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1. Slutsatser 

 
De audits som genomförts kring arbetet med sjukskrivningar 2006 och 2008 har bidragit till 
förbättringar i enlighet med målen för projektet Ögat på sjukskrivning. Erfarenheter från audit 
2006 användes som utgångspunkt för planering av audit 2008. De samlade erfarenheterna och 
resultaten från båda dessa auditprocesser har varit utgångspunkt för planering och 
genomförande av audits 2010.  
 
Utifrån denna utvärdering av audit 2008 kan följande slutsatser dras: 

 Läkarnas upplevelse av problem i arbetet med sjukskrivningar minskade efter 
deltagande i audit 

 Att ta fram handläggningsrutiner som kan fungera som stöd för arbetet med 
sjukskrivningsärenden uppfattades som värdefullt av en majoritet av läkarna 

 Flertalet verksamheter tog fram praktiskt användbara handläggningsrutiner och 
63 % bedömdes vara av god kvalitet 

 Förändringar i sjukskrivningspraxis var mest uttalad för den grupp som varit 
med i audit både 2006 och 2008 

 Det finns en stor lust bland distriktsläkare att fördjupa sin förmåga att skapa en 
god och säker sjukskrivningsprocess 

 Audit som metod kan bidra till att sjukskrivning blir en integrerad del av vård 
och behandling  

 Ekonomisk ersättning för avsatt tid är en förutsättning för deltagande  
 Auditprocessen behöver en robust och tydlig struktur med fungerande IT-

verktyg och stödorganisation 
 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Sjukvården och socialförsäkringen 
 
Ett antal rapporter har påvisat brister i sjukvårdens arbete med sjukskrivningsuppdraget. 
Kraven på sjukvården har ökat de senaste åren och det har framförts synpunkter på att 
sjukvården inte tar tillräckligt ansvar för sin del av arbetet inom sjukskrivningsprocessen. 
Socialstyrelsen har i sin tillsyn påvisat att vårdverksamheterna i stor utsträckning saknar 
lokala policys/riktlinjer och har i sina rapporter påtalat att det finns brister i sjukvårdens 
ansvarstagande på ledningsnivå. 0

1 Denna iakttagelse har även påtalats i andra rapporter. 1

2 
 
Läkare och då särskilt allmänläkare har i olika undersökningar angett att de upplever problem 
i olika delar av sjukskrivningsarbetet och att dessa problem innebär ett stort 
arbetsmiljöproblem. 2

3 De problem läkare särskilt angett är att bedöma funktions- och 

                                                 
1 Socialstyrelsens tillsyn av sjukskrivningsprocessen år 2003-2005- sammanfattande slutsatser. Socialstyrelsen 2006. 

2 Alexandersson K et al. Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning. 2005. 

3 Alexandersson K, mfl. Läkares arbete med sjukskrivning- enkät till alla läkare i Sverige 2008 och utveckling sedan 2004 i Östergötland 

och Stockholm. Karolinska Institutet. 2009 
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arbetsförmåga, att fastställa grad och tid för en eventuell nedsättning av arbetsförmågan samt 
att hantera situationer då man själv och patienten är oense om behovet av en sjukskrivning. 
 
Kraven för att få ersättning inom det svenska välfärdssystemet har ökat samtidigt som allt fler 
personer med funktionsnedsättning har svårt att finna ett arbete. Fler av de personer som 
vänder sig till sjukvården på grund av nedsatt arbetsförmåga förevisar symtom, som är svåra 
att objektivt värdera. Sjukvårdens dubbla uppdrag inom sjukskrivningsprocessen, det 
medicinska och det försäkringsmedicinska, kan vara svårt att förena i arbetet med den 
enskilda patienten. Moraliska dilemman och lojalitetskonflikter uppstår för intygsutfärdande 
läkare. 
 

2.2.  Nationellt försäkringsmedicinskt beslutsstöd  
 
Staten har initierat ett antal åtgärder för att åstadkomma högre kvalitet i sjukskrivningarna. 
Bland dessa kan nämnas utbildningsinsatser riktade till läkare och införande av ett 
försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Ansvaret för att ta fram och förvalta det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet ligger på Socialstyrelsen. Beslutsstödet är utformat som 
en vägledning och innehåller två delar; övergripande principer och diagnosspecifika 
rekommendationer. 3

4 I de övergripande principerna diskuteras förhållningssätt och 
arbetsformer, medan de diagnosspecifika rekommendationerna för olika diagnoser innehåller 
aktuell kunskap om hur sjukdomen påverkar funktionstillståndet inklusive tider för förväntad 
nedsättning av funktions- och arbetsförmåga.  
 

2.3.  Regionalt utvecklingsarbete 
 
Inom Stockholms läns landsting (SLL) har man med finansiering från den s.k. 
sjukskrivningsmiljarden (projektet Ögat på sjukskrivning) riktat insatserna mot fyra områden: 
ledning och styrning, kompetensutveckling, samverkan och utsatta grupper. En av de stora 
satsningarna inom de två första områdena är medicinsk revision i form av sjukskrivningsaudit. 
En annan är ekonomiskt stöd till en grupp vårdcentraler som årligen följt upp sina 
sjukskrivningar. Dessa aktiviteter har genomförts för att stödja införandet av det nationella 
försäkringsmedicinska beslutsstödet samt att främja kvalitetsutveckling av sjukvårdens arbete 
med sjukskrivningar.  
 
Syftet med alla aktiviteter som finansierats av projektet ögat på sjukskrivning har varit att 
bidra till att vision och övergripande mål för landstingets arbete med projektet Ögat på 
sjukskrivning skulle uppnås.  

 

Vision för Ögat på sjukskrivning 
Genom en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård skall SLL bidra till en minskning av 
sjukskrivningarna. 
 

                                                 
4 www.Socialstyrelsen.se/sjukskrivning 
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Mål för Ögat på sjukskrivning 
Att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen genom   

minskning av andelen läkare som upplever att sjukskrivningsärenden är problematiska  
verksamheterna inom primärvård, psykiatri och ortopedi har en väl förankrad 
gemensam linje för hantering av sjukskrivningsärenden  
fler läkare ska uppleva stöd från ledningen i hantering av sjukskrivningsärenden  
SLL får till en process som leder till att sjukskrivning blir en del av arbetet med att 
behandla ohälsa  

 

2.4.  Medicinsk revision 
 
Medicinsk revision (Medical audit) är en metod som används för professionell 
kompetensutveckling inom sjukvården. Metoden  används även som ett led i det interna 
kvalitetsarbetet, men även i form av extern kvalitetsuppföljning. Filosofin bakom att använda 
metodiken för professionell utveckling är att reflektion tillsammans med kollegor om det man 
gör i praktiken är det som leder till utveckling. I de nordiska länderna har metoden särskilt 
använts och utvecklats inom primärvården i Danmark (Odense), men till viss del även i Norge 
och Sverige. I Finland har man sedan drygt 15 år årliga interna revisioner kring flera av de 
stora folksjukdomarna på verksamhetsnivå inom primärvården. Sjukskrivningsaudits har 
tidigare genomförts inom primärvården genom Blekinge FoU och Familjemedicinska 
institutet (Fammi). Dessa audits var inriktade mot enskilda läkare. 
 

2.5.  Sjukskrivningsaudit SLL 
 
Hösten 2006-våren 2007 genomfördes en sjukskrivningsaudit riktad till läkare verksamma 
inom Stockholms län. Denna genomfördes i samverkan med Fammi och baserades på de av 
Fammi tidigare genomförda sjukskrivningsaudits samt på svar på en enkät kring läkares 
arbete med sjukskrivningar. I denna audit deltog 177 läkare. Målet för auditen var att utveckla 
och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen genom att minska andelen läkare som upplever att 
sjukskrivningsärenden är problematiska, att vårdens verksamheter har en väl förankrad 
gemensam linje för hantering av sjukskrivningsärenden, att fler läkare upplever stöd från 
ledningen i hantering av sjukskrivningsärenden och att SLL får till en process som leder till 
att sjukskrivning blir en del av arbetet med att behandla ohälsa. Uppföljningen av auditen från 
2006 visade att målen i stor utsträckning uppnåddes bland de deltagande läkarna. Därför 
beslöts att återkommande audits skulle genomföras som ett led i införandet av det nationella 
försäkringsmedicinska beslutsstödets övergripande principer.  
 
Den aktuella auditen som genomfördes under vintern 2008-2009 utformades utifrån 
erfarenheter och uppföljning av auditprojektet 2006. De frågor som användes vid 
patientfallsregistreringen baserades på de Övergripande principerna i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet, se frågeformulär bilaga 1. Fokus för aktiviteten var på 
verksamhetsnivå och processen innebar att läkarna besvarade enkätfrågor i samband med 
patientbesök för att sedan reflektera kring sina egna och verksamhetens resultat tillsammans 
med kollegor. Sista fasen i auditprocessen var att skapa handläggningsrutiner för 
verksamhetens arbete inom sjukskrivningsprocessen.  
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Auditen genomfördes och administrerades av personer anställda inom Hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) och Centrum för vårdutveckling (CVU), Forum, SLL. 
Verksamheterna fick ersättning för deltagande läkares förlorade arbetstid. Storleken på 
ersättningen motsvarade den tid som genomsnittligt beräknats åtgå för deltagande i auditens 
olika delar, 10 000 kronor. För utbetalning av ersättning krävdes att läkaren deltagit i de olika 
momenten, dvs. besvarat frågeformulär före och efter audit, registrerat patientfall, deltagit i 
reflektionsmöten samt i framtagande av handläggningsrutiner. Detta har inneburit att 
verksamhetsansvariga och kontaktpersoner inom de deltagande verksamheterna haft intresse 
av att skicka in begärda dokument. Utskick och insamling av frågeformulär och 
handläggningsrutiner har hanterats av HSNf.  

 
Syftet med auditen 2008 var att denna skulle förbättra kvaliteten i sjukvårdens arbete inom 
sjukskrivningsprocessen och samtidigt minska läkarnas upplevelse av problem. Dessutom 
önskades mer kunskap om förändringsarbete i sjukvården kring arbetet i 
sjukskrivningsprocessen i allmänhet och specifikt om audit som metod för detta.   
 

2.6 Problem i genomförandet 
 
Genomförandet av auditen försvårades av att den verksamhet som administrativt skulle hålla i 
auditen genomgick en omorganisation, som innebar att flera av de personer som initialt var 
aktiva i genomförandet bytte arbetsplats och fick ersättas av andra personer. Det största 
problemet var dock kommunikationsproblem med leverantören av den webbaserade 
enkätlösningen. De hade installerat en ny programvara som medförde ett datahaveri veckan 
innan auditen skulle starta. Problemet tog en vecka att lösa, varför den första veckans 
registrering av patientfall gjordes på ”pappersformulär”. Dessa formulär matades sedan in i 
efterskott av verksamheterna själva eller av projektet. Flera anmälda hoppade av projektet och 
många andra upplevde stora problem. Vid avrapportering fattades även data från några 
personer/verksamheter som angav att de registrerat patientfall och endast ett begränsat antal 
tabeller levererades. För att ta fram kompletterande tabeller utifrån registrerade data anlitades 
en annan leverantör.  

Registrering 
webb Audit

M
öte

M
öte

Fånga upp förbättrings-
och utbildningsidéer

Reflektionsmöten
3-4 valfria tillfällen
Varje deltagande 
verksamhet är repr.
med 2-3 personer vid 
ett tillfälle.

Reflekterande 
möten med 

kollegor i egna 
verksamheten

Skapa lokala
handlägg-
ningsrutiner

Utbildningsinsatser
Logistikförbättringar

Deltagarna leder
själva dessa 
möten, eventuellt 
med processtöd

6/10 – 31/10 December Februari

Lokala rutiner
skickas in –
ersättning utbetalas

Auditprocess 2008-2009

Januari - April

M
öte

M
öte

Britt Arrelöv, Susanne Ribbing
2008-05-26
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3. Uppföljning 
 
Alla aktiviteter som finansieras av projektet Ögat på sjukskrivning ska utvärderas. Denna 
uppföljning har gjorts som ett delprojekt i en samlad satsning med forskningsaktiviteter kring 
uppföljning av miljardsatsningen, försäkringsmedicinska beslutsstödet och kvalitet i 
medicinska underlag genom nätverket för samverkan kring försäkringsmedicinsk forskning 
mellan Karolinska Institutet (KI) och SLL. Ett av delprojekten (processutvärderingen) har 
även genomförts som ett delprojekt inom Vinnvårdsprojektet, Medical Management Center 
(MMC), KI. 
 

