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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 Stockholms läns landsting (SLL) ligger 
ansvaret för aktiviteter inom ramen för överenskommelsen på Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och dess förvaltning genom projektet ”Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad 
sjukfrånvaro”. Genom aktiviteter inom områdena ledning och styrning, kompetensutveckling, 
samverkan och utsatta grupper inklusive kvinnors hälsa syftar projektet till att uppnå ökad 
kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen.  

För att utveckla rutiner och kompetens inom sjukskrivningsprocessen har ”Ögat på 
sjukskrivning” i samarbete med ett nätverk bestående av representanter från olika 
yrkesgrupper inom sjukvården och företagshälsovården, tjänstemän från Hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning samt ledamöter från landstingets Försäkringsmedicinska 
kommitté kartlagt och beskrivit sjukvårdens sjukskrivningsprocess. 

Resultatet av processkartläggningen beskrivs i denna rapport. 

Ett varmt tack riktas till representanterna i nätverket och till rapportens författare Britt 
Arrelöv, försäkringsmedicinskt sakkunnig i SLL samt till  Lars-Bertil Arvidsson, 
allmänläkare och konsult. 

Elisabet Erwall  

Projektchef, Ögat på sjukskrivning/HSNf  

 

 

 

  3



Bakgrund 
I det pågående arbetet med att förbättra sjukvårdens ansvarstagande och arbetssätt inom 
sjukskrivningsprocessen har det framkommit ett behov av att förtydliga hur denna process ser 
ut utifrån sjukvårdens perspektiv. De aktörer som är involverade i förändringsarbetet inom 
hälso- och sjukvården i SLL behöver en gemensam processbild av vad som är sjukvårdens 
uppdrag och var kontaktytorna gentemot andra aktörer finns. Utifrån denna bild kan 
respektive aktör se inom vilka områden förbättringsinsatser behöver sättas in för att 
sjukvårdens sjukskrivningsprocesser ska få ökad kvalitet och patientsäkerhet.  

En grupp personer representerande olika yrkesgrupper inom sjukvården, tjänstemän inom 
HSN förvaltningen och ledamöter i Försäkringsmedicinska kommittén, Förkom, har därför 
inbjudits att ingå i ett nätverk med uppdrag att beskriva sjukvårdens process kring 
sjukskrivningsuppdraget.  Nätverket hade sitt första möte i september 2009 och det sista i maj 
2010. Vid det första mötet kom man överens om att se sjukskrivningsprocessen som en del av 
rehabiliteringsprocessen och denna som en del av det medicinska omhändertagandet. Som 
underlag för diskussionerna i nätverket har nedanstående bild av sjukskrivningsprocessen och 
dess aktörer använts tillsammans med beskrivningar av D-F-A kedjan (diagnos-funktion-
aktivitet) och Stockholms stads processarbete samt ett arbete kring sjukskrivningsprocessen i 
Västra Götaland. Utifrån detta har under arbetets gång en gemensam processbild vuxit fram.  

Bild 1 Sjukskrivningsprocessen och dess aktörer 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrelöv, Edlund, Goine

Sjukskrivningsprocessen och dess aktörer

OmplaceringOmplacering

UppsägningUppsägning

 

I sjukvårdens uppdrag kring sjukskrivning och rehabilitering ingår en medicinsk och en 
försäkringsmedicinsk del. Den medicinska delen innefattar medicinsk bedömning, utredning, 
behandling och rehabilitering. Den försäkringsmedicinska delen innefattar bedömning av 
patientens funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till arbete 
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(arbetsförmågebedömning) samt utfärdande av medicinska underlag till andra aktörer. I 
arbetet kring aktuella patientgrupper krävs en samordning av alla delarna av uppdraget.   

Bilderna nedan av D-F-A kedjan visar hur sjukvården på ett systematiskt sätt kan göra en 
bedömning av en individs arbetsförmåga och vilka aktörer som kan vara involverade i 
bedömningen eller är intressenter. 

Bild 2 o 3 D-F-A-kedjan 
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status

Arbetets
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Arbetsgivare

Bedömning av arbetsförmåga enligt DBedömning av arbetsförmåga enligt D--FF--AA
Läkare Patient
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Arbets-
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DD--FF--A kedjan och inblandade aktörerA kedjan och inblandade aktörer

PatientLäkare

Socialtjänst

 

 

Nätverket har avslutat sitt arbete. Det som nätverket kommit fram till under sina möten 
redovisas i denna rapport och kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet t.ex. kring 
elektronisk hantering av sjukintyg, instrument för bedömning av arbetsförmåga, kvalitet i 
medicinska underlag, samverkan med andra aktörer kring sjukskrivningspatienter samt vid 
utbildning och kompetensutveckling.  Rapporten har skrivits för att dokumentera nätverkets 
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arbete och för att resultatet ska spridas till fler personer som är verksamma inom landstinget 
eller som samverkar med landstinget kring aktuella patientgrupper. I slutet av rapporten ges 
förslag på hur det fortsatta utvecklingsarbetet kring en processbeskrivning kan gå vidare.  

