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Förord  

Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att 
under perioden 2007 – 2011 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, samverkan och utsatta grupper inkl. kvinnors ohälsa syftar 
projektet till att uppnå ökad patient- och rättsäkerhet i sjukskrivningsärenden. För att utveckla 
metoder, kompetens och kvalitet inom sjukskrivningsområdet har Ögat-projektet initierat och 
finansierat flera forskningsprojekt inom det försäkringsmedicinska området. Landstingsstyrelsens 
förvaltning har från Ögat på sjukskrivning fått i uppdrag att leda arbetet med 
”Kvalitetsuppföljning av utfärdade medicinska underlag”, där man ur olika aspekter studerat 
kvaliteten i utfärdade medicinska underlag. En viktig förutsättning för att kunna följa upp 
kvaliteten i sjukskrivningsprocessen och de medicinska underlagen är att det finns 
kvalitetsindikatorer och mätbara mått att följa. 

I delprojektet ”Kvalitetsindikatorer vid sjukskrivning” har Stockholms läns landsting samverkat 
med region Skåne, Västra Götaland, Västerbottens läns landsting och Socialstyrelsen. Lokalt inom 
Stockholms läns landsting har samverkan skett mellan Försäkringsmedicinska kommittén 
(Förkom) och EK-gruppen i sydvästra Stockholm. Med utgångspunkt i blankett FK 7263 och 
Förkoms rekommendationer kring förhållningssätt vid sjukskrivning ger rapporten 18 förslag på 
uppföljningsparametrar och kvalitetsindikatorer vid sjukskrivning. 

Ett varmt tack riktas till författaren till rapporten: Britt Arrelöv, med dr, medicinskt sakkunnig i 
försäkringsmedicin, Produktionsenheten, LSF och Anna Falkenberg, projektledare i Ögat på 
sjukskrivning, HSNf. Därutöver ingick Pierre Bergensand, Stuvsta vårdcentral, Per Stenström, 
Sätra vårdcentral och Åke Johansson, Södertälje sjukhus i studien. 
 

 
Elisabet Erwall  
Projektchef, Ögat på sjukskrivning/HSNf 
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Sammanfattning 
 
Med syftet att följa upp sjukskrivningsmönster och ta fram kvalitetsindikatorer för sjukvårdens 
arbete i sjukskrivningsprocessen har ett utvecklingsarbete baserat på uttag av journaldata från 
sjukintygsmodellen, delvis finansierat via projektet Ögat på sjukskrivning, genomförts. Arbetet 
har pågått under flera år och genomförts i samverkan mellan den Försäkringsmedicinska 
kommittén och EK-gruppen i sydvästra Stockholm. I arbetet med att ta fram 
kvalitetsindikatorer har även representanter från andra landsting och Socialstyrelsen deltagit.  
 
Det finns nu som bifogas i denna rapport förslag på ett antal uppföljningsparametrar och 
kvalitetsindikatorer på verksamhetsnivå som utgår från de Övergripande principerna i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet. Dessa är idag möjliga att ta fram med automatik inom 
verksamheter som har programmet Rave3.  

Bakgrund 
För att kunna ställa krav och följa upp sjukvårdens arbete inom sjukskrivningsprocessen samt 
för lokalt utvecklingsarbete inom verksamheterna behövs en systematisk uppföljning av 
sjukskrivningsmönster och mätbara kvalitetsindikatorer. I november 2005 fick Socialstyrelsen 
och Försäkringskassan ett uppdrag av regeringen att utforma och komma med förslag om en 
mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Det finns dock ingen tydlig 
definition av vad som menas med kvalitet i sjukskrivningsprocessen eller hur denna kan mätas.  
 
Socialstyrelsen anger vilka krav som ska ställas på den som utfärdar intyg. T ex ska denne vara 
objektiv vid insamling av det material som ska ligga till grund för intyget och intyget ska som 
regel utfärdas efter en personlig undersökning av patienten. (10 kap. 1 § SOSFS 2005:29). 
Läkarens uppgift i ett sjukskrivningsärende är att uttala sig om den försäkrades medicinska 
status och hur denna påverkar funktions- och arbetsförmågan. Det är Försäkringskassan som tar 
ställning till om den försäkrade har rätt till sjukpenning eller inte. (Prop.1994/95:147, s. 30) 
Vägledning och finns även att få genom Läkarförbundets riktlinjer för intygsutfärdande och i 
Försäkringskassans vägledningar, bland annat Vägledning 2004:2.  
 
I Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd anges de grundläggande förhållnings- och 
arbetssätt som ska prägla sjukvårdens och Försäkringskassans arbete i sjukskrivningsprocessen. 
Beslutsstödet omfattar dels övergripande principer och dels specifika rekommendationer för 
bedömning av sjukskrivningsbehov vid olika sjukdomstillstånd. Syftet med beslutsstödet är att 
skapa en kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. För att kunna bedöma 
patientens arbetsförmåga bör läkaren dels ha en klar uppfattning om individens 
funktionstillstånd, dels ha information om arbetssituationen och vilka möjligheter det finns att 
anpassa den. Det är individen som ansvarar för att läkaren får information om arbetets krav. En 
annan övergripande princip är att sjukskrivning ska vara en aktiv åtgärd. Läkarens bedömning 
av arbetsförmågan är ett verktyg vid vård och behandling. Det betyder att bedömningen ska 
göras med samma medvetenhet, systematik och professionalism som andra åtgärder. En 
förutsättning är att det finns en bra dialog mellan patient och läkare och att insatser sätts in 
tidigt. Ett viktigt inslag är tidiga kontakter med arbetsgivaren där Försäkringskassan har 
ansvaret för att samordna insatser med andra aktörer, till exempel genom att kalla till 
avstämningsmöte.  
 
Sedan flera år följer vårdcentraler (VC) i sydvästra Stockholm upp sitt sjukskrivningsmönster 
genom att sammanställa data från utfärdade medicinska underlag för sjukskrivning s.k. 
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sjukintyg. Dessa data har varit utgångspunkten för arbetet med att ta fram förslag på 
kvalitetsindikatorer vid sjukskrivning. I det arbetet har SLL samarbetat med representanter från 
region Skåne, Västra Götalandsregionen, landstinget Västerbotten och Socialstyrelsen samt 
under slutfasen även landstingen i Östergötland och Västmanland. Förslag på möjliga 
kvalitetsindikatorer utgående från de övergripande principerna i Socialstyrelsens 
försäkringsmedicinska beslutsstöd har tagits fram och testats på journaldata från sjukhus i 
Skåne och primärvård i Stockholm. Aktuella värden för jämförelse har tagits fram och 
målvärden har fastställts.  
 
Den här rapporten behandlar uppföljningsparametrar och kvalitetsindikatorer utgående från 
blanketten ”Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom” FK 7263. 
Framtagna förslag redovisas tillsammans med data för perioden 2008-01-01 – 2008-12-31 från 
17 vårdcentraler i sydvästra Stockholm. Under denna period utfärdades 28 700 intyg, som ingår 
i databasen.  
 

Ifyllnadsanvisningar till läkare  
Nedan följer ett utdrag av de ifyllnadsanvisningar för blankett FK7263 (bilaga 1) som 
Försäkringskassan tagit fram som information till läkare: 
 
Läkarens uppgift är att uttala sig om personens medicinska tillstånd, samt i vilken omfattning 
och på vilket sätt funktionstillståndet i relation till arbete är påverkat. Läkaren ska således 
bedöma om den sjuke på grund av sjukdom behöver avstå från förvärvsarbete. Utifrån 
informationen i läkarintyget tar sedan Försäkringskassan ställning till om personen har rätt till 
sjukpenning. Sjukskrivning och utfärdande av medicinska underlag ska vara en integrerad del 
av vård och behandling. Målet är att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och kvalitetssäkrad 
sjukskrivningsprocess. För att läkarintyg och medicinska utlåtanden ska bidra till ovanstående 
krävs att de innehåller tillräcklig och relevant information. Den viktigaste informationen tar sin 
utgångspunkt i den så kallade DFA-kedjan (diagnos-funktionsnedsättning-
aktivitetsbegränsning).  
 
Utöver nedanstående ska ett intyg, enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:29), även 
innehålla uppgifter om intygspersonens namn, personnummer och adress samt hur identiteten 
har styrkts. Intyget ska också innehålla intygsutfärdarens namn, kompetens och tjänsteställning 
eller befattning. Intyget ska även dateras och undertecknas av intygsutfärdaren.  

Fält 2 - Diagnos/diagnoser för sjukdom/symtom som orsakar nedsatt 
arbetsförmåga 
Här anges vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av arbetsförmågan.  

Fält 2 - Diagnoskod enligt ICD-10 (Huvuddiagnos) 
Koden ska avse huvuddiagnosen, med bäring på den sjukdom som sätter ner arbetsförmågan. 
Andra diagnoser som har betydelse för patientens arbetsförmåga anges i klartext.  