3.1 Metod 
 
Ett frågeformulär med syfte att mäta läkarnas upplevelse av problem i arbetet med 
sjukskrivningar togs fram inför audit 2006. Frågorna i enkäten berörde sådana problem som 
kommit fram i en läkarenkät från 2004 om läkares arbete med sjukskrivning. Samma 
frågeformulär med frågor kring problemupplevelse besvarade av deltagande läkare före och 
efter auditen 2008, se bilaga 2 och 3. I frågeformuläret efter audit fanns även frågor runt 
själva auditprocessen. Efter anmälan och innan auditen påbörjades skickade deltagarna in 
frågeformulär 1 till en särskilt utsedd kontaktperson inom HSNf. Efter auditen instruerades 
deltagarna att besvara även formulär 2. Svaren avidentifierades av ansvarig person efter 
kontroll att deltagarna besvarat båda formulären. Dessa har sedan förvarats av den aktuella 
kontaktpersonen.  
 
En person ut forskargruppen har deltagit vid möten med deltagande läkare, då data 
presenterats och diskuterats. Anteckningar har förts i samband med mötena och annan 
dokumentation har samlats in. Semistrukturerade intervjuer med deltagande läkare har 
genomförts. Dessa innehöll öppna frågor om betydelsen av riktlinjer, kollegialt stöd och 
sjukskrivningsaudit.  
 
I auditens slutfas ingick att ta fram handläggningsrutiner för verksamheten. Dessa skickades 
in till administrationen inom HSNf. Innehållet har analyserats utifrån en särskilt framtagen 
bedömningsmall baserad på de frågor som användes i patienfallsregistreringen. 
 
Sjukskrivningspraxis har studerats genom en jämförande analys av journaldata från tiden 
2004-2009 där ingående vårdcentraler (VC) fördelats på fyra grupper:  

1. VC som var med i audit både 2006 och 2008 
2. VC som inte var med i audit 2006 men 2008 
3. VC som var med i audit 2006 men inte 2008 
4. VC som inte deltagit i audit något år 
 

Data mellan de olika registreringsåren och data från de fyra grupperna har analyserats. De 
variabler som samlas in och analyserats utgår från innehållet i sjukskrivningsblanketten (FK 
7263) som lagras som en speciell modul i datajournalen och tagits ut från dessa med 
extraktorn RAVE.  
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3.2. Forskargrupp 

Ansvariga för genomförande av studierna och aktuell rapport 
 
Britt Arrelöv, Medicinskt sakkunnig, Med Dr. Projektansvarig, LSF 
Anna Kiessling, Med Dr, (Frågeformulär och handläggningsrutiner), KI-DS 
Ylva Skånér, Med Dr, (Sjukskrivningspraxis), CeFAM 
Magna Andrén Sachs, Doc, (Processutvärdering, sjukskrivningspraxis), MMC 
 
Vetenskapligt ansvariga: 
Mats Brommels, Professor, MMC 
Gunnar Nilsson, Professor, CeFAM 
 
I arbetet med att ta fram variabler för analys av sjukskrivningspraxis har Pierre Bergensand, 
Stuvsta Vårdcentral och Per Stenström, MedRave samt Clas Rehnberg, MMC, KI deltagit. 
Datainsamling och bearbetning har gjorts av MedRave och Statisticon.  
 

 

4. Frågeformulär 

4.1. Slutsatser 
 
Deltagande läkare upplevde signifikant mindre problem med hanteringen av 
sjukskrivningspatienter i sjukvården inom alla de fyra frågeområden i formuläret: Hantering 
av sjukskrivningsärenden; Bedömning av arbetsförmåga; Bestämma grad och längd för 
sjukskrivningen samt situationer när patient och läkare har olika uppfattning om behovet av 
sjukskrivning. Vid audit 2006 registrerades förbättringar inom de tre förstnämnda områdena, 
men ej beträffande hantering av situationer när patient och läkare har olika uppfattningar om 
behovet av sjukskrivning. Deltagarna var överlag nöjda med auditen. Hälften svarade att de ville delta 
i en kommande audit om det skulle ges möjligheter till det. Det upplevdes som värdefullt och inte som 
svårt att diskutera sjukskrivningsfrågor med kolleger medan det var svårare att formulera 
handlingsplaner. Deltagarna 2008 upplevde det som mer värdefullt att formulera handläggningsrutiner 
än deltagarna 2006 kring handlingsplaner, vilket sannolikt förklaras av att arbetsmodellen och 
instruktionen hade utvecklats och förtydligats till audit 2008. 

 

4.2. Metod 
 
Frågeformulär kring problemupplevelse och auditprocessen, bilaga 2 och 3, besvarades före 
och efter deltagande i auditen. Data har jämförts med resultat från 2006, då samma 
frågeformulär användes. 
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4.3. Resultat 
 
Av de 230 deltagande läkarna hade 82 (36 %) deltagit även i audit 2006 medan 134 (58 %) 
inte hade gjort det. 14 (6 %) svarade ej på den frågan. 182 personer besvarade både 
frågeformulär före och efter genomförd audit. Dessa läkare upplevde signifikant mindre 
problem med hanteringen av sjukskrivningspatienter i sjukvården inom alla de fyra områden 
som frågades efter i formuläret: Hantering av sjukskrivningsärenden; Bedömning av 
arbetsförmåga; Bestämma grad och längd för sjukskrivningen samt situationer när patient och 
läkare har olika uppfattning om behovet av sjukskrivning. Formulären var identiska med de 
formulär som användes vid audit 2006. Då registrerades förbättringar inom de tre förstnämnda 
områdena men ej beträffande hantering av situationer när patient och läkare har olika 
uppfattningar om behovet av sjukskrivning. 
 
Tabell 1 Upplevda problem med sjukskrivningshantering bland deltagande läkare 2008. 
 

År 2008  Före 
antal (%) 

Efter 
antal (%) 

1. Jag tycker vanligen att det är … att hantera 
sjukskrivningsärenden (n=182) 

 

mycket problematiskt 0 (0) 0 (0)
ganska problematiskt 72 (40) 52 (29)
varken eller 40 (22) 42 (23)
något problematiskt 60 (33) 66 (36)
inte alls problematiskt 10 (5) 22 (12)

2. Jag tycker vanligen att det är … att bedöma 
patientens arbetsförmåga (n=182) 

 

mycket problematiskt 26 (14) 16 (9)
ganska problematiskt 100 (55) 89 (49)
varken eller 22 (12) 17 (9)
något problematiskt 28 (15) 50 (27)
inte alls problematiskt 6 (3) 10 (5)

3. Jag tycker vanligen att det är … att bestämma 
grad och längd för sjukskrivningen (n=182) 

 

mycket problematiskt 11 (6) 8 (4)
ganska problematiskt 71 (39) 52 (29)
varken eller 38 (21) 33 (18)
något problematiskt 51 (28) 68 (37)
inte alls problematiskt 11 (6) 21 (12)

4. Jag tycker vanligen att det är … när patienten 
och jag har olika uppfattningar om behovet av 
sjukskrivning (n=182) 

 

mycket problematiskt 48 (26) 44 (24)
ganska problematiskt 83 (46) 63 (35)
varken eller 15 (8) 15 (8)
något problematiskt 34 (19) 56 (31)
inte alls problematiskt 2 (1) 4 (2)

Nöjdhet med sjukskrivningsauditen 
 
114 (50 %) av deltagande läkare svarade att de gärna ville delta i en kommande audit medan 
82 (36 %) svarade nej och 14 (6 %) inte svarade.  
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Tabell 2. Uppfattningar om auditprocessen bland deltagande läkare 2008 
  
 Median (25-75 

percentil) 4

5 
Audit med efterföljande feedback på det egna sjukskrivningsmönstret är en 
bra metod för att öka kvaliteten i sjukskrivningshanteringen 

4 (3-6) 

Att se sina egna resultat och jämföra med andras var värdefullt 4 (3-5) 
Att diskutera mina erfarenheter av sjukskrivning med kollegor var 
värdefullt 

3 (2-4) 

Att diskutera mina erfarenheter av sjukskrivning med kollegor var svårt 8 (5-9) 
Att ta fram handläggningsrutiner var värdefullt 3 (2-5) 
Att ta fram handläggningsrutiner var svårt 6 (4-8) 
Frågorna i tabellen besvarades på en skala från 1 till 10 där 1= Instämmer helt och 10= Instämmer inte alls.  
 
Nedan följer en jämförelse av deltagarnas skattning av värdet att formulera handlingsplaner 
(2006) respektive att ta fram handläggningsrutiner (2008) för att minska problemen att 
hantera sjukskrivningsfall. 
 

 
 
Figur 1. Deltagarnas skattning av värdet av att formulera handlingsplaner (2006) 
respektive att ta fram handläggningsrutiner (2008). 

                                                 
5 Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. En 

percentil är det värde på en variabel nedanför vilket en viss procent av observationerna av variablen hamnar. (Wikipedia) 
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5. Handläggningsrutiner 
 

5.1. Slutsatser 
 
Flertalet verksamheter hade i samband med auditprocessen tagit fram praktiskt användbara 
handläggningsrutiner och 63 % bedömdes vara av god kvalitet. Erfarenheter från arbetet med 
audit 2008 och denna utvärdering har använts som underlag för en mall för 
handläggningsrutiner för arbetet med sjukskrivningar inom sjukvården. Vidare har audit 
metoden kunnat vidareutvecklas v.g. se figur nedan.  

 

5.2. Utveckling av auditprocessen 2006 -2008-2010 
 
 

 
 
Sjukskrivningsaudit 2006 riktade sig huvudsakligen till enskilda läkare. De skulle för sig 
själva eller tillsammans med kollegor ta fram handlingsplaner med åtgärder inriktade mot de 
problem som identifierats under auditen. Audit 2008 riktade sig mer till verksamheter även 
om enskilda läkare var välkomna att delta i auditen. Utifrån erfarenhet från arbetet med 
handlingsplaner 2006 och då frågan om lokala riktlinjer/policys för arbetet med 
sjukskrivningsprocessen lyfts fram som en betydelsefull åtgärd för att minska upplevelsen av 
problem i arbetet med sjukskrivningspatienter bestämdes att man under audit 2008 skulle ta 
fram handläggningsrutiner på verksamhetsnivå. 
 
I samband med uppföljningsmöten då 1-3 personer deltog från respektive verksamhet 
informerades om hur arbetet på hemmaplan skulle genomföras och man fick muntlig 
information om att man skulle utgå från FÖRKOMs 14 rekommendationer, bilaga 4. Dessa 
baseras på de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och 
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patientfallsregistreringen. Som underlag lämnades även blanketten för utformning av 
handlingsplaner ut, bilaga 5. 

 

5.3. Metod 
 
En granskningsmall för innehålls- och kvalitetsgranskning togs fram av Anna Kiessling och 
Britt Arrelöv. Underlaget för granskningsmallen var FÖRKOMs 14 punkter, frågor och 
resultat från patientfallsregistreringen samt uppföljningen av handlingsplanerna som lämnades 
in i samband med audit 2006. Frågorna nedan ingick i granskningen. 
 

