp” (2(1) = 0,299, ns) och 
”beskrivning av patientens historia” (2(1) = 0,063, ns). Se tabell 7 för fullständiga 
frekvenser.  
 
Tabell 7. Fördelning av identifierade faktorer med avseende på intygsutfärdande 
läkares könstillhörighet. Antal och % i parentes inom vardera gruppen. a b 
 

Identifierade faktorer 
 Kvinnor  
(n = 65) 

Män  
(n= 48 ) 

p 

Beskrivning genom 
civilstånd  16 (69,6) 7 (30,4) ns 
Beskrivning i relation till 
barn  

11 (57,9) 8 (42,1) ns 

Förmåga till hushållsarbete 7 (58,3) 5 (41,7) ns 
Tillhörighet till etnisk grupp 9 (64,3) 5 (35,7) ns 
Beskrivning av patientens 
historia 

11 (55,0) 9 (45,0) ns 

a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b

 Alfanivån fastställdes till 5 % (  = 0,05). 
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Fördelning i svarsfält av identifierade faktorer  
 
Faktorer identifierade genom den kvalitativa innehållsanalysen analyseras avseende 
fördelning i de olika svarsfälten på intygsblanketten, se tabell 8.  
 
Faktorer, det vill säga uttalanden om psyko-socio-ekonomiska aspekter som inte är av 
relevans för det medicinska tillståndet, förekommer mest frekvent under avsnitt ”14”, v.g. 
se bilaga. Under detta avsnitt ska en sammanfattning av det medicinska tillståndet ges samt 
hur det påverkar patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykiskt. Om det föreligger 
hinder för vissa arbetsuppgifter med hänsyn till den fysiska och/eller psykiska förmågan, 
skall detta också beskrivas. Faktorer förekommer även frekvent under avsnitt ”10” där en 
redogörelse över sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den hälso- och sjukvård 
som hittills givits, ska redogöras för. Under avsnitt ”16”, där det redogörs för hur länge 
nuvarande funktionsnedsättning bedöms föreligga, finns inga identifierade faktorer 
beskrivna.  
 
Tabell 8. Antal identifierade faktorer i olika svarsfält (fältnummer i parentes). 
 

 

Tidi-
gare 
sjuk-

domar 
(9) 

Tid-
punkt 
och 
för-
lopp 
(10) 

Patien-
tens 
be-

skriv-
ning 
(11) 

Under
sök-
nings 
fynd 
(12) 

Diag-
nos 
(13) 

Sam-
man-
fatt-
ning 
(14) 

Re-
habili-
tering 
(15) 

Prog
-nos 
(16) 

Komp-
lette-
rande 
infor-

mation 
(17) 

HK 
Er-
sätt-
ning 
(18) 

 Civilstånd 8 17 3 1 1 21 0 0 0 0 
Patient i relation till 
sina barn 4 25 8 2 0 30 1 0 0 1 
Antal barn 3 9 1 0 0 18 0 0 0 0 
Barns medicinska 
problematik  

1 6 2 1 0 5 1 0 0 0 

Roll som förälder 0 10 5 1 0 7 0 0 0 1 
 Förmåga till 
hushållsarbete 0 7 15 0 0 6 0 0 0 4 

Behov av hjälp med 
hushållsarbete 

0 4 9 0 0 4 0 0 0 2 

Kapacitet till 
hushållsarbete 

0 3 6 0 0 2 0 0 0 2 

 Tillhörighet till etnisk 
grupp 9 9 1 1 0 15 0 0 2 0 

Språkkunskaper 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 
Utbildningsnivå och 
yrkeserfarenhet 

1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ursprungsland 7 5 1 0 0 13 0 0 0 0 

 Patientens historia 20 21 1 3 0 32 0 0 1 0 
Utbildningsnivå 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 
Tidigare 
psykosociala faktorer 

8 12 1 2 0 19 0 0 1 0 

Traumatiska 
händelser 

4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 

Missförhållanden 
under uppväxt 

5 3 0 1 0 5 0 0 0 0 

 Totalt  41 79 28 7 1 104 1 0 3 5 

Svarsfält 

Faktorer 
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Samband mellan grad av sjukskrivning och identifierade faktorer 
 
En analys med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficent ger vid tvåsidig prövning 
ett måttligt positiv samband mellan grad av sjukskrivning och att psyko-socio-ekonomiska 
aspekter utan relevans för det medicinska tillståndet beskrivs i läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd. (r (200) = 0,206, p < 0,01). Andel förklarad varians, r2 = 0,0424, vilket 
motsvarar 4,24 %. Resultatet innebär att det finns ett samband mellan uttalanden av psyko-
socio-ekonomiska aspekter som inte är av relevans för det medicinska tillståndet och grad 
av sjukskrivning. Ju mer av identifierade faktorer i läkarutlåtanden om hälsotillstånd, desto 
högre grad av sjukskrivning.  
 