Fält 3 - Anamnes för aktuell sjukdom 
Här redovisas utvecklingen av den/de sjukdomar som anges i fält 2. Här beskrivs även 
patientens beskrivning av funktionsnedsättningen.  
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Fält 4 - Status och objektiva undersökningsfynd på organnivå  
(funktionsnedsättning)   
Här beskrivs funktionsnedsättningen utifrån den/de diagnos/er (fält 2) som orsakar nedsatt 
arbetsförmåga och som observerats vid läkarens och/eller andra professioners undersökning 
och medicinska utredning.  

Fält 4 - Jag baserar uppgifterna på 
Här anges på vilken grund bedömningen gjorts. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2005:29) ska läkaren alltid ange sådan information på intyget.  
 
Förlängning av en sjukskrivning ska enligt de övergripande principerna i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet baseras på en ny bedömning av sjukdom, 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt värdering av behandling och 
sjukdomsförlopp. Detta innebär att bedömningen i huvudsak ska baseras på läkarens egen 
undersökning och endast i undantagsfall på telefonkontakt, kontakt med annan personal eller 
journaluppgifter. 

Fält 5 - Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga/aktivitet på 
individnivå? (aktivitetsbegränsning) 
Detta är den mest centrala informationen för Försäkringskassans bedömning av rätten till 
sjukpenning. Omfattningen av sjukdomens konsekvenser i form av hur denna begränsar 
patientens förmåga till aktivitet ska värderas och tydligt beskrivas.  

Fält 6 - Föreskrift – behandling eller åtgärd som är nödvändig för att 
förmågan ska kunna återställas 
I detta fält lämnas information om åtgärder som behövs för att patienten ska återfå 
arbetsförmåga.  

Fält 7 - Är arbetslivsinriktad rehabilitering aktuell? 
Informationen i detta fält behövs för att uppmärksamma ett eventuellt behov av insatser för att 
möjliggöra återgång i arbete.  
 

Fält 8 - Jag bedömer patientens arbetsförmåga i förhållande till 
Läkarintyget ska innehålla information om mot vad nedsättningen av arbetsförmågan bedöms. 
När bedömningen görs i förhållande till nuvarande arbete ska patientens aktuella 
arbetsuppgifter anges. Vid arbetslöshet ska bedömningen göras i förhållande till att kunna klara 
ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och när patienten är föräldraledig ska bedömningen 
göras i förhållande till att kunna ta hand om barnet. 

Fält 8 - Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är 
Av detta fält ska graden av nedsättning och den tidsperiod intyget avser framgå. 
Sjukskrivningen baseras på den aktuella arbetstiden, inte på heltid. 
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Fält 9 - Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är nedsatt längre tid än 
den som det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger, därför att 
Om sjukskrivningen omfattar längre tid än den som rekommenderas i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödets specifika rekommendationer ska det finnas en motivering 
till det.  

Fält 10 - Prognos – kommer patienten att få tillbaka sin arbetsförmåga i 
nuvarande arbete? (Gäller inte arbetslösa) 
I det här fältet ska den försäkrades möjligheter att återgå i nuvarande arbete eller möjlighet att 
vårda sitt barn anges. Uppgifterna är viktiga för att arbetsgivaren och/eller Försäkringskassan 
ska kunna ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med patienten. 

Fält 11 - Kan resor till och från arbetet med annat färdsätt än det patienten 
normalt använder göra det möjligt för patienten att återgå i arbete? 
I det här fältet ska läkaren uppge om resor till och från arbetet med annat färdsätt, till exempel 
taxi eller automatväxlad bil, kan göra att den försäkrade kan arbeta trots sjukdomen.  

Fält 12 - Jag vill ha kontakt med Försäkringskassan 
I det här fältet kan läkaren ange om hon eller han önskar bli kontaktad av handläggaren på 
Försäkringskassan.  

Fält 13 - Övriga upplysningar 
I det här fältet kan läkaren förtydliga vad som angetts i andra fält eller lämna annan information 
som bedöms vara av betydelse för den fortsatta handläggningen.  
 

Syfte 
Syftet med rapporten är att visa hur man kan följa upp sjukskrivningsmönster samt ta fram 
kvalitetsindikatorer för sjukvårdens arbete i sjukskrivningsprocessen utifrån medicinska 
underlag.  
 

Metod 
Utifrån Försäkringsmedicinska kommitténs 14 rekommendationer kring sjukskrivning, vilka 
utgår från Socialstyrelsens Övergripande principer i beslutsstödet har ett formulär för 
extraktion av data från datajournalerna tagits fram. Utgångspunkt har varit den information 
som efterfrågas i medicinska underlag FK 7263. Förslagen på uppföljningsparametrar 
(kvalitetsindikatorer) har testats i tillgängliga databaser. Respektive landsting har använt sitt 
eget material och datorprogram för att testa förslagen och sammanställa resultatet. Stockholms 
Läns Landsting har använt Rave3 där de medicinska underlagen har förts in i databasen och 
resultatet presenteras i tabeller som kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel för vidare 
bearbetning.  
 