Övergripande administration/handläggningsrutin (teman): 
1. Verksamhetstyp: Vårdcentral/husläkarmottagning, Företagshälsovård, Psykiatri, 

Privatläkarmottaning 
2. Finns mål/syfte för arbetet med sjukskrivningar (för helheten eller enskilda delar) 
3. Uppföljning av sjukskrivningsmönster, handläggningsrutin (inom verksamheten) 
4. Vad-vem-hur (Vem ska göra och vad ska göras samt ev. hur ska det göras) 
 
Riktlinjer för verksamhetsinriktade/gemensamma åtaganden (teman): 
5. Handledning/second opinion/reflektionsmöten 
6. Samverkan med Försäkringskassan (Avstämningsmöten) 
7. Samverkan/kontakt Arbetsgivare/FHV 
8. Utbildningsläkare/vikarier 
 
Riktlinjer för omhändertagande av enskild patient (teman): 
9. Planering kring sjukskrivning 
10. Sjukskrivning i samband med mottagningsbesök/per telefon 
11. Funktions- och/eller arbetsförmågebedömning 
12. Förlängning av sjukskrivning (som tidigare gjorts av annan läkare, annan verksamhet 
13. Dokumentation i journal alternativt på intyg 
14. Användande av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd alt. VISS 
15. Tidsbrist (egen i samband med besök, brist på mottagningstider) 
16. Relation till alternativt involvering av patient 
17. Retroaktiv sjukskrivning 
 

Punkt 6-8 kan innehålla riktlinjer för såväl gemensamma åtaganden/aktiviteter som för mötet 
med enskild patient. Dessutom gjordes en kvalitetsbedömning utifrån en fyrgradig skala enligt 
följande:  
 

1. Inkomplett och irrelevant, innehåller inte vad-vem-hur och/eller saknar koppling till 
FÖRKOMs rekommendationer 

2. Komplett (vad-vem-hur) på verksamhetsnivå men inte enskild läkare, men 
inkonsekvent, irrelevant information eller är för allmänt hållet, och/eller saknar 
koppling till FÖRKOMs rekommendationer 

3. Komplett (vad-vem-hur) och relevant på individnivå dvs enskild läkare, konkret och 
kopplat till kontext, har koppling till FÖRKOMs rekommendationer  

4. Utmärkt, komplett (vad-vem-hur) och relevant på individnivå dvs enskild läkare, 
konkret och kopplat till kontext, har koppling till FÖRKOMs rekommendationer,  

 mål och syfte, lätt att förstå och använda 
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5.4. Resultat 
 
Totalt inlämnades 38 handläggningsrutiner. Av dessa kom 29 från vårdcentraler, 3 från 
företagshälsovårdscentraler, 1 från psykiatrisk enhet och 1 från sjukhusklinik samt 4 från 
enskilda privatläkare.  
 
I åtta av handläggningsrutinerna fanns fastställda mål och någon hade skrivit hela rutinen 
utifrån mål med följande rubriker ”Mål”, ”Delmål” och ”För att nå målen”.  Någon annan 
hade valt att tydliggöra syftet med rutinen samt vilken praxis som ska gälla inom 
verksamheten. 
 
Exempel på mål: 

 Hög försäkringsmedicinsk kompetens i läkargruppen med kunskap om FÖRKOMs 
rekommendationer och Socialstyrelsens nationella beslutsstöd. 

 Läkarna på vårdcentralen ska kunna vara nöjda med sina sjukskrivningar. 
 Medvetenhet om nytta respektive risk med sjukskrivning som behandling samt att vara 

särskilt uppmärksam när sjukskrivningar inleds. 
 En tidig och tydlig kontakt med Försäkringskassan när det behövs. 
 Bra intyg för tydlig kommunikation med patient, Försäkringskassa och arbetsgivare. 
 

 
Tabell 1. Antal riktlinjer inom olika teman 
 
Tema Antal 
Samverkan med Försäkringskassan (avstämningsmöten) 31 
Handledning/second opinion/reflektionsmöten 29 
Funktions- och/eller arbetsförmågebedömning 28 
Användande av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd alt. VISS 27 
Samverkan/kontakt Arbetsgivare/Företagshälsovård 23 
Planering kring sjukskrivning 21 
Sjukskrivning i samband med mottagningsbesök/per telefon 18 
Dokumentation i journal alternativt på intyg 18 
Förlängning av sjukskrivning (som tidigare gjorts av annan läkare, annan 
verksamhet) 

17 

Relation till och/eller involvering av patient 17 
Utbildningsläkare/vikarier 15 
Tidsbrist (egen i samband med besök, brist på mottagningstider) 8 
Retroaktiv sjukskrivning 7 
 
I 9 av handläggningsrutinerna fanns planer för uppföljning av sjukskrivningsmönster och/eller 
verksamhetens handläggningsrutin angivet. I 36 av rutinerna fanns angivet om vem som ska 
göra vad och vad ska göras samt eventuellt hur ska det göras beskrivet. 
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Tabell 2. Kvalitetsbedömning av handläggningsrutinernas innehåll 
 
Kvalitetskriterier (se ovan i metod) Antal 
1. Inkomplett och irrelevant 3 
2. Inkonsekvent, irrelevant information, allmänt hållet 11 
3. Komplett och relevant, konkret och kopplat till kontext 19 
4. Punkt 3 + mål och syfte, lätt att förstå och använda 5 
 
Utifrån resultaten har en mall för handläggningsrutiner tagits fram, se nedan. 

 
Handläggningsrutin för arbetet med patienter  

som är eller kan bli sjukskrivna 

Syfte med dokumentet 
Hur och av vem ska dokumentet användas. 

Mål för sjukskrivningsarbetet 
Enhetens/verksamhetens mål för arbetet med sjukskrivningspatienter. 

Praktisk handläggning av patienter 
Åtgärderna ska vara konkreta, anpassade till den dagliga kliniska verksamheten samt lätta att förstå och 
använda för den enskilde. Utgå gärna från FÖRKOM:s 14 rekommendationer för sjukskrivning.  

1. 

2. 

3. 

Etc. 

Verksamhetens gemensamma åtaganden 
För att skapa organisatoriska och strukturella förutsättningar. Ansvarig utses. 

1. Handledning, kompetensutveckling, second opinion 

Enskilt eller i grupp. Internt/externt stöd i handläggning.  
2. Samverkan med andra verksamheter, arbetsgivare, Försäkringskassa etc. 

Till exempel konsultverksamhet, kontaktpersoner från Försäkringskassan och avstämningsmöten. 

3. Uppföljning av sjukskrivningsarbetet och avvikelserapportering 

Medicinska revisioner med registrering av patientfall, sjukskrivningsdata från journaler, och 
avvikelserapporteringssystem t.ex. Händelsevis. 
4. Revidering av handläggningsrutin  

Tidpunkt och ansvar för uppföljning och revidering av dokumentet. 
 

Datum för godkännande 

Datum och underskrift 

 
___________________________________________ 
Verksamhetsansvarig 
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6. Processutvärdering 
 

6.1. Reflektioner – lärdomar 
 
Det finns en stor lust bland distriktsläkare att fördjupa sin förmåga att skapa en god och säker 
sjukskrivningsprocess. Ett erbjudande om deltagande i en auditprocess kan ge möjlighet 
därtill. Givet distriktsläkarnas pressade arbetssituation är en ekonomisk ersättning för avsatt 
tid en förutsättning för deltagande. Av samma skäl och för trovärdighetens skull måste 
processen ha en robust och tydlig struktur. IT-funktionerna måste fungera – om inte tappar 
deltagaren ganska snart tålamodet och tilltron. Det måste också finnas en organisation 
bestående av tillräckligt många, kompetenta och erfarna kolleger som kan medverka vid 
återföring av resultat och facilitera det lokala lärandet. Få verksamheter har egen kapacitet för 
att genomföra en sådan process. Om inte detta erbjuds som en del av en audit så är risken stor 
att poängen med att delta faller bort.  
 
Det finns också bland distriktsläkarna en tydlig efterfrågan på arenor och mötesformer för 
kollegial reflektion och lärande. 
 

6.2. Bakgrund 
 
Under december månad 2008 – efter att perioden då deltagande läkare hade möjlighet att 
svara på frågor i webbformuläret hade avslutats - anordnade auditorganisationen sju stycken 
återföringsmöten.  
 

6.3 Metod 
 
Processen har utvärderats genom deltagande observationer vid återföringsmöten och 
personliga besök vid några enheter för att studera det lokala arbetet med att ta fram 
handläggningsrutiner. Slutligen har betydelsen av auditen utvärderats genom intervjuer med 
femton distriktsläkare cirka ett år efter avslutad auditprocess. 
 

6.4 Resultat 
 
Återföringsmöten 
 
Kontaktpersoner från varje deltagande enhet var inbjudna att delta vid något av dessa möten. 
Totalt deltog 79 personer från 15 verksamheter. Syftet med mötena var dels att ge återföring 
av resultatet från auditen, dels att initiera det lokala arbetet med framtagande av 
handläggningsrutinerna.  
 
Projektledaren hade vid dessa återföringsmöten stöd av 1-2 resurspersoner från f d Centrum 
för Vårdutveckling, Landstingsstyrelsens förvaltning. Mötena hade följande principiella 
upplägg: 
 

 bakgrund till varför audit hade erbjudits 
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 genomgång av data från årets audit 
 grupparbete med reflektion över egna enhetens utfall och igångsättning av arbetet med 

att utforma lokala handläggningsrutiner samt ett  
 avslutande pass, där frågor fångades upp och möjligheten till processtöd samt 

kommande öppna möten annonserades 
 
Till stöd för grupparbetet delade projektledaren ut mallar för en stegvis arbetsprocess som 
skulle bygga på lokala förbättringsmöjligheter påvisade i auditen. 
 
Antalet deltagare vid mötena varierade från ett fåtal till fler än tjugo än vilket bidrog till att 
upplägg och genomförande varierade från gång. Till variationen bidrog också skiftande 
representation från primärvård, sjukhusvård och företagshälsovård vid mötestillfällena.  
 
Igångsättningsarbetet med de lokala handläggningsrutinerna försvårades av att endast cirka 
hälften av deltagande organisationer var vid detta tillfälle representerat av fler än en 
medarbetare. Därmed gavs inte förutsättningar för gemensam reflektion kring verksamhetens 
utfall i den genomförda auditen. 
De tekniska problem som drabbat auditen hade i varierande grad präglat medverkande läkares 
möjligheter att skicka in formulären via webben vilket medförde att det material som delades 
ut vid mötena inte innehöll data från alla medverkande. Detta förhållande skapade hos de 
drabbade en viss frustration vilket kom till uttryck under dessa möten. 
 
Andra återkommande samtalsämnen vid uppföljningsmötena var upplevda brister i samverkan 
med såväl Försäkringskassan som företagshälsovården. Även missnöje med samarbetet 
mellan sjukhuskliniker och primärvård ventilerades. Därutöver vittnade många om svårigheter 
vid bedömning av patientens arbetsförmåga och oro inför stundande inskränkningar i 
sjukskrivningslängd. 
 
Observationer vid dessa möten kan sammanfattas på följande sätt: 

 Oklart om syftet med mötet stod alldeles klart för alla deltagande.  
 Allmänna synpunkter på hur sjukskrivningsuppdraget för närvarande fungerade fördes 

fram.  
 Önskemål om förändringar som låg utanför den egna insatsen framfördes.  
 De flesta var inställda på att få sina resultat och blev i motsvarande mån besvikna när 

så inte skedde pga haverier i IT-systemet.  
 Generellt verkade man ganska oförberedd på att vid detta tillfälle börja arbeta med 

lokala handläggningsrutiner vilket också försvårades av att inte alla på enheten var 
närvarande samt att underlag saknades för somliga närvarande pga datahaveriet. 

 Motivationen och klimatet under mötet varierade. I de fall då det var färre deltagare 
och därmed också gruppen var mer homogen vad gäller verksamhetstillhörighet 
(mestadels primärvård) blev klimatet snabbt positivt och motivationen att utnyttja 
tillfället till konstruktivt lärande och förberedelsearbete inställde sig snabbt. 
 