Problembeskrivning 
 I nätverkets arbete med rehabiliteringsprocessen inklusive sjukskrivning har det blivit 

allt mer klart att de olika aktörernas processer inte är synkroniserade. 

 De olika processerna är inte beskrivna på ett enhetligt sätt och aktörerna använder 
samma begrepp på olika sätt. 

 Nya regelverk eller inslag i en aktörs process påverkar andra aktörer på ofta oförutsett 
sätt. 

 Under processens gång blir insatserna allt mer ad hoc-betonade och omöjliga att följa. 

Beskrivning av nuläget 
Arbetsgivare har ofta väl utvecklade rehabiliteringskedjor som det tagit tid och kraft att 
implementera i hela deras organisation.  Hälso- och sjukvården genomför nu stora 
förändringar i styrsystem och organisation av vårdkedjor vilket påverkar patientprocesserna 
under lång tid framåt. Nya initiativ och regler från andra aktörer gör att detta arbete till del 
måste göras om och anpassas till den nya kontexten. Genomslaget för olika nödvändiga 
reformer som t.ex. rehabiliteringsgarantin  eller rehabiliteringskedjan blir därför fördröjda, 
eftersom det ofta tar lång tid att ändra i de processer som redan finns etablerade. Detta kan 
beskrivas som i bild 4. 

När en reform införs håller verksamheterna närmast kund just på att implementera föregående 
förändring. De nya signalerna tar lång tid att nå ut i organisationen och ledningarna tappar 
kontrollen över skeendet och resultaten blir inte vad man förutsatt. Ledningar börjar därför 
formera nya strategier, reformer eller regelverk. 
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Bild 4 

 

Intresse

Tid

ledning
verksamhet

Resultat
ledning

 

För att man ska kunna genomföra förändringar i komplicerade skeenden, där många olika 
aktörer är aktiva och alla har egna processer som på olika sätt påverkar slutresultatet, måste de 
olika processerna vara tydligt definierade. I många fall är det inte möjligt att förutse 
slutresultatet av förändringar i komplexa, ofta självstyrande system, men riktningen och 
styrmöjligheter kan i viss grad identifieras. 

Rehabiliteringsprocessen 
Det är ofta många olika aktörer inblandade i en rehabiliteringsprocess:  

 individen själv med familj och vänner 

 arbetsgivaren 

 hälso- och sjukvården 

 företagshälsovården 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 socialtjänst 

 fackliga organisationer 

Alla dessa aktörer styrs av egna lagar och regelverk och har egna strategier, egen kultur och 
ibland processbeskrivningar som de agerar efter, ofta med målet att den berörde individens 
arbetsförmåga ska förbättras och återgång i arbete bli möjlig. 
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I Stockholms län har två stora arbetsgivare - landstinget och Stockholms stad med 
tillsammans närmare 90 000 anställda - gemensamt arbetat med sina rehabiliteringsprocesser 
för att anpassa dem till den nationella rehabiliteringsgarantin. I detta arbete har det blivit 
tydligt att de olika aktörernas processer inte alls är synkroniserade. I bild 5 beskrivs 
översiktligt de olika aktörerna och deras åtgärder. 

Bild 5 Sjukskrivningsprocessen 

 

Landstinget som finansiär av hälso- och sjukvård för två miljoner invånare har också arbetat 
med rehabiliteringsprocessen inom sitt ansvarsområde och framför allt med åtgärden 
sjukskrivning, som är en fundamental del av den behandling som kan komma ifråga vid 
funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada. 

Arbetsgivarnas och hälso- och sjukvårdens processer kommer nu att synkroniseras med 
förhoppning om att samverkan ska bli effektivare. Ett fortsatt arbete med att tydliggöra de 
övriga aktörernas processer, där de begrepp och den beskrivningsmodell som tagits fram i det 
genomförda projektet används, är önskvärt och kommer att diskuteras under hösten 2010. 

Rehabiliteringsprocessen i hälso- och sjukvården 
Nätverket har beskrivit rehabiliteringsprocessen och identifierat några vägvalspunkter. 
Processen beskrivs i bild 6 och sedan beskrivs viktiga delar.  

Bild 6 Rehabiliteringsprocessen 
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1. Kontakt. 

Första kontakt med hälso- och sjukvården sker på många olika sätt. Det kan vara 
patienten/medarbetaren som tar kontakt per telefon med en sjuksköterska, 
sjukgymnast eller läkare på en vårdcentral eller annan enhet. Det kan vara ett 
akutbesök på ett sjukhus eller en jourcentral i primärvården eller på en öppen 
mottagning.   

Denna första kontakt har ofta mycket lite innehåll av behandlande art och utnyttjas 
inte fullt ut för att skapa förutsättningar för en optimal fortsatt process. Här handlar det 
ofta om att skapa tid för vidare bedömning genom att sjukskriva individen passivt. 

Från finansiär eller övriga aktörer finns inga uttalade krav på innehållet i denna första 
kontakt. 

Det pågår för närvarande pilottester av mallar för bedömning i detta tidiga skede för 
att öka innehållet i den första kontakten. Forskningsstudier är också designade och 
kan, sedan medel beviljats, starta under 2011 med syfte att ge underlag för bättre 
tidiga insatser. 