Utgångspunkter för samarbetet kring framtagande av kvalitetsindikatorer har varit att dessa ska 
mäta sjukvårdens insatser för att uppnå hög kvalitet och en rättssäker sjukskrivningsprocess. 
Det man mäter är ”Ordinerad” sjukskrivning, dvs. det läkarna skriver på utfärdade medicinska 
underlag och man har begränsat sig t till kvalitet i utfärdade medicinska underlag i detta skede 
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av utvecklingsarbetet. Nätverket enades om nedanstående tidigt i processen och höll fast vid 
detta under hela arbetet: 
- De Övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska vara 

utgångspunkt 
- Fokus är initialt primärvårdens sjukskrivningspraxis (även om de föreslagna indikatorerna i 

stor utsträckning även ska kunna användas inom andra verksamheter) 
- Indikatorerna ska tas fram på verksamhetsnivå 
- Indikatorerna ska vara enkla och möjliga för alla att ta fram helst med automatik 
- Första indikatorerna ska finnas i juni 2008 med successiv komplettering 
- Aktuell åldersgrupp 20-64 år 

 
Föreslagna indikatorer och data som tagits fram har presenterats och diskuterats i flera 
sammanhang både regionalt och nationellt, t.ex. i samband med processledarmöte för 
sjukskrivningsmiljarden, SFAMs kvalitetsdagar, SKLs primärvårdsmöte, Läkarsällskapets 
riksstämma, Nationellt försäkringsmedicinskt forums årliga konferens. Utifrån framtagna data 
och krav på kvalitet har nätverksgruppen enats om målvärden, vilka diskuterats och fastställts i 
samband med ett möte hösten 2009 då även Försäkringsmedicinska rådgivare från 
Försäkringskassan och andra experter bjudits in. 
 

Resultat 
I rapporten beskrivs resultat som använts som underlag för framtagande av 
uppföljningsparametrar (kvalitetsindikatorer) och målvärden i form av data från 17 VC 
statistiskt med ett centralmått och ett spridningsmått. Beskrivningen är i procent. Målvärdet 
beskriver kravet man ställer för att de medicinska underlagen ska betraktas som ifyllda med 
god kvalitet. Källa i MU (medicinskt underlag, intygsblankett 7263) är det fält på blanketten 
som används som datakälla. 
 
Förkortningar 
MU Medicinskt underlag  
F-diagnos psykiska diagnoser 
M-diagnos muskeloskeletala diagnoser 
R-diagnos smärta från annat än muskeloskeletala delar 
Z-diagnos psykisk symptom ej diagnos, faktorer av betydelse för hälso- och sjukvården 
FHV Företagshälsovård 
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Sammanställning av data från 17 VC för perioden  
2008-01-01 – 2008-12-31 
 
 Genomsnittlig 

avvikelse 
Median Målvärde Källa i 

MU, 
fält 

Totalt antal intyg från 17 VC: 28 700 
stycken 

694 1573  2 

Andel MU med diagnos enligt ICD 10 3,4 98,1 100% 2 
Andel diagnossatta med R eller Z 
diagnos vid sjukskrivning över 14 
dagar inom enheten 

1,1 7 Mindre än 
X % 

 

Andel MU efter egen undersökning 3,1 91,6 Högt, 
anpassat 
till verk-
samheten 

4 

Andel utfärdade intyg efter telefon 
konsult utan egen undersökning 

2,5 6,7 Mindre än 
X % 

4 

Andel med dokumenterad beskrivning 
av anamnes, undersökningsfynd och 
funktionstillstånd 

3,8 91,1 100% 4 

Andel med behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

9,8 58,6  7 

Andel med uppgift om diagnos, 
funktionsnedsättning, arbetsuppgifter 

6,4 79,3 100% 2, 5, 8 

Andel med uppgift om prognos 7,6 77,2 100% 10 
Andel med bedömning att patienten 
inte återfår arbetsförmåga i nuvarande 
arbete 

2,3 6,1  7, 10 

Andel "går inte att bedöma" gällande 
prognos 

0,6 1,2  10 

Andel kompletta intyg 9,4 41,7 100% 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 
10, 11, 
12, 14, 
15, 16 

 
 
Andel behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för 
kvinnor och män med M-diagnos 