 

Lokala reflektions- och arbetsmöten 
 
Efter återföringsmötena gick de deltagande verksamheterna i gång med att arbeta fram sina 
lokala handläggningsrutiner. Möjligheten till processtöd från auditorganisationen hade 
erbjudits i samband med återföringsmötena. Ett mindre antal av deltagarna valde att begära 
detta stöd. Projektledaren besökte själv några vårdcentraler för att facilitera processen.  
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Rapportskrivaren kontaktade flertalet av de deltagande vårdcentralerna för att efterhöra 
möjligheten att få delta vid interna arbetsmöten för att studera processen för framtagande av 
lokala handläggningsrutiner. Fyra av de kontaktade verksamheterna välkomnade ett sådant 
besök. Övriga sade antingen att de redan skrivit sina handläggningsrutiner eller att deras 
process inte ägnade sig för externt besök. 
  
Upplägget vid dessa fyra möten varierade. Vid två av dessa möten utgick man från enhetens 
sammanlagda resultat i auditen. Vid de två andra diskuterades överhuvudtaget inte utfallet 
som ett underlag för att ta fram lokala handläggningsrutiner. På direkt fråga efteråt vid en av 
dessa vårdcentraler om varför inte resultatet från auditen berörts blev svaret att det var 
ointressant – man hade bara deltagit för att erhålla den ekonomiska ersättningen. Vid denna 
vårdcentral fanns dock en rutin nedtecknad sedan tidigare auditmedverkan och mötet ägnades 
åt att gå genom den och föra en kollegial diskussion om gemensamma attityder och 
förhållningssätt. Beslut om åtgärder för att säkra kontinuiteten i sjukskrivandet fattades och 
som ett uttryck för hur värdefullt detta möte varit bestämdes att en gång i månaden använda 
läkarmötet till att gemensamt diskutera svåra ärenden och förhållningssätt och också till att 
lära mer om arbetsförmågebedömning.  
 
Vid den andra vårdcentralen där auditresultatet överhuvudtaget inte berördes var 
projektledaren närvarande. Hon rekommenderade läkargruppen att revidera den befintliga  
handläggningsrutinen som tagits fram efter föregående audit och att låta detta arbete ta 
avstamp i Förkoms 14 punkter. Därutöver ägnades mötet åt information om den kommande 
rehabiliteringsgarantin samt allmän reflektion över samarbetet med Försäkringskassan.  
 
Vid de vårdcentraler där man utgick från auditresultatet hade vårdcentralschefen och/eller den 
kollega som hade deltagit i återföringsmötet på landstinget sammanställt identifierade 
problem samt angivit förslag på åtgärder enligt den struktur som förmedlades på 
återföringsmötena. Detta underlag gav på båda ställena upphov till värdefulla diskussioner om 
attityder och förhållningssätt. Allmänna svårigheter och problem i sjukskrivningsarbetet 
ventilerades. Ett gemensamt utkast till handläggningsrutiner växte fram under mötet. Vid ett 
av ställena beslöt man åtgärda problemet med brister i uppföljningen genom att ta ut 
månatliga rapporter med hjälp av rapportgeneratorn RAVE. Osäkerheten i att göra 
arbetsförmågebedömningar kom upp även här. 
  
Observationer vid dessa möten kan sammanfattas på följande sätt: 
 

 Ingenstans gjordes jämförelser av egna och kollegers resultat dvs. en verklig kollegial 
granskning av individuella resultat förekom inte 

 Vid samtliga vårdcentraler skedde däremot ett aktivt erfarenhetsutbyte och lärande – 
vid två vårdcentraler på basen av listade problem, vid ett ställe mot bakgrund av en 
befintlig handläggningsrutin och på det fjärde stället som en effekt av närvaro av en 
extern expert.  

 Alla fyra mötena kännetecknades av hög motivation och kapacitet hos samtliga 
deltagare. Klimatet var öppet och främjade aktiv problemlösning. 
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Intervjuer ett år efter avslutad auditprocess 
 
Ett år efter genomförd audit sökte rapportskrivaren kontakt med ett stort antal, slumpvis 
utvalda vårdcentraler för att intervjua någon av läkarna om upplevelsen och värdet av 
Stockholms läns landstings stöd till implementering av det försäkringsmedicinska 
beslutsstödet (FMB), där sjukskrivningsauditen utgjorde en viktig del. 
 
Femton läkare vid sammanlagt 13 vårdcentraler intervjuades. Intervjutiden var 1 timme och 
ersättning med 1500:- utbetalades för avsatt arbetstid. Sju av dessa vårdcentraler hade deltagit 
i audit både 2006 och 2008, 3 i audit 2006 och 3 hade inte deltagit i någon audit. 
 
Endast en av de tre intervjuade läkarna, som arbetade på vårdcentral som inte deltagit i audit 
vare sig 2006 eller 2008, saknade total kännedom om att audit hade förekommit. En annan 
trodde sig ha varit anmäld, men problem i uppstarten av projektet hade deltagandet aldrig 
förverkligats. Den tredje hade deltagit i audit 2006 på sin tidigare arbetsplats. Sålunda hade 13 
av de intervjuade läkarna erfarenhet av sjukskrivningsaudit, 8 av dem från två omgångar och 
5 från en omgång. Två av de intervjuade var verksamhetschefer.  
 
Generellt såg man på audit som något positivt. Den ekonomiska ersättningen var en 
bidragande orsak till att man valt att delta.  
 
 
Varför deltog Du i auditen? Vad var värdet med auditdeltagandet? 
 
Motivet till att delta i en auditomgång var generellt att man såg en möjlighet till att sätta sig in 
i gällande riktlinjer, med andra ord - ett tillfälle till lärande.  
 
Det faktum att deltagandet 2008 ersattes med 10.000:- per deltagande läkare bidrog i hög grad 
till att processen genomfördes. Med det ersättningssystem som idag gäller för primärvården är 
det annars inte möjligt att avsätta så mycket tid som krävdes – inte ens för 
kompetensutveckling. Nedan följer några uttalanden: 
  
”Tyckte det var kunde vara ett sätt att få en tanke hur man hanterar 
sjukskrivningsproblematiken"  
 
”Vi behövde veta mer helt enkelt. Och det var ett bra sätt tyckte vi. Och sen var det ju bra 
betalt tyckte jag som chef då, det ska man inte sticka under stol med att vi ligger på pottkanten 
när det gäller pengar.” 
 
”För att se vad det var, få lite kött på benen” 
 
”Ja men då får man vara med och förstå vad som är nytt. Passa på då, jag tror att det var det 
som gjorde att vi gick med. Och det ger lite råg i ryggen. Att få lite regler. Och det är klart att 
det är ju så att vi jobbar hårt och, och tar det tid så, vi vill inte göra saker som vi inte får betalt 
för”. 
 
”Bra att det var ersättning för deltagande i auditen!” 
 
Vad som upplevdes som särskilt värdefullt med deltagandet var den möjlighet det gav till 
fokuserad reflektion i vardagen tillsammans med medarbetare och kolleger och till 
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erfarenhetsutbyten rörande en del av läkarens arbetsuppgifter. Ingen av informanterna beskrev 
att jämförelser mellan den egna verksamhetens utfall och andras hade bidragit till reflektions- 
och lärprocessen utan det var mer det allmänna meningsutbytet om hur sjukskrivningsarbetet 
fungerade i den egna verksamheten som upplevdes som inspirerande.  
 
”Och sen var vi med den här auditen (både 2006 och 2008), jag vet inte om det gav så himla 
mycket nu, den senaste sjukskrivningsauditen. Det var väl mer att vi 
uppmärksammade…pratade om jobbet …och att vi blev lite mer aktiva kanske och att vi 
gjorde ett nytt handlingsprogram och att vi liksom pratar om det och vi lyfter frågan. Det är 
väl lite mer det. Sen vet vi inte om det gav så mycket när vi var och titta på 
sammanställningen och så där”.  
 
”Jag kommer inte ihåg att det gav så jättemycket men det kanske finns bättre auditformulär att 
jobba med idag. Minns sjukskrivningsauditen som jobbig”. (Informanten refererar här till 
audit 2006) 
 
”Vad jag fick till livs det var att jag fick levandegöra en del av de här dokumenten  ...” 
 
”Något gav det väl i alla fall! Jag kommer ihåg det i alla fall! Ja jag kommer ihåg det som 
något rätt positivt i alla fall det tror jag! För en ny omgång skulle jag inte ha tid. Jag tycker 
att, jag tror inte det tillförde så mycket så att jag skulle bli lyft utav det” 
”Diskussioner med andra som också var likasinnade och kom från andra håll. Så det var mer 
gemensamma diskussioner än information till oss. Det är väl inte fel, om det är så här man 
upplever det så .. men då blir det ju inte så mycket ny kunskap in till oss.” (Kommentaren 
gällde återföringsmötena) 
 
”Ja men jag tyckte det var jättebra! Det här med fokus på sjukskrivningar och.... det här att 
sitta och diskutera, att avsätta tid för det helt enkelt, det tycker jag var väldigt bra för att oftast 
är det så att det kommer bara ut nya riktlinjer och sen så är det svårt att få tid att ta till sig det 
här nya” 
 
"kanske inte gav så mycket som jag hoppats på"  
 
 
Hade målen för auditen uppfyllts? 
 
Samtliga informanter uppgav att de nog idag upplevde sjukskrivningsärendena som mindre 
problematiska. Delvis kunde detta sägas bero på auditen som öppnat upp för ett samtal inom 
enheterna om sjukskrivningsärenden men framför allt sades det bero på en förändrad 
inställning hos patienterna till sjukskrivning. Även läkarna vid tre enheter där man inte 
deltagit i audit ansåg att detta mål var uppfyllt. 
  
” inte bara av den eller så mycket av den, av deltagande i själva auditen, det tror jag inte. Utan 
… det har väl kommit automatiskt.. klimatet i samhället… för, mot sjukskrivningar och 
inställningen och allt sådant där .. det har påverkat” 
 
” ... ja, det minskade lite grand för vi ventilerade och pratade med varandra och behövde inte 
skämmas för att vi sjukskriver folk” 
 
”Mindre suckande nu - ja! Någonstans fanns det en rätt så tydlig medvetenhet om att …är ett 
medicinskt underlag…inget sjukskrivningsintyg...det är en försäkring .... 
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 Vad gäller förekomsten av en väl förankrad gemensam linje föreföll alla tillfrågade – ibland 
efter viss eftertanke – komma ihåg att det fanns en nedtecknad handläggningsrutin. Ingenstans 
verkade dokumentet vara särskilt levande i det dagliga arbetet och någon översyn av 
dokumentet kände man inte till. Några sade dock att det ingick i ett introduktionsmaterial till 
nyanställda läkare (AT, ST m fl). 
 
”Ett papper har tagits fram men används inte… behövs något mer tryck…för att få till stånd 
det här alltså”.  
 
Beträffande stöd från ledningen var svaret från dem som inte var chefer själva i ett fåtal fall 
att det vore önskvärt medan de flesta uttryckte att de hade det stöd de behövde. 
                                                                                                                                                                               
”Ja, det vore ju, det skulle vi ju behöva ha alltså… jag vill inte säga att ledningen inte, X är ju 
öppen för allting så där, men kanske skulle det vara mer tryck alltså… att ta upp det här.” 
 
” tveksamt stöd från verksamhetschefen” 
 
”Ledningen är uppmärksam o stödjande”. 
 
Att sjukskrivningen är en del av behandlingen av ohälsan tycktes alla vara eniga om och det 
var nog inte heller i första hand en effekt av auditen. 
 
”Del av behandlingen? Ja mer och mer - inte tack vare auditen utan poängteras t ex i all 
information vi får och vi fick kring det här när det började och när vi gick på mötena som man 
hade om beslutsstöden och allt 
 
”...en del utav det hälsoarbete som …har det alltid varit i och för sig”.  
 