 

5. Diskussion 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att utreda om det förekommer 
uttalanden av psyko-socio-ekonomisk karaktär utan relevans för det medicinska tillståndet 
i Läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i 16 
olika identifierade faktorer. 
 
Ytterligare ett huvudsyfte med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning 
uttalanden skilde sig åt mellan grupperna kvinnliga och manliga patienter avseende ovan 
nämnda beskrivningar. Sambandsanalyser visade på att det fanns två identifierade faktorer 
som hade samband med patienters könstillhörighet. Kvinnor beskrevs i signifikant större 
utsträckning genom det antal barn de hade och hur de var i sin roll som förälder.  
 
Vidare var ett syfte för detta arbete att undersöka om eventuella psyko-socio-ekonomiska 
aspekter i utlåtandena hade samband med läkares könstillhörighet. Inga samband mellan 
läkares könstillhörighet och att patienter beskrevs med identifierade faktorer, kunde 
upptäckas. Detta kan åtminstone delvis förklaras av bortfallet avseende läkares 
könstillhörighet.  
 
Inom verksamheter som i större utsträckning möter kvinnor och särskilt för diagnosgrupper 
med övervikt kvinnor kan det finnas ett större fokus på psyko-socio-ekonomiska aspekter, 
än för övriga grupper och verksamheter. Det kan påverka förekomsten av psyko-socio-
ekonomiska aspekter utan relevans för det medicinska tillståndet för kvinnliga patienter 
som har läkarutlåtanden om hälsotillstånd utfärdade av sådana vårdverksamheter.  

 

Ett intersektionellt perspektiv 
 
Trots att kvinnliga patienter är överrepresenterade inom vårdverksamheter med fokus på 
psykisk ohälsa, visade endast analyser av två identifierade faktorer signifikanta samband 
till könstillhörighet. Könsordningen, det vill säga roller och maktmönster relaterat till kön, 
kan vara en anledning till dessa könsskillnader. Men på samma sätt som kön, spelar 
exempelvis ålder, tillhörighet till etnisk grupp och utbildningsnivå också roll när läkaren 
gör sin bedömning. Att enbart undersöka hur kön och genus påverkar hur läkare bemöter 
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patienter, kan ge en otillräcklig helhetsbild för att förklara hur ojämställdhet uppstår och 
om individer diskrimineras.  
 
Genom att könsskillnader och genuspåverkan är en del av ett större perspektiv på hur makt 
fördelas och struktureras, kan redovisade resultat förstås med sociologisk teori om 
intersektionalitet. Begreppet intersektionalitet visar hur olika former av maktordningar 
samverkar i ett samhälle och bidrar till diskriminering på olika nivåer. Begreppet 
intersektionalitet syftar inte till att rangordna maktordningar utan visar istället på hur de 
samverkar och kan förstärka varandra. Kön och skillnader som kan upptäckas genom 
analys ur ett genusperspektiv är intressant, men kan inte separeras från andra 
analyskategorier som undersökningen identifierat.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen av undersökningsunderlaget gav fem huvudkategorier av 
identifierade faktorer – patientens civilstånd, patienten i relation till sina barn, patientens 
förmåga till hushållsarbete, patientens tillhörighet till etnisk grupp samt patientens historia. 
Samtliga av dessa fem samt de 16 identifierade faktorer som tillsammans utgör de fem 
huvudkategorierna, får konsekvenser för individer beroende på vilken eller vilka 
maktordningar som har inflytande. De identifierade faktorerna kan förklaras med att de 
spelar roll vid bestämmandet av en individs identitet och medför därmed vissa villkor. De 
identifierade faktorerna är viktiga att uppmärksamma då läkares föreställningar om dessa 
avgör huruvida patienter bedöms ha arbetsförmåga.  
 
Att de psyko-socio-ekonomiska aspekter som den kvalitativa innehållsanalysen genererat 
benämns med ”identifierade faktorer” har sin grund i att ordet faktor är synonymt med 
begrepp som medverkande kraft, omständighet, förhållande och viktig beståndsdel. Genom 
att beskriva de resultat som den kvalitativa innehållsanalysen genererat med begreppet 
identifierade faktorer, benämns hur de dels är faktorer i sig, dels är faktorer som påverkar 
varandra. Vilket i sin tur bidrar till bedömningen av patienter avseende arbetsförmåga, 
inför utfärdande av ett läkarutlåtande om hälsotillstånd.  
 
Vad ovan resultat beskriver är att de identifierade faktorer som är aktuella i det enskilda 
fallet, inte enbart förhåller sig till den aktuella patienten utan också till varandra. Det råder 
ett beroende mellan dem och de påverkas i sin tur av vilka maktordningar som har 
inflytande över den patient som läkaren möter. Den makt som finns och bidrar till 
interaktionen mellan patient och läkare avgörs delvis av de värderingar läkaren har.  
 