Målvärde Källa i MU, 
fält 

Ingen skillnad 
mellan kön 

2, 7  

Män Kvinnor 
Ingen uppgift Genomsnittlig avvikelse 13,6 9,7 
Ingen uppgift Median 39,4 47,6 
Ja Genomsnittlig avvikelse 3,8 23,3 
Ja Median 2,6 4,8 
Nej Genomsnittlig avvikelse 7,4 8 
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Nej Median 39,5 35,5 
Kan inte bedöma nu Genomsnittlig avvikelse 5,4 4,9 
Kan inte bedöma nu Median 13 12,4 
Behov av kont m FHV Genomsnittlig avvikelse 1,3 0,8 
Behov av kont m FHV Median 0,4 0,15 
 
Andel behov av kontakt med FHV för kvinnor 
och män med F-diagnos 

Målvärde Källa i 
MU, fält 

Ingen skillnad mellan 
kön 

2, 7  

Män Kvinnor 
Ingen uppgift Genomsnittlig avvikelse 12,5 11,5 
Ingen uppgift Median 46,3 45 
Ja Genomsnittlig avvikelse 3,2 1,9 
Ja Median 3,5 5,7 
Nej Genomsnittlig avvikelse 11,5 10,6 
Nej Median 38,8 36,4 
Kan inte bedöma nu Genomsnittlig avvikelse 5 4,9 
Kan inte bedöma nu Median 10,5 9,3 
Behov av kont m FHV Genomsnittlig avvikelse 1,1 0,7 
Behov av kont m FHV Median 0 0,7 
 
 
Andel deltidssjukskrivna kvinnor och män 
med F och M-diagnoser 

Målvärde Källa i MU, 
fält 

Ingen skillnad mellan kön 2, 8  
Män Kvinnor 

Genomsnittlig avvikelse 2,6 8,5 
Median 11,4 40,2 
 
 
 

Sammanfattning av resultat 
Andelen kompletta medicinska underlag var 41,7% med en spridning på 9,4%, Av de 
obligatoriska delarna var diagnos enligt ICD-kod ifylld i de flesta fall, 98,1% med en spridning 
på 3,4%. Anamnes var beskriven i 91%, diagnos och funktionsnedsättning fanns med på 79,3% 
av intygen och uppgift om prognos i 77,2% av intygen.  
 
Andel R- och Z-diagnoser ska vara låg, här ligger medianen på 7% med en spridning på 1,1%. I 
ännu högre grad gäller det Andel som inte går att bedöma avseende diagnos som här ligger på 
medianen 1,2% med en spridning på 0,6%. Andelen MU som skrivs efter egen undersökning 
ska vara hög men anpassas till vilken verksamhet det gäller. Det kan också finnas tillfällen som 
motiverar medicinska underlag utan egen undersökning via telefon, med tillfällena borde inte 
vara många. Här är de medianen 6,7% med en spridning på 2,5%.  
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering vid M-diagnoser är större för kvinnor, median 4,8% än för 
män 2,6%. Män med M-diagnoser, median 0,4%, hade ett något större behov av kontakt med 
företagshälsovården än kvinnor 0,15%. Behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering vid F-
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diagnoser är större för kvinnor, median 5,7% till skillnad från män 3,5%. Spridningen är större 
för män 3,2% än för kvinnor 1,9%. Kvinnor 0,7% med F-diagnoser har något större behov av 
företagshälsovården än män 0%.  
 
Andelen deltidssjukskrivna kvinnor är större med F- och M-diagnoser 40,2% mot de 
deltidssjukskrivna männen som har medianen 11,4%. Målvärdet är att det inte ska vara någon 
skillnad mellan könen. 
 

Uppföljningsparametrar sjukintyg (FKF 7263)  
Nedan presenteras det förslag som arbetsgruppen tagit fram i samarbete med övriga deltagande 
landsting/regioner (version 2010-01-22). 
 
Dessa data går att få ut som automatiska rapporter för de verksamheter som har RAVE. 
 

A. Föreslagna kvalitetsindikatorer 
 

Parameter/Indikator Varia-
bel 

Källa1  Kommentar Princ
ip2 

 

Mål-
värde3 

1. RAVE =24 
Andel  diagnossatta med R 
eller Z diagnos vid 
sjukskrivning över 30 dagar 
utfärdad inom enheten 

med R,Z 
diagnos/ 
alla intyg 

Ruta 2 R och Z diagnoser bör 
undvikas5 (Snabb utredning 
av betydelse utifrån 
rehabiliteringkedjan) 
 

1 Mindre 
än 5 % 

2. RAVE=4  
Andel utfärdade sjukintyg 
baserade på min undersökning 
för första sjukintyget vid 
enheten 
 

med 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 4 
min 
undersök-
ning 

I vilken utsträckning läkare 
utfärdat verksamhetens 
första intyg i ett nytt sjukfall 
utifrån egen undersökning 
av patienten.  
 