 
Synpunkter på  audit som metod i förändringsarbetet 
 
Samtliga intervjuade ansåg att audit är en bra metod för lärande. Att tvingas till reflektion 
över sin egen praktik i jämförelse med kollegers hade alla goda erfarenheter av. Viktigt är att 
frågorna är få och relevanta för de egna lärbehoven. Det fanns synpunkter på att 
sjukskrivningens audit innehållit för många frågor varav en del inte hade upplevts relevanta 
för de egna frågeställningarna  
 
”Bra metod för uppföljning/utvärdering inom andra områden också” 
 
…”och väldigt bra sen att få sina egna data och kunna jämföra med kollegornas data för att 
som sagt sitter man som jag sitter så vet man ganska lite ändå … vissa saker tror man om sig 
själv och sen blir man förvånad” 
 
”Tycker nog audit är bra.. minns sjukskrivningsauditen som jobbig… Det ska vara ett enkelt 
och vettigt formulär”. 
 
”Den audit som gjordes i SLL kan förbättras: frågorna ej helt adekvata,  utvärderingen ej till 
så  stor hjälp "inför de problem man ställs inför". Det var många frågor och en del kanske var 
intressant för den som skulle sammanställa auditen och få statistik och olika variabler men det 
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kändes inte alltid intressant för mig som en utvärdering och det kanske inte alltid inriktade sig 
på det som man själv upplevde som problem…"  
 
”Färre frågor och alla ska delta på enheten. Så att intern process uppstår. Utvärdera det man 
gör ska man göra!” 
 
”… i den här sista auditen … inte alla hade gått den här eftermiddagen för det hade vi inte 
möjlighet att göra… då blev det lite att man drog lite grand vad som hade sagts på de här 
träffarna. Det blev kanske inte riktigt den där auditkänslan som hade varit om alla hade gått på 
samma och man hade diskuterat utifrån det. Jag tyckte nog att man skulle haft snabbare 
återföring”. 
 
”Det är egentligen ett sådant inlärningssystem som fungerar även på gamla rävar alltså. Det är 
lite svårt att gå på en föreläsning eller om man ser något nytt och sen bara liksom omsätta. Det 
fungerar liksom inte utan det blir när man sätter sig ner i vardagen och börjar titta på sin egen, 
hur gör jag egentligen? Det är då det … händer grejer på något sätt”. 
 
”… att lära sig ändra ett beteende ..  kan vi ju inte göra om vi inte får syn på vad vi gör. Vi 
kan ju inte ändra ett beteende om jag inte vet att jag gör så här”. 
 
 
Synpunkter på stödfunktionerna Förkom och VISS 
 
Försäkringsmedicinska kommittén (Förkom) var okänd för flertalet av de intervjuade. De 14 
punkterna hade dock flertalet hört talas om eller sett i samband med återföringsmötena och 
igångsättningen av arbetet med att utforma de lokala handläggningsrutinerna. När intervjuaren 
informerade om Förkom uttrycktes från flera av de intervjuade önskemål om kontakt med 
kommitténs medlemmar. Många hade haft förmånen att på vårdcentralen ta emot ordföranden 
för ett kollegialt besök och såg gärna att den typen av besök var återkommande och 
förmedlades av alla i kommittén. Intervjuaren visade också Förkoms informationsbroschyr 
som verkade obekant för de flesta. Synpunkter på utformningen av broschyren framkom: med 
en annan layout och ett annat budskap i texten skulle den väcka mycket mer intresse och 
säkert kunna fungera som ett stöd – och inte riskera att hamna i papperskorgen.  
 
VISS var alla bekant med och de flesta sa sig aktivt använda F-delen i VISS. Sajten ansågs 
vara ett gott stöd i arbetet och som sådan borde den marknadsföras mycket tydligare, 
exempelvis vid uppdateringar men också som en återkommande påminnelse om vilken 
information som finns att hämta på sidan. 
 
”Känner inte till Förkom men känner igen de 14 punkterna. Dem använde vi för att göra våra 
lokala handlingsrutiner. VISS använder jag…tittar på de områden som genererar långa 
sjukskrivningar” 
 
”Känner inte till Förkom” 
 
”Känner inte till Förkom men väl de 14 punkterna …De kunde väl höra av sig med 
erbjudande att komma ut till Vårdcentralen och så där…Ordförande har varit här någon gång - 
men  tätare besök vore bra. Hela Förkom borde jobba som kontaktpersoner, budbärare, 
bollplank för vårdcentralerna”. 
 
Om foldern: ”Det är för tätt skrivet och det är för mycket text” 
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”Det ska inte stå Förkom - det säger mig noll däremot: Däremot policy vid sjukskrivningar. 
Wow, den hade jag reagerat på. 'Här får du stöd vid sjukskrivning! Visste du att nya... Var du 
hittar försäkringsmedicinska frågor på nätet?'  Eller, ja. Vad som helst!” 
 
”VISS F-flik är ett stöd tycker jag. Jag brukar gå in och kolla där … man får reda på massa 
här alltså allmänt försäkringsmedicinska regler kan man säga!” 
 
”Då konsulterar jag VISS Så det är hela tiden något nytt där som man kan nappa på”. 
 
Om VISS: ”Den tittar man i. Jättebra, ja. Marknadsför sajten!” 
 
Ett gruppmail: "Vet du att du kan få det här stödet genom VISS?.... har du läst det här eller 
här finns mycket stöd att få om du har sjukskrivningsproblem…” 
 
”Marknadsför VISS! Här intyg eller penningar och hit och dit - man kan ju inte regler - och 
senaste nytt. Sådan marknadsföring sker t ex genom utskick …bra layoutad…Egentligen inte 
en folder utan bara ett A4, ju mindre information - ju mindre text att läsa desto bättre. För vi 
hinner ju inte läsa så mycket”. 
 
 
Uttalade önskemål – upplevda behov 
 
Under intervjuerna uttalade de intervjuade en del önskemål och behov som ansågs kunna 
underlättat sjukskrivningsprocessen, som t ex  
- ett användarvänligare beslutsstöd  
- kontinuerlig uppföljning med möjligheter till jämförelser 
- tillgång till en arena/ett forum för att dryfta fr a svårigheterna med de långdragna 
sjukskrivningarna 
- återkommande kollegial kontakt 
 
 
”Lättillgängligt, lättanvänt och lättöverskådligt beslutsstöd!”. 
 
”Tycker det vore bra om diagnosspecifika rekommendationstexten till specifik diagnos dyker 
upp på skrivbordet när man skriver diagnosen på sjukskrivningsintyget - så att man kan ögna 
genom texten då.” 
 
”Önskar följa sjukskrivnings mönstret på kliniken”. 
 
”Önskar att vi kunde benchmarka. Vi skulle vilja kunna se sjukskrivningsstatistiken så att 
man fick jämföra sin vårdcentral med andra vårdcentraler… Men att kunna se hur många och 
vilka kollegor som har...” 
  
”... vi längtar ju också efter det nya datasystemet .. möjlighet att följa upp … en viktig grej att 
man kan följa upp vad gör vi och hur ser det ut med sjukskrivningarna. Här får vi bara lite 
grand ett snitt och det blir inte riktigt samma stringens i det. Man skulle vilja veta hur många 
har du som har gått sjukskrivna mer än tre månader.” 
 
”möjlighet till snabb kontakt med antingen... eller både och… någon kollega från sådan här 
referensgrupp för sjukskrivningar och Försäkringskassan” 
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” … att snabbt kunna konferera med kollega… att kunna just stämma av med en kollega, 
tänker jag rätt i det här? Innan jag kontaktar kassan, till exempel. Eller finns det något som jag 
inte har tänkt på?” 
 
”Saknar en arena att ventilera problem med långdragna svår sjukskrivningsfall. Saknar 
struktur för systematisk reflektion”. 
 
”Kom ut och introducera och intervjua då och då och … inför intervjun säg: 'kanske du kan 
tänka på vad ni, hur ni, hur många sjukskrivningar ni gör… så har man liksom sått ett frö, 
förstår du?'” 
  
”jag tycker… att man får pusha på från landstingsledningshåll. Och jag tror man får första 
åren ligga på lite därifrån. För det är så att när du kommer och pratar lite, intervjuar som du 
gör nu så blir det en påminnelse och vi skulle behöva påminnelse hela tiden….det borde det ju 
komma några mera sådana här påminnelse så att hela vårdcentralen och alla kollegorna 
engageras.”  
 
 

7. Sjukskrivningspraxis 
 

7.1. Slutsatser 
 
Generella förändringar i sjukskrivningspraxis vid vårdcentralerna under perioden 2004-2009 
har bl.a. varit att 
 

- sjukskrivningen har minskat mätt med flera olika parametrar (antal långa sjukfall, 
antal sjukskrivningsdagar, antal sjukdagar per sjukfall mm), 

- sjukskrivningslängden på det första intyget inom respektive enhet har blivit kortare, 

- andelen sjukintyg som varit komplett ifyllda har ökat. 
 
Vi har studerat de fyra auditgruppernas sjukskrivningspraxis under perioden 2004-2009 och 
några skillnader mellan grupperna har varit att 
 

- gruppen Audit 2006 och 2008 har haft en högre andel patienter med sjukskrivningar 
mer än 30 dagar och en högre andel långa sjukfall än de övriga grupperna och detta 
har kvarstått under hela perioden,    

- gruppen Audit 2006 och 2008 har haft ett högre antal sjukskrivningsdagar på deltid än 
övriga grupper, men antalet har minskat och är nu i nivå med övriga gruppers, 

- gruppen Audit 2006 och 2008 har haft fler sjukdagar per sjukfall för diagnoserna 
ryggvärk och krisreaktion under perioden än övriga, 

- gruppen Audit 2006 och 2008 hade ett högre antal sjukskrivningsdagar på det första 
intyget inom enheten än övriga i början av perioden, men är nu i nivå med övriga 
grupper, 



  24

- gruppen Audit 2006 och 2008 och gruppen Audit 2006 hade en något större andel 
sjukskrivningar med ospecifika diagnoser (R- och Z-diagnoser) i början av perioden 
men har minskat ner till övrigas nivå. 

-  gruppen Audit 2006 och 2008 har haft störst minskning av andel intyg där prognos för 
återgång i arbete inte varit ifyllt, 

- gruppen Audit 2006 och 2008 hade störst andel kompletta intyg i början av perioden 
och detta har dessutom förbättrats mer än övriga grupper beträffande den parametern, 

- grupperna Audit 2006 och Ingen audit har minskat andelen sjukintyg där bedömning 
skett enbart efter telefonkontakt med patienten mer än de andra grupperna,  

- gruppen Ingen audit har haft en högre andel av sjukskrivningsdagarna med diagnos 
inom rörelseorganens sjukdomar. 

 

7.2. Bakgrund 
 
Sjukskrivningsblanketten är sedan flera år integrerad i de medicinska journalerna och det är 
därigenom möjligt att ta fram all information som finns dokumenterad när det gäller enhetens 
sjukskrivning. Detta kan göras i flera av de journalsystem som används inom SLL med hjälp 
av RAVE. Inom gamla Sydvästra sjukvårdsområdet har ett 25-tal vårdcentraler (EK-gruppen: 
Efterutbildning och Kvalitet) sedan många år arbetat med att systematiskt ta fram 
sjukskrivningsdata från sina enheter och driva ett gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete 
kring sjukskrivning och det har också bedrivits ett arbete nationellt med att ta fram förslag till 
kvalitetsindikatorer/uppföljningsparametrar.  

 

7.3. Metod 

Urval av vårdcentraler 
 
Ett nittiotal av de enheter som fanns i CeFAMs sändlista för primärvårdsenheter uppfyllde 
också kriteriet att använda RAVE för att göra uttag ur sina journalsystem, och dessa 
vårdcentraler inbjöds mars 2010 att delta i projektet med sina journaldata angående 
sjukskrivning från åren 2004-2009. Efter två påminnelsebrev och flera direkta kontakter med 
vårdcentralschefer eller journaladministratörer hade 24 vårdcentraler anmält sitt intresse för 
att delta. På grund av tekniska problem som bland annat hade samband med privatisering av 
vårdcentraler, så kunde slutligen data från 21 vårdcentraler inkluderas.  
 