Läkares normer och värderingar påverkar bedömningen 
 
I enlighet med analyser utförda av Statistiska Centralbyrånb arbetar kvinnor deltid i 
betydligt större omfattning än män och enligt en rapportc är kvinnors deltidsarbete en 
förutsättning för att de ska kunna utföra det obetalda hemarbetet. Att två av tre faktorer 
som rör barn och föräldraskap har signifikanta samband med den kvinnliga patientgruppen 
kan bidra med förståelse till ovan beskrivna statistik. 

                                                 
b Statistiska centralbyrån. (2010). På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010. Statistiska centralbyrån.  

c Hammarström, A. (2004). Genusperspektiv på medicinen – två decenniers utveckling av medvetenhet om kön och genus inom 

medicinsk forskning och praktik. Stockholm: Högskoleverket. 2:a upplagan.  
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Analysen av var de olika faktorerna förekom i läkarutlåtanden visade att dessa beskrevs 
mest frekvent där läkaren ska sammanfatta det medicinska tillståndet samt hur det påverkar 
patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykiskt. Identifierade faktorer förekom även 
frekvent där en redogörelse över sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den hälso- 
och sjukvård som hittills givits, ska redogöras för. Dessa två avsnitt i blanketten har det 
gemensamt att de är relativt fria i sin utformning. Att identifierade faktorer är mest 
frekvent förekommande under dessa avsnitt, kan indikera att intygsskrivande läkare där har 
mindre tydliga ramar för vad som är av relevans. Därigenom blir läkaren personliga 
värderingar och attityder vägledande. Värderingarna tydliggörs genom det sätt läkaren 
beskriver patienten under dessa avsnitt, vilket resulterar i de höga frekvenserna av 
identifierade faktorer.  
 
Som ett resultat av läkares värderingar och attityder blir patienter indelade i olika 
kategorier av funktionsduglighet, delvis genom faktorer som denna undersökning 
identifierat. Detta är anledningen till att det tema som de identifierade faktorerna 
tillsammans utgör i den kvalitativa innehållsanalysen är ”bedömning genom faktorer som 
avses ge en beskrivning av vem patienten är och dennes resurser”.  
 

Hur förändrade attityder kan leda till att se patienters resurser 
 
Underökningen visade att det fanns ett samband mellan grad av sjukskrivning och 
identifierade faktorer. Detta gav en riktning till de identifierade faktorerna – de utgör 
faktorer som motiverar sjukskrivning. Resultatet går dock att problematisera eftersom de 
identifierade faktorerna inte enbart verkar påverkas av yttre faktorer såsom olika 
maktordningar utan också verkar ha en påverkan på varandra. Men på gruppnivå, från detta 
undersökningsunderlag, resulterar analysen i ett positivt samband. Vilken betydelse får det 
för patienten att läkaren gör bedömningen att identifierade faktorer är indikationer på att 
patienten behöver sjukskrivas? En aspekt av frågeställningen ovan är att det föreligger en 
risk för medikalisering.  
 
 

Vidare forskning 
 
Likt det beskrivs i inledningen av detta arbete visar forskning att könstillhörighet spelar 
roll för den bedömning och behandling som patienter får. Men andra faktorer samverkar 
med könstillhörigheten, vilket denna undersökning har kunnat påvisa. Mer forskning 
behövs för att skapa en bredare och djupare förståelse för hur könstillhörighet och 
skapandet av genus, interagerar med andra maktordningar och hur det påverkar bemötande, 
bedömning och behandling av patienter i dagens sjukvård. För vi är precis som de 
undersökta läkarutlåtandena om hälsotillstånd ger – mer än kvinnor och män. 
 
Som komplement till denna undersökning skulle intervjuer med läkare och patienter kunna 
användas som metod för datainsamling. Intervjuer skulle kunna bidra med en djupare 
förståelse för de identifierade faktorerna, eftersom information om läkares värderingar och 
attityder i större utsträckning skulle kunna tydliggöras. Kompletterande information 
avseende vilka frågor läkare ställer till sina patienter för att utreda patientens tillstånd inför 
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utfärdande av ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, skulle kunna bidra med kunskap om hur 
de faktorer som denna undersökning visat, uppstår i samtalet mellan läkare och patient.  
 
Vidare forskning skulle kunna vara en prospektiv kohortstudie där fokus ligger på 
framtiden för den valda undersökningsgruppen. En prospektiv studie skulle exempelvis 
kunna användas för att studera samband mellan olika riskfaktorer identifierade genom 
teorier om intersektionalitet och grad av arbetsförmåga.  
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