1,9 100% 
 

3. RAVE=7 
Andel med dokumenterad 
beskrivning av anamnes, 
undersökningsfynd och 
begränsning av 
förmåga/aktivitet 
 

med text i 
alla tre 
rutorna/ 
alla intyg 

Ruta 
3+4+5 

I vilken utsträckning 
information finns. 
 

Struk-
tur-
mått  
 

98% 

4. RAVE=8 
Andel vid sjukskrivning över 
30 dagar med uppgift om 
behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

med 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 7 
kryss i 
någon av 
rutorna 

I vilken utsträckning 
läkaren tagit ställning till 
behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. (Viktigt 
utifrån 

Struk-
tur-
mått 

100% 

                                                 
1 Ruta/rutor på sjukintyg 
2 Rekommendationer utifrån Socialstyrelsens övergripande principer vid sjukskrivning se bilaga  
3 Kan behöva anpassas utifrån specialitet och verksamhet 
4 Uppföljningsparameterns/indikatorns numrering i RAVE 
5 I vissa verksamheter är R och Z ”diagnoser” relevanta så länge KVÅ (tex op koder) inte kan användas som 
sjukskrivningsorsak 
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 rehabiliteringskedjan) 
 

5. RAVE=12 
Andel med uppgift om 
diagnos, förmåga/aktivitet och 
arbetsuppgifter vid 
sjukskrivning över 14 dagar 

med 
kryss i 
alla tre 
rutorna/ 
alla intyg 

Ruta 
2+5+8  

I vilken utsträckning det 
finns underlag för 
bedömning av kopplingen 
mellan diagnos, 
funktionsnedsättning och 
arbetsuppgifter och 
föreslagen sjukskrivning 

Struk-
tur-
mått 

100% 

6. RAVE=13 
Andel vid sjukskrivning 
över 30 dagar med uppgift 
om prognos 
 

med 
något 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 10 Läkarens prognostiska 
bedömning är 
grundläggande som 
underlag för planering av 
åtgärder.  
 

Struk-
tur-
mått 

100% 

7. RAVE=16 
Andel vid sjukskrivning 
över 30 dagar med ”går inte 
att bedöma” gällande 
prognos  
 

med 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 10 Kan vara ett tecken på 
ofullständig medicinsk 
alternativt 
arbetslivsinriktad 
utredning 

 

Struk-
tur-
mått 

Mindre 
än 10 % 

8. RAVE=18 
Andel ”kompletta ” intyg 
vid sjukskrivning över 30 
dagar 
 

med 
kryss i 
alla 
angivna 
rutor/ 
alla intyg 

Ruta 2 3 
4 5 7 8 
10 11 12 
14 15 16 
17 

Kompletta intyg minskar 
behov av komplettering, 
vilket snabbar på 
handläggningen 
 

 100% 

 
 
 
 

B. Uppföljningsparametrar med föreslagna målvärden 
 

 
Parameter/ Indikator Varia-

bel 
Källa6  Kommentar Prin

cip7 
 

Mål-
värde8 

9. RAVE=1 
Andel sjukintyg med diagnos 
enligt ICD-10  
 

med 
diagnos/ 
alla intyg 

Ruta 2 I vilken utsträckning patienten 
fått en diagnos fastställd (bas 
för bedömning och fortsatta 
insatser i sjukskrivnings-
processen) 
 

Struk-
tur-
mått  
 

100% 

                                                 
6 Ruta/rutor på sjukintyg 
7 Rekommendationer utifrån Socialstyrelsens övergripande principer vid sjukskrivning se bilaga  
8 Kan behöva anpassas utifrån specialitet och verksamhet 
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10. RAVE=3 
Andel utfärdade sjukintyg 
baserade på personlig kontakt 
 

med 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 4 
min 
undersök
ning 

I vilken utsträckning läkare 
utfärdat intyg utifrån egen 
undersökning av patienten. 
(bör ske vid; första intyg, 
längden  överstiger 
rekommendationer, byte av 
diagnos, oplanerad förändring 
av sjukskrivningsgrad) 

1,10 >90% 

11. RAVE=5 
Andel utfärdade sjukintyg 
baserade på egen undersökning 
och/eller egen telefonkontakt 
med patienten vid 
förlängningsintyg (vid enheten) 
 

med 
kryss/ 
alla 
förläng-
nings-
intyg 

Ruta 4 
min 
undersök
ning 
+min 
telefon-
kontakt 

I vilken utsträckning läkare 
baserar fortsatt sjukskrivning 
på egen patientkontakt  