De vårdcentraler som deltagit i projektet är följande: Axelsbergs VC, Boo VC, Bredängs VC, 
Capio VC Ringen, Hallunda VC, Kista VC, Kronan VC, Liljeholmens VC, Lisebergs VC, 
Segeltorps VC, Skogås VC, Skärholmens VC, Stocksunds VC, Stuvsta VC, Torsviks VC, 
Tullinge VC, Tumba VC, Täby VC, VallentunaDoktorn AB, Vaxholms VC, Älvsjö VC. 
 
Resultatet från denna studie redovisas i detalj i en annan rapport. Här utnyttjas samma data för 
att göra jämförelser mellan vårdcentraler med avseende på deras deltagande i 
sjukskrivningsaudit: 

- Vårdcentraler som deltog i sjukskrivningsaudit 2006 (2 st) 
- Vårdcentraler som deltog i sjukskrivningsaudit 2008 (5 st) 
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- Vårdcentraler som deltog i sjukskrivningsaudit 2006 och 2008 (5 st) 
- Vårdcentraler som inte deltagit i någon sjukskrivningsaudit (9 st) 

 
Fördelningen mellan antalet deltagande vårdcentraler i respektive auditgrupp var ojämnt. I 
den grupp som deltog i audit 2006 ingick endast två vårdcentraler, och resultaten för 
auditgrupp 2006 är därför osäkrare än resultaten för övriga grupper. 
 

Variabler 
 
De variabler som använts har i huvudsak utgått från de föreslagna uppföljningsparametrarna 
men i vissa fall har skärpta formuleringar använts. Varken sjukskrivningen av individuella 
patienter eller enskilda läkares sjukskrivningspraxis har studerats. De variabler som använts är 
av följande slag: 

- variabler som beskriver hur sjukintygen har fyllts i, t.ex. om uppgift om diagnoskod 
finns eller saknas eller om vissa rutor har kryssats i eller inte  

- variabler som beskriver om vissa uppgifter i ett sjukintyg fyllts i vid en bestämd 
tidpunkt under ett sjukfall (sjukfall = en sammanhängande sjukskrivningsepisod för en 
patient), t.ex. om uppgiften finns i det första sjukintyg som skrivs när patienten varit 
sjukskriven 14 dagar eller 30 dagar  

- variabler som karakteriserar grupper av sjukfall eller intyg, t.ex. olika ICD 10-
diagnoser, eller grupper av ICD 10-diagnoser (t.ex. kapitel)  

 

Analyser 
 
I den här rapporten redovisas enbart deskriptiva data; medianer för auditgrupperna och för 
hela gruppen av vårdcentraler och kvartiler för hela gruppen. 
 

7.4. Resultat 
 
Resultaten anges för respektive årtal 2004 – 2009 och visas i tabeller och i linjediagram. I 
tabellerna visas medianvärdena för de deltagande auditgrupperna samt medianvärden och 
kvartiler för hela gruppen av vårdcentraler. Kvartiler används för att visa spridningen: En 
fjärdedel av observationerna har lägre värden än den första kvartilen (Q1) och tre fjärdedelar 
har högre värden än den tredje kvartilen (Q3). Hälften av alla observationer, i det här fallet 
hälften av vårdcentralerna, ryms mellan Q1 och Q3. Linjediagrammen bygger på 
medianvärden för de respektive auditgrupperna.    
 

Population 
 
Både offentligt och privat drivna vårdcentraler ingår i materialet Andelen listade patienter vid 
de olika vårdcentralerna år 2004 – 2009 visas i tabell 3.1. För hela gruppen vårdcentraler har 
medianvärdet ökat från 89% år 2004 till 93% för åren 2007, 2008 och 2009.  
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Figur 1. Andel listade patienter vid de fyra olika auditgrupperna 2004-2009. 
 

Övergripande sjukskrivningsdata  
 
Långtidssjukskrivning 
 
Ett sätt att beskriva långtidssjukskrivning är att titta på antalet patienter per 10 000 invånare 
som varit sjukskrivna mer än 30 dagar. Tabell 7.4.2.1 visar andel sjukskrivna mer än 30 dagar 
av totala antalet sjukskrivna patienter per 10 000 invånare.   
 
Tabell 1. Andel sjukskrivna minst 30 dagar av antalet sjukskrivna patienter per 10 000 
invånare.  
  

Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 43 % 40 % 39 % 34 % 29 % 31 % 

       

Audit 2008 42 % 38 % 39 % 36 % 36 % 33 % 

       

Audit 2006 och 2008 51 % 45 % 41 % 39 % 39 % 33 % 

       

Ingen audit 44 % 39 % 40 % 38 % 35 % 32 % 

       

Alla: Median 43 % 39 % 40 % 36 % 34 % 32 % 

Alla: Q1; Q3 (40% ; 48%) (36% ; 44%) (36% ; 42%) (34% ; 39%) (32% ; 38%) (28% ; 34%) 

 
Ett annat sätt att beskriva långtidssjukskrivning är att studera antalet sjukfall som varat längre 
än 30 dagar. Här är det alltså sjukskrivningsepisoder som beskrivs – samma patient kan stå för 
flera sjukfall under ett år (figur.2).  
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Figur 2. Andel sjukfall som varat minst 30 dagar, av antalet sjukfall per 10 000 invånare. 
 
Kommentar  
När det gäller långtidssjukskrivning har siffrorna för både sjukdagar och sjukfall sjunkit 
påtagligt från 2004 till 2009. Gruppen Audit 2006 och 2008 hade från början en högre andel 
patienter med långa sjukskrivningar än övriga (värden i övre kvartilen) men har mot slutet av 
perioden uppnått samma värden som övriga grupper. De hade också ett större antal långa 
sjukfall, och detta kvarstår 2009.  
 
 
Andel sjukskrivningsdagar för olika ICD 10-diagnoskapitel 
 
Fördelningen av sjukskrivningsdagar på de olika ICD 10-diagnoskapitel kan också vara av 
intresse. Här visar vi andelen sjukskrivningsdagar för diagnoskapitlen F (Psykiska sjukdomar 
och syndrom samt beteendestörningar), M (Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och 
bindväven), R (Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd 
som ej klassificeras annorstädes) och Z (Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för 
kontakter med hälso- och sjukvården).  
 
Diagnoskapitlen F och M är viktiga eftersom de svarar för det största antalet sjukskrivningar 
(tabellerna.2-3). Diagnoskapitlen R och Z är viktiga eftersom de ofta representerar 
provisoriska diagnoser som inte ska vara sjukskrivningsgrundande annat än i det initiala 
skedet.  
  
 
 
 



  28

 
Tabell 2. Andel av sjukskrivningsdagarna som hör till diagnosgrupp F (psykiska sjukdomar). 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 27 % 24 % 22 % 27 % 32 % 36 % 

       

Audit 2008 29 % 31 % 33 % 35 % 34 % 36 % 

       

Audit 2006 och 2008 30 % 29 % 29 % 28 % 31 % 33 % 

       

Ingen audit 24 % 24 % 26 % 27 % 28 % 26 % 

       

Alla Median 28 % 28 % 29 % 30 % 31 % 31 % 

Alla Q1; Q3 (22% ; 30%) (24% ; 34%) (26% ; 35%) (26% ; 38%) (28% ; 35%) (26% ; 37%) 

 
 
Tabell 3. Andel av sjukskrivningsdagarna som hör till diagnosgrupp M (rörelseorganens 
sjukdomar). 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 29 % 27 % 29 % 29 % 26 % 26 % 

       

Audit 2008 34 % 31 % 30 % 29 % 28 % 28 % 

       

Audit 2006 och 2008 33 % 35 % 33 % 34 % 27 % 26 % 

       

Ingen audit 38 % 36 % 36 % 36 % 34 % 35 % 

       

Alla Median 36 % 33 % 34 % 31 % 27 % 31 % 

Alla Q1; Q3 (32% ; 39%) (28% ; 38%) (29% ; 35%) (24% ; 37%) (25% ; 34%) (25% ; 35%) 

 
 
Kommentar  
När det gäller sjukskrivning för psykiatriska diagnoser har det för vårdcentralerna som helhet 
inte blivit någon större förändring under studieperioden, från 28% till 31%.  
 
Andelen sjukskrivningar för muskuloskeletala sjukdomar har minskat något, från 36% till 
31%. Gruppen Ingen audit verkar ha något högre värden än övriga grupper.  
 
Resultaten för symtomdiagnoser och Z-diagnoser är generellt låga, 7%-8% respektive 3%-
1%, och det är därför svårt att se några tydliga trender eller skillnader mellan grupperna (data 
visas inte för R- och Z-diagnoser). 
 
 
Andel sjukskrivningsfall för olika ICD 10-diagnoskapitel 
 
På motsvarande sätt kan man titta på andelen sjukfall för olika diagnoskapitel. I figur3 nedan 
visas resultatet för rörelseorganens sjukdomar.  
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Figur 3. Andel sjukfall för rörelseorganens sjukdomar. 
 
Kommentar 
När det gäller psykiatriska sjukdomsfall har andelen inte ändrat sig över studieperioden (från 
19% till 17%) och det är svårt att dra några slutsatser om skillnader mellan grupperna (data 
visas inte).  
 
Andelen sjukfall för rörelseorganens sjukdomar har minskat för hela gruppen (från 27 % till 
21%) men vi kan se att andelen ligger högre för gruppen Ingen audit. 
 

Sjukskrivningsdiagnoser på sjukintygen 
 
Diagnoskod ska anges på alla sjukintyg. Målet är att 100% av alla intyg ska ha diagnoskod.  
 
Tabell 4. Andel sjukintyg där diagnoskod har angetts. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 96 % 92 % 95 % 94 % 94 % 95 % 

       

Audit 2008 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

       

Audit 2006 och 2008 96 % 97 % 97 % 98 % 96 % 96 % 

       

Ingen audit 94 % 94 % 95 % 96 % 96 % 95 % 

       

Alla Median 97 % 98 % 97 % 98 % 98 % 97 % 

Alla Q1; Q3 (93% ; 99%) (93% ; 98%) (95% ; 98%) (93% ; 99%) (93% ; 99%) (95% ; 99%) 
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Kommentar  
Här har värdet legat högt på omkring 97% under hela perioden. De fyra auditgruppernas 
värden avviker inte från varandra eller från helheten. 
 

Uppföljning av några speciella diagnoskoder.  
 
Sjukskrivning när det gäller vissa specifika diagnoser har varit föremål för diskussion, bland 
dem märks depression, ryggvärk (lumbago och eller ischias, ospecifika ryggsmärtor) och 
krisreaktion. Vi har tittat på antal sjukfall per 10 000 invånare och antal sjukdagar per sjukfall 
för dessa diagnoser. 
 
Depression 
 
Resultaten för antal sjukfall för depression per 10 000 invånare och antal sjukskrivningsdagar 
per sjukfall för samma diagnos visas i tabellerna 5 och 6.  
 
Tabell 5. Antal sjukfall per 10 000 invånare för depressioner. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 53 44 41 28 48 53 

       

Audit 2008 67 58 57 56 56 57 

       

Audit 2006 och 2008 54 62 47 40 46 39 

       

Ingen audit 60 54 57 56 55 44 

       

Alla Median 52 57 52 51 50 41 

Alla Q1; Q3 (43 ; 75) (44 ; 64) (43 ; 63) (42 ; 65) (40 ; 59) (35 ; 62) 

 
 
Tabell 6. Antal sjukdagar per sjukfall (medianvärde) för depressioner. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 103 109 85 72 95 95 

       

Audit 2008 110 109 89 96 81 83 

       

Audit 2006 och 2008 146 108 100 101 95 99 

       

Ingen audit 109 93 94 96 96 79 

       

Alla Median 111 101 92 97 98 87 

Alla Q1; Q3 (101 ; 127) (89 ; 113) (87 ; 99) (80 ; 110) (92 ; 102) (71 ; 98) 
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Kommentar  
 
Generellt har antalet sjukfall för depression minskat något och antal sjukskrivningsdagar per 
sjukfall har också minskat. 
 
Ryggvärk 
 
Resultaten för antal sjukfall för ryggvärk per 10 000 invånare och antal sjukskrivningsdagar 
per sjukfall för samma diagnos visas i tabellerna 7 och 8.  
 