Redan vid den första kontakten skulle olika aktörers processer kunna knytas samman. 
Detta gäller framför allt hälso- och sjukvården, företagshälsovården och arbetsgivaren. 
 

2. Läkarbesök/sjukgymnastbesök 

Ett första besök kan ske på flera olika sätt och med olika förutsättningar. Ofta sker 
besöket akut då patientens sjukskrivning går ut, besvären kvarstår och en 
läkarbedömning behöver göras. Patienten träffar då ofta en läkare under utbildning 
eller en akutläkare som inte har förutsättningar att ta något ansvar över tid.  
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Ofta blir det behandlande/läkande innehållet i detta möte litet och en inte ovanlig 
strategi blir att avvakta och se om besväret självläks eller att sätta ut ett nytt senare 
möte med bättre förutsättningar. Detta leder ofta till passiv sjukskrivning och nu kan 
sjukskrivningstiden vara upp i tre veckor eller mer. 

Från övriga aktörer finns egentligen inga uttalade krav på detta möte. 

Det pågår för närvarande pilottester av mallar för att öka behandlingsinnehållet i detta 
möte. Forskning är planerad för att öka kunskaperna om vilka strategier som är 
verkningsfulla. 

I en ideal situation skulle arbetsgivaren, FHV och vården nu agera gemensamt och 
samordnat. 
 

3. Behandling 

Vid en andra kontakt börjar ofta utredning och behandling att ta fart.  Här finns olika 
vårdprogram att ta till och sjukskrivningstider finns angivna i olika stödsystem. I 
praktiken är emellertid problemen, som individen uttrycker dem, inte alltid är lättydda 
utan komplexa med ett flertal möjliga vägar att gå. Detta leder inte sällan till fortsatt 
sjukskrivning under en utredningsperiod, som ofta ser mycket olika ut för olika 
individer. 

Nu är sjukskrivningstiden snabbt uppe i en månad med i värsta fall mycket lite aktivt 
innehåll. 

Övriga aktörer har ännu inte några specifika krav på vården, men i landstinget finns 
regler om att inom fyra veckor ska behovet av insatser inom rehabiliteringsgarantin 
bedömas. 

Detta tillfälle borde vara en vägvalspunkt där den samlade kunskapen om individen 
och dess arbete och situation i övrigt kunde sammanfattas och en planering göras för 
fortsatta åtgärder. 

Arbetsgivare, FHV, försäkringskassa och vård bör oftare vara koordinerade redan vid 
detta tillfälle.  
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4. Fortsatt utredning/behandling 

Det fortsatta förloppet innebär ofta unika processer för varje patient där olika aktörer 
kan agera helt självständigt utan samordning. Behandlingsinnehåll skiftar beroende på 
vilka resurser och arbetsmodeller som finns tillgängliga lokalt. 

Nu finns krav på åtgärder från rehabiliteringsgarantin och rehabiliteringskedjan men i 
praktiken kommer ofta inga sådana krav utan det är upp till olika enskilda 
befattningshavare att utnyttja denna vägvalspunkt optimalt. 
 

5. Behandling/rehabilitering  

Inga förutbestämda vårdprocesser föreligger. 

Aktörerna agerar ofta ad hoc.  

Möjligheterna till systematisk uppföljning är obefintliga och det är upp till enskild 
läkare eller försäkringstjänsteman att identifiera riskpatienter. 

 
Det blir tydligt att hälso- och sjukvårdsorganisationen i SLL ofta inte kan omhänderta 
initiativ, regelförändringar m.m. som kommer från andra aktörer inom rehabiliteringsområdet 
på ett effektivt sätt.  Ersättningssystem, utbildningsåtaganden och stödsystem kan inte 
anpassas tillräckligt snabbt efter de förändringar som görs, vilket leder till långa 
införandetider. Det finns dock möjlighet att förbättra delar av processen genom enkla 
stödsystem. 
 
Några av de åtgärder för att effektivisera processerna som genomförts i nätverket är 
framtagandet av checklistor för sjukskrivning samt mallar för bedömning inför sjukskrivning 
(bilaga 1,2,3) som nu ska implementeras. 

Fortsatt arbete 
Ett fortsatt arbete startar nu som en del i det reguljära arbetet med att implementera olika 
stödfunktioner samt att förfina processbeskrivningarna.   

Förslag 

Företagshälsovården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen bör starta arbetet med att 
genomlysa sina processer och identifiera de kontaktytor som finns med andra aktörer. När 
dessa processbeskrivningar föreligger kan ett arbete med synkronisering bygga på verklig 
kunskap om hur rehabiliteringsprocesserna sker och med gemensamma begrepp och 
beskrivningsmodeller för att identifiera flaskhalsar, möjliga vägvalspunkter, 
informationsbehov och fallgropar. Här kommer viktiga kunskaper att vinnas som underlättar 
för andra pågående arbeten t.ex. kvalitetssäkring av underlag för sjukskrivning, elektronisk 
överföring av intyg och uppföljning och implementering av rehabiliteringsgarantin.  
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