 

6,10 >95% 

12. RAVE=6 
Andel utfärdade sjukintyg efter 
egen telefonkonsultation utan 
egen undersökning  
 

med 
kryss/ 
alla intyg 

Ruta 4  
endast 
min 
telefonko
ntakt 

I vilken utsträckning 
sjukskrivning utfärdas efter 
telefonkonsultation  
 
 

9 Mindre 
än 5 % 

13. RAVE=9 
Andel vid sjukskrivning över 
30 dagar med angivet behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering 
för manliga respektive 
kvinnliga patienter vid viss 
diagnos (primärvård M-
diagnos) 

med 
kryss/  
alla 
intyg/ 
kön 

Ruta 7 
Ja+ 
person-
nummer
kön + 
Ruta 2 
diagnos-
kod 

I vilken utsträckning det finns 
skillnader i föreslagna åtgärder 
beroende på kön  

4 Ingen 
uppgift=
0 % 

14. RAVE=10 
Andel vid sjukskrivning över 
30 dagar med angivet behov av 
kontakt med företagshälsovård 
för manliga respektive 
kvinnliga patienter vid viss 
diagnos (primärvård F-diagnos) 
 

med 
kryss/  
alla 
intyg/ 
kön 

Ruta 7 
Företags-
hälso-
vård + 
person-
nummer
kön + 
Ruta 2 
diagnos-
kod 

I vilken utsträckning det finns 
skillnader i föreslagna åtgärder 
beroende på kön  

4 Ingen 
uppgift= 
0% 

 
 

C. Uppföljningsparametrar utan föreslagna målvärden 
Nedanstående parametrar kräver att verksamheterna arbetar med att leva upp till ovanstående 
uppföljningsparametrar innan målvärden kan fastställas och de kan fungera rutinmässigt som 
uppföljningsparametrar  
 

15. RAVE=11 
Andel 
deltidssjukskrivningar för 
vissa diagnosgrupper 
fördelat på kön 
(primärvård F+M-
diagnoser) 
 

med deltid/  
diagnos/ 
alla intyg/ 
kön 

Ruta 8 
deltid+ 
person-
nummer 
kön +  
Ruta 2 
Diagnos-
kod  

I vilken utsträckning läkaren 
anpassar sjukskrivningen efter 
patientens förutsättningar och 
arbetsuppgifter  
 

Struk-
tur-
mått 
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16. RAVE=14 
Andel vid sjukskrivning 
över 30 dagar med 
ställningstagande till 
prognos kopplat till 
bedömning av behov av 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering 
 

med 
prognoskry
ss + 
rehab.kryss 
/ 
alla intyg 

Ruta 7+10 Finns ställningstagande till 
prognos och behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering 
samtidigt. 
 
 

Struk-
tur-
mått 

 

17. RAVE=15 
Andel vid sjukskrivning 
över 30 dagar med 
bedömning att patienten 
inte kommer att helt återfå 
arbetsförmåga i nuvarande 
arbete kopplat till 
bedömning av behov till 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering 
 

med 
ja,delvis 
kryss eller 
nejkryss+ 
rehab.kryss/ 
alla intyg 

Ruta 10 
Ja, delvis 
eller nej+  
Ruta 7 
 

I vilken utsträckning läkaren tar 
aktiv ställning till 
arbetslivsinriktade åtgärder då 
patienten inte bedöms kunna 
helt återgå till nuvarande 
arbetet   
(Viktigt utifrån 
rehabiliteringskedjan) 
 

11  

18. RAVE=17 
Andel vid sjukskrivning 
över 30 dagar med ”går 
inte att bedöma” gällande 
prognos med begärd 
kontakt med 
Försäkringskassan 
och/eller patientens behov 
av kontakt med 
företagshälsovård 
 

med kryss/ 
alla intyg 

Ruta 10 
Går inte 
att 
bedöma+ 
Ruta 7  
kontakt 
med 
företags-
hälsovård 
och/eller 
ruta 12 
ja 

I vilken utsträckning läkaren 
vidtar arbetslivsinriktade 
åtgärder då prognosen inte går 
att bedöma. (Viktigt utifrån 
rehabiliteringskedjan) 

13  

 
 