 
Tabell 7. Antal sjukfall per 10 000 invånare för ryggvärk. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 63 41 52 24 38 34 

       

Audit 2008 85 87 80 65 56 62 

       

Audit 2006 och 2008 80 58 59 54 45 39 

       

Ingen audit 101 92 98 86 97 78 

       

Alla Median 77 85 73 53 57 48 

Alla Q1; Q3 (58 ; 107) (48 ; 98) (60 ; 99) (42 ; 92) (41 ; 85) (39 ; 96) 

 
 
Tabell 8. Antal sjukdagar per sjukfall (medianvärde) för ryggvärk. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 55 50 53 52 36 38 

       

Audit 2008 53 46 46 49 50 37 

       

Audit 2006 och 2008 66 83 65 62 55 48 

       

Ingen audit 61 54 46 49 38 39 

       

Alla Median 57 52 50 47 39 43 

Alla Q1; Q3 (47 ; 63) (42 ; 63) (41 ; 53) (41 ; 57) (34 ; 53) (35 ; 48) 

 
Kommentar  
När det gäller ryggvärk har både antalet sjukfall och antalet sjukskrivningsdagar per sjukfall 
minskat. Gruppen Audit 2006 har ett värden för sjukfall som ligger under första kvartilen för 
flera av åren 2005-2009, men detta är svårvärderat eftersom gruppen bara innehåller två 
vårdcentraler. När det gäller antal sjukdagar per fall har gruppen Audit 2006 och 2008 högre 
värden än övriga grupper under hela perioden.  
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Krisreaktioner 
 
Resultaten för antal sjukfall för krisreaktion per 10 000 invånare och antal 
sjukskrivningsdagar per sjukfall för samma diagnos visas i tabellerna 9 och 10.  
 
Tabell 9. Antal sjukfall per 10 000 invånare för krisreaktion. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 56 47 41 32 45 48 

       

Audit 2008 97 93 91 86 100 78 

       

Audit 2006 och 2008 106 81 67 68 68 62 

       

Ingen audit 72 72 71 66 65 60 

       

Alla Median 79 75 72 64 72 62 

Alla Q1; Q3 (69 ; 91) (65 ; 87) (67 ; 81) (58 ; 77) (50 ; 90) (51 ; 73) 

 
 
Tabell 10. Antal sjukdagar per sjukfall (medianvärde) för krisreaktion. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 66 51 42 47 43 42 

       

Audit 2008 57 57 57 59 57 51 

       

Audit 2006 och 2008 71 76 76 67 58 55 

       

Ingen audit 60 63 56 54 52 48 

       

Alla Median 58 62 58 52 56 45 

Alla Q1; Q3 (52 ; 70) (55 ; 69) (49 ; 66) (44 ; 70) (46 ; 63) (43 ; 53) 

 
 
Kommentar  
Även för diagnosen krisreaktion har både antalet sjukfall och antalet sjukskrivningsdagar per 
sjukfall minskat generellt. När det gäller antal sjukfall ligger gruppen Audit 2006 i den lägsta 
kvartilen och gruppen Audit 2008 i den högsta kvartilen under hela studieperioden. När det 
gäller antal sjukdagar per fall varierar bilden, men generellt ligger gruppen Audit 2006 och 
2008 högt.  
 
 

Sjukskrivningslängd på det första sjukintyget i ett sjukfall 
 
Att det första intyget i ett sjukfall inte omfattar en alltför lång tidsperiod och att man inom 
kort tid tar tillbaka patienten för uppföljning är också något som diskuterats som en viktig 
faktor för kvalitet i sjukskrivning. Figur 4 visar antal sjukskrivningsdagar för första intyget i 
ett sjukfall inom den egna enheten.  
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Figur 4. Antal sjukskrivningsdagar på det första sjukskrivningsintyget i ett sjukfall.  
 
Kommentar  
Antal sjukskrivningsdagar på första intyget inom enheten har minskat generellt. De fyra 
grupperna ligger på samma värde 2009 men gruppen Audit 2006 och 2008 hade i början av 
perioden ett högre antal dagar och låg då vid den övre kvartilen.  
 

Ospecifika diagnoser (R- eller Z-diagnoser) efter 30 dagars sjukskrivning 
 
När en patient varit sjukskriven mer än 30 dagar inom den egna enheten bör den diagnos som 
anges på intyget vara specifik och inte utgöras av en R-diagnos (symtomdiagnoser) eller en Z-
diagnos. Här har ett målvärde på < 5% föreslagits som kvalitetsindikator.  
 
Tabell 11. Andel sjukskrivna mer än 30 dagar för en R- eller Z-diagnos. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 13 % 11 % 12 % 11 % 8 % 7 % 

       

Audit 2008 11 % 11 % 10 % 10 % 10 % 8 % 

       

Audit 2006 och 2008 13 % 9 % 12 % 8 % 9 % 9 % 

       

Ingen audit 10 % 10 % 8 % 9 % 10 % 8 % 

       

Alla Median 10 % 10 % 8 % 8 % 10 % 8 % 

Alla Q1; Q3 (7% ; 13%) (8% ; 11%) (6% ; 13%) (7% ; 11%) (8% ; 12%) (5% ; 10%) 
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Kommentar  
En liten generell minskning av andelen sjukskrivning för R- eller Z-diagnos har skett under 
perioden. Grupperna Audit 2006 och Audit 2006 och 2008 hade något högre värden från 
början och har minskat mest.  
 

Uppföljningsparametrar – läkarens egen undersökning av patienten 
 
Bedömning genom läkarens egen undersökning 
  
Andel sjukintyg där uppgift finns om att patienten bedömts via läkarens egen undersökning är 
en uppföljningsparameter där målvärdet föreslagits till > 90%. Se tabell 12. 
 
Tabell 12. Andel sjukintyg där bedömning gjorts via läkarens egen undersökning. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 78 % 76 % 80 % 89 % 86 % 91 % 

       

Audit 2008 84 % 84 % 84 % 85 % 88 % 88 % 

       

Audit 2006 och 2008 76 % 81 % 79 % 82 % 86 % 86 % 

       

Ingen audit 81 % 83 % 82 % 82 % 86 % 90 % 

       

Alla Median 79 % 80 % 81 % 82 % 87 % 90 % 

Alla Q1; Q3 (74% ; 86%) (76% ; 86%) (76% ; 84%) (77% ; 86%) (82% ; 90%) (86% ; 92%) 

 
Kommentar 
Här har det skett en allmän ökning. Vi ser ingen skillnad mellan auditgrupperna. 
 
Intyg där sjukskrivning enbart skett efter telefonkontakt med patienten 
 
Intyg där det framgår att patienten bedömts enbart efter telefonkontakt med patienten bör vara 
få, ett föreslaget målvärde är 5%. Se tabell 13. 
 
Tabell 13. Andel sjukintyg där bedömning sketts enbart efter telefonkontakt med patienten.  
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 15 % 9 % 10 % 9 % 7 % 6 % 

       

Audit 2008 13 % 14 % 15 % 15 % 11 % 10 % 

       

Audit 2006 och 2008 13 % 13 % 12 % 13 % 12 % 13 % 

       

Ingen audit 13 % 13 % 14 % 13 % 10 % 8 % 

       

Alla Median 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % 8 % 

Alla Q1; Q3 (10% ; 18%) (11% ; 17%) (12% ; 16%) (10% ; 16%) (7% ; 12%) (6% ; 13%) 
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Kommentar 
Andelarna sjukskrivning efter enbart telefonkontakt ligger lågt generellt och närmar sig 
målvärdet. Störst förändringar har skett för grupperna Audit 2006 och Ingen audit. 
 

Deltidssjukskrivningar 
 
Andelen deltidssjukskrivning är ett intressant mått att följa. Här finns dock inte några 
föreslagna målvärden.  
 
Deltidssjukskrivning vid psykiatriska eller muskuloskeletala sjukdomar 
 
Vi har tittat på andelen patienter med deltidssjukskrivning, dvs sjukskrivning på 25%, 50% 
eller 75% bland de patienter som sjukskrivits för psykiatriska eller muskuloskeletala 
sjukdomar (F- eller M-diagnoser).   
 
Tabell 14. Andel deltidssjukskrivningar bland patienter sjukskrivna för psykiatriska eller 
muskuloskeletala sjukdomar. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 29 % 36 % 38 % 41 % 36 % 36 % 

       

Audit 2008 29 % 31 % 30 % 31 % 33 % 29 % 

       

Audit 2006 och 2008 35 % 38 % 34 % 33 % 35 % 36 % 

       

Ingen audit 27 % 30 % 29 % 28 % 25 % 25 % 

       

Alla Median 29 % 33 % 32 % 32 % 34 % 31 % 

Alla Q1; Q3 (27% ; 33%) (29% ; 36%) (29% ; 35%) (27% ; 38%) (27% ; 37%) (25% ; 34%) 

 
Kommentar: Här har andelen deltidssjukskrivning varit i stort sett oförändrat och ingen säker 
skillnad ses mellan auditgrupperna. 
 
 
Antal brutto- respektive nettodagar för deltidssjukskrivning 
 
Antal bruttodagar per olika grad av sjukskrivning innebär antal dagars sjukskrivning med 
respektive procentsats: 25%, 50% eller 75%.  
 
Antal nettodagar per olika grad av sjukskrivning innebär att de dagar där patienten är 
deltidssjukskriven omräknas till heltidssjukskrivning. Fyra dagars sjukskrivning på 25% eller 
två dagars sjukskrivning på 50%  innebär alltså i båda fallen sjukskrivning en nettodag.  
 
Här redovisas endast brutto- respektive nettodagar för 50% sjukskrivning per 10 000 invånare, 
(tabell 15 respektive 16). Bruttodagarna (50%) illustreras också med figur 5. Mönstret är 
detsamma under studieperioden för både brutto- och nettodagar och för de olika 
procentsatserna 
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Tabell 15. Bruttodagar med 50% sjukskrivning per 10 000 invånare. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 7537 8027 7080 4083 5288 5242 

       

Audit 2008 10249 9226 7590 7745 7564 5665 

       

Audit 2006 och 2008 14564 12425 8733 7831 6653 5392 

       

Ingen audit 10665 9863 8984 7777 6667 4974 

       

Alla Median 9542 9460 7728 7445 6139 4514 

Alla Q1; Q3 (7724 ; 12388) (7496 ; 10699) (6276 ; 9141) (6171 ; 8625) (5180 ; 7599) (3597 ; 6423) 

 
 
Tabell 16. Nettodagar med 50% sjukskrivning per 10 000 invånare. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 3768 4013 3540 2042 2644 2621 

       

Audit 2008 5124 4613 3795 3872 3782 2832 

       

Audit 2006 och 2008 7282 6212 4366 3915 3327 2696 

       

Ingen audit 5333 4931 4492 3889 3333 2487 

       

Alla Median 4771 4730 3864 3722 3069 2257 

Alla Q1; Q3 (3862 ; 6194) (3748 ; 5349) (3138 ; 4571) (3085 ; 4313) (2590 ; 3799) (1798 ; 3211) 
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Figur 5. Bruttodagar med 50% sjukskrivning per 10 000 invånare. 
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Kommentar  
Deltidssjukskrivning, både räknat som brutto- som nettodagar har minskat under perioden. År 
2004 var det en större spridning mellan vårdcentraler och auditgrupper när det gäller 
deltidssjukskrivning. Gruppen Audit 2006 och 2008 hade från början betydligt fler 
deltidssjukskrivningsdagar än övriga grupper, men i slutet av perioden har grupperna närmat 
sig varandra. 
 

Prognos vid sjukskrivning mer än 30 dagar 
 
Den sjukskrivande läkaren har skyldighet att ta ställning till prognosen för återgång i arbete 
när en patient varit sjukskriven i mer än 30 dagar. Det går även  att markera att prognosen inte 
går att bedöma, men detta bör inte förekomma för ofta. En uppföljningsparameter gäller om 
någon av rutorna i fältet för bedömning av prognos har fyllts i när sjukskrivningen pågått mer 
än 30 dagar. I figur 6 visas andelen intyg när ett sjukfall varat mer än 30 dagar och någon 
prognosruta inte har fyllts i.   
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Figur 6. Andelen intyg där ingen uppgift om prognos angivits på det sjukintyg som skrivits när 
sjukfallet varat mer än 30 dagar. 
 