Slutkommentar 
De uppföljningsparametrar som arbetsgruppen presenterar ovan går att använda inom 
verksamheterna, men även i uppföljningen på regional nivå. De som har RAVE kan ta ut dessa 
data automatiskt. Arbetet har hittills begränsat sig till data som kan fångas via 
sjukintygsmodulen i journalsystemet. I det fortsatta utvecklingsarbetet kan data från övriga 
delar av journalen  kombineras med intygsdata så att man kan få en bättre beskrivning av 
sjukskrivningsprocessen. Fortsatt bör det vara möjligt att ta ut dessa med automatik från 
journalsystemen. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Rekommendationer kring förhållningssätt och hantering av 
sjukskrivningar inom sjukvården  

 
Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) har fastställt rekommendationer kring arbetet 
med sjukskrivningspatienter. Rekommendationerna utgår från de övergripande principerna i det 
nationella försäkringsmedicinska beslutstödet samt synpunkter och erfarenheter från 
sjukvården. Hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen är att ställa diagnos, ge 
medicinsk behandling och rehabilitering samt att utfärda medicinska underlag för beslut om 
ersättning. Ovanstående förslag på uppföljningsparametrar är baserade på dessa 
rekommendationer.  
I arbetet med sjukskrivningar skall sjukvården inom SLL leva upp till följande:  
 

1. Sjukskrivning ska alltid ske på grundval av bedömning av symptom, funktionstillstånd 
och arbetsförmåga. Läkaren ska göra en objektiv bedömning och begränsa sig till det 
som denne kan bedöma och ta ansvar för. 

2. Bedömningen och på vad denna baseras ska dokumenteras i medicinska underlag 
(sjukintyg) och patientjournal. Dokumentationen ska innehålla beskrivning av 
aktivitetsbegränsningar i relation till de krav som patientens arbete innebär.  

3. Bedömningen i varje enskilt fall ska ske i dialog med patienten utifrån gällande 
nationella och regionala rekommendationer. Avsteg från dessa ska dokumenteras.  

4. Den individbaserade bedömningen ska ske med respekt för den enskilde individens 
integritet och unika förhållanden (kön, ålder, etnisk bakgrund, utbildning) samt vara 
tydlig, transparent och begriplig för patienten. 

5. Det är sjukdomens konsekvens för funktions- och arbetsförmåga som motiverar 
sjukskrivning, inte sjukdomen i sig. Medikalisering ska undvikas.  

6. Förlängning av sjukskrivning ska inte ske slentrianmässigt, utan baseras på ny 
bedömning av sjukdom, funktionsnedsättning, värdering av behandling och prognos. 

7. Sjukfall som tidigare handlagts av annan läkare kräver särskild uppmärksamhet. 
Sjukskrivningar med flera förlängningar utfärdade av olika läkare ska inte handhas av 
läkare under utbildning, utan dessa patienter bör få en fast läkarkontakt och 
omhändertas av ordinarie läkare. 

8. Den läkare som ansvarar för det medicinska omhändertagandet av patienten ska utfärda 
de medicinska underlag som Försäkringskassan behöver för sin bedömning och inte 
hänvisa patienten till annan läkare eller vårdgivare.   

9. Sjukskrivning efter telefonkonsultation och retroaktiva sjukskrivningar ska särskilt 
motiveras och endast förekomma i undantagsfall. 

10. Tidsbrist eller krav från patienter får inte leda till en situation där läkaren i praktiken 
fråntar sig ansvaret att göra en egen bedömning präglad av objektivitet och integritet. 

11. Sjukskrivning är en aktiv åtgärd. Patienten ska vara delaktig i sin sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess.  

12. Redan när sjukskrivningen påbörjas bör sjukskrivningens avslutning om möjligt 
planeras och dokumenteras.  

13. I oklara bedömningsfall och risk för långvarig sjukskrivning ska tidigt initiativ tas till 
avstämningsmöten samt fördjupad bedömning av vårdteam inom den egna 
verksamheten eller via remiss till annan vårdenhet.  

14. Läkare under utbildning ska ha handledning kring sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen för att få utfärda medicinska underlag. 
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Bilaga 3 

Socialstyrelsens föreskrift om intyg och utlåtanden 
 
- ett intyg kräver i regel personlig undersökning 
- ska innehålla uppgift om vilket underlag intyget grundas på (journal, telefonkontakt etc) 
- den som utfärdar intyget ska eftersträva objektivitet 
- identiteten på den som undersökts är fastställd 
- språket ska kunna förstås  
- det ska framgå vad som baseras på läkarens fynd/uppfattning och vad som baseras på 
uppgifter från patienten eller andra källor 
- intyget får inte innehålla kränkande eller nedsättande omdömen 
- frågorna på blankett från Försäkringskassan ska besvaras 
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