Kommentar 
För hela gruppen av vårdcentraler var andelen 28% år 2004 och 35% år 2005 men andelen har 
sedan sjunkit till 14%, så förändringen har gått åt rätt håll. De grupper som deltagit i audit har 
minskat andelen mer än de som inte deltagit och gruppen Audit 2006 och 2008 har minskat 
andelen mest.  
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Adekvat ifyllda intyg 
 
Dokumentation av anamnes, undersökningsfynd samt begränsning av 
funktionsförmåga/aktivitet 
 
Dokumentation av anamnes, undersökningsfynd och begränsning av funktionsförmåga/ 
aktivitet är en föreslagen uppföljningsparameter. Målvärdet för att alla dessa tre fält ska vara 
ifyllda är satt till 98%.  
 
Tabell 17. Andel intyg där information finns om anamnes, undersökningsfynd samt begränsning 
av funktionsförmåga/aktivitet. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 63 % 60 % 70 % 72 % 85 % 89 % 

       

Audit 2008 68 % 71 % 78 % 83 % 89 % 92 % 

       

Audit 2006 och 2008 66 % 78 % 79 % 84 % 86 % 86 % 

       

Ingen audit 71 % 78 % 81 % 82 % 87 % 90 % 

       

Alla Median 68 % 76 % 82 % 84 % 88 % 90 % 

Alla Q1; Q3 (56% ; 77%) (63% ; 82%) (71% ; 83%) (74% ; 89%) (84% ; 90%) (88% ; 92%) 

 
Kommentar  
Här har skett en påtaglig generell förbättring. De fyra auditgruppernas värden skiljer sig inte 
nämnvärt. 
 
 
Kompletta intyg 
 
Kompletta intyg, dvs samtliga relevanta fält (2,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,16,17) ifyllda på 
intyg där patienten varit sjukskriven över 30 dagar är en uppföljningsparameter där målvärdet 
föreslagits till 100%. Här har vi valt att titta på det första intyget efter det att patienten varit 
sjukskriven mer än 30 dagar, och inte alla intyg efter 30 dagar, vilket innebär ett hårdare krav. 
Resultatet visas i tabell 18 och figur 7.  
 
Tabell 18. Andelen kompletta intyg. 
 
Grupp 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

Audit 2006 27 % 25 % 30 % 35 % 45 % 50 % 

       

Audit 2008 29 % 36 % 34 % 40 % 45 % 52 % 

       

Audit 2006 och 2008 37 % 47 % 49 % 59 % 58 % 64 % 

       

Ingen audit 29 % 33 % 36 % 38 % 41 % 46 % 

       

Alla Median 28 % 31 % 36 % 37 % 41 % 52 % 

Alla Q1; Q3 (21% ; 35%) (25% ; 40%) (23% ; 40%) (31% ; 46%) (38% ; 50%) (44% ; 60%) 

 



  39

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

30

40

50

60

Kompletta intyg

År

P
ro

ce
n

t

Audit 2006
Audit 2008
Audit 2006 + 2008
Ingen Audit

 
 
Figur 7. Andelen kompletta intyg. 
 
 
Kommentar  
Andelen komplett ifyllda intyg har nästan fördubblats mellan 2004 och 2009, (från 28% Till 
52%), vilket innebär att det skett en viktig förbättring. Dock saknas fortfarande åtminstone 
någon relevant information på cirka hälften av intygen, vilket gör det till en viktig 
uppföljningsparameter att fortsätta att arbeta med. Gruppen Audit 2006 och 2008 har under 
hela perioden haft större andel kompletta intyg än övriga grupper (värden i den övre kvartilen) 
och de har också ett högre värde 2009 än övriga grupper (64% jämfört med omkring 50%).  
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Bilaga 1.  Patientfallsformulär 
Frågeformulär- sjukskrivningsaudit vecka 41-44 2008  

 

1) Patientens kön  2) Patientens ålder  ____________ år 
a)  Man 
b)  Kvinna 

 
3) Patientens sysselsättning (flera alternativ möjligt) 

a.  Anställd  
b.  Egen företagare  
c.  Har sjuk- eller aktivitetsersättning 
d.  Arbetslös 
e.  Studerande 
f.  Föräldraledig 
g.  Hemarbetande 
h.  Annat 

 
4) Denna konsultation (patientbedömning) har skett via  

a.  Personligt möte 
b.  Direkt via telefonkontakt med patienten  
c.  Indirekt genom annan sjukvårdspersonal 
d.  Indirekt via annan 

 
5) Känner du patienten från tidigare? 

a.  Ja, mycket väl 
b.  Ja, ganska väl 
c.  Nej, endast indirekt 
d.  Nej, inte alls 

 
6) Är patienten sjukskriven vid konsultationen? 

a.  Nej, 
b.  Nej, men har sjuk-/aktivitetsersättning (”förtidspension”) 
c.  Ja, genom egenanmälan (första veckan) 
d.  Ja, av mig 
e.  Ja, av en annan läkare 

 
Om du svarade a) nej eller c) ja, genom egenanmälan gå då vidare till fråga 11. 
 
7)  Om patienten är sjukskriven av läkare alternativt har sjuk-/aktivitetsersättning - hur länge 

har patienten haft sjukfrånvaro före denna konsultation? 
a.  Mindre än 2 veckor 
b.  2-4 veckor 
c.  1- 6 månader 
d.  7-12 månader 
e.  Över 12 månader 
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8)  Hur var dokumentationen kring den bedömning som låg bakom tidigare sjukskrivning 
alternativt Läkarutlåtande om hälsotillstånd, LUH (FKF 3200)?  

a.  Saknas helt/ jag har ej tillgång till någon dokumentation 
b.  Mycket bristfällig 
c.  Bristfällig 
d.  Acceptabel 
e.  Bra 
f.  Mycket bra 

 
9) Om patienten är sjukskriven av läkare alternativt har sjuk-/aktivitetsersättning- varför har 

hon/han inte kunnat återgå till arbetet? (ange den huvudsakliga orsaken) 
a.  Ej färdigbehandlad, följer planering 
b.  Sjukdomen/skadan har inte läkt som förväntat 
c.  Arbetsförmågan är permanent nedsatt på grund av sjukdomen/skadan 
d.  Patienten väntar på behandling/rehabilitering inom den egna vårdenheten  
e.  Patienten väntar på tid för behandling på annan vårdenhet 
f.  Patienten väntar på rehabilitering på annan vårdenhet 
g.  Patienten väntar på att få hjälp av företagshälsovården  
h.  Arbetsgivaren har inte gjort nödvändiga förändringar på arbetsplatsen 
i.  Försäkringskassan har inte genomfört planerade åtgärder 
j.  Annan orsak, ange 

vilken…………………………………………………………… 
 
10)  Uppskatta hur många olika läkare (inklusive dig själv), som handlagt patientens 

sjukskrivning under den aktuella sjukfrånvaroperioden?  
a.  En    
b.  Två   
c.  Tre -fem  
d.  >5 läkare  

 
11)  Hur aktualiserades frågan om medicinskt underlag (läkarintyg) vid sjukskrivning? 

a.  Jag tog själv upp frågan med patienten  
b.  Patienten eller anhöriga tog upp frågan  
c.  Patienten beställde tid för att få sjukintyg / LUH  
d.  Någon annan inom sjukvården initierade frågan 
e.  Någon utanför sjukvården (AF, soc.tjänst, arb.giv) initierade frågan 

 
12)  Om du utfärdar medicinskt underlag vid konsultationen är detta …  

a.  Första sjukintyget för sjukdomen / skadan   
b.  Förlängning av pågående sjukskrivning med samma diagnos  
c.  Förlängning av pågående sjukskrivning med annan diagnos  
d.  En förnyad sjukskrivning för tidigare känd sjukdom  
e.  Första LUH för ansökan om sjuk-/aktivitetersättning 
f.  LUH för omprövning av sjuk-/aktivitetsersättning 

 
13)  Blev patienten sjukskriven vid besöket? 

a.  Nej 
b.  Ja, deltid 
c.  Ja, heltid  
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14)  Vilken av dessa faktorer hade störst inflytande på ditt beslut kring sjukskrivningen 
och/eller innehållet i medicinska underlag 

a.  Patientens önskemål och bedömning av arbetsförmåga 
b.  Min bedömning och värdering av patientens arbetsförmåga 
c.  Min erfarenhet och uppfattning om kvalitet i sjukskrivningsprocessen 
d.  De diagnosspecifika rekommendationerna kring sjukskrivning 

(Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd) 
e.  Regelsystemets utformning och Försäkringskassans handläggning 

Om patienten inte fortsatt är alternativt blir sjukskriven vid konsultationen gå då vidare till 

fråga 18. 

 

15)  Har du och patienten diskuterat sjukskrivningens avslutning? 
a.  Redan då sjukskrivningen påbörjades   
b.  Inom 1mån sjukskrivning   
c.  I senare skede   
d.  Ännu ej diskuterat   
e.  

16)  Sjukskrivningens huvuddiagnos ………………………Bidiagnoser 
…..…………………………….  

 
17)  Har kompletterande diagnostiska instrument (förutom anamnes, status) kunnat 

användas i bedömningen (ex.vis skattningsskalor, frågeformulär)?  
a.  Ja 
b.  Nej 
c.  Till viss del 

 
18) I kontakten med patienten diskuterades (flera alternativ möjligt) 

a.  Sjukdomen/skadan och dess betydelse för arbetsförmågan 
b.  Vikten av ett aktivt liv trots sjukdomen. 
c.  Krav på arbetsplatsen och från arbetsgivaren 
d.  Vikten av fortlöpande kontakt med arbetsplatsen  
e.  Hem- och familjesituationen 
f.  Missbruk som bidragande orsak till arbetsoförmågan 
g.  Socialstyrelsens diagnosspecifika rekommendationer kring sjukskrivning  
h.  Ekonomiska förhållanden 
i.  Regelsystemet, (tidsgränser för bedömning, sjukpenningdagar)  
j.  Följsamhet till ordinerad behandling 

 
19)  Har någon annan deltagit i bedömningen av patientens funktionsförmåga? (flera svar 

möjligt) 
a.  Ja, läkarkollega, inom den egna verksamheten 
b.  Ja, sjukgymnast 
c.  Ja, arbetsterapeut 
d.  Ja, psykolog/kurator 
e.  Ja, sjuksköterska 
f.  Ja konsultläkare, specialistkompetent kring den aktuella diagnosen 
g.  Ja, läkare inom företagshälsovård 
h.  Någon annan, vem 

………………………………………………………………….. 
i.  Nej 
j.  
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20)  Motsvarar patientens nedsättning av funktionsförmåga och/eller arbetsförmåga 
normalfallet för sjukskrivning enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd?  

a.  Beslutsstöd finns ej för denna diagnos 
b.  Ja, men patienten sjukskrivs ej trots detta   
c.  Ja, patienten sjukskrivs enligt SoS.s rekommendationer   
d.  Ja, men patienten sjukskrivs kortare tid än SoS.s rekommendationer  
 Nej, patienten sjukskrivs längre tid än rekommendation pga… (flera svar 

möjligt) 
e.  Medicinska skäl - andra än samsjuklighet  
f.  Samsjuklighet 
g.  Patientens särskilda individuella förhållanden 
h.  Patientens arbetssituation  
i.  Patientens särskilda vulnerabilitet 
j.  Väntetid inom egna verksamheten   
k.  Väntetid utanför egna verksamheten inom sjukvården   
l.  Väntetid utanför sjukvården  
m.  Patienten har eller riskerar få brist på ”sjukskrivningsdagar” 

 
21)  Rehabilitering (insatser för att patienten ska återfå arbetsfömåga) har …………….. 

a.  Påbörjats direkt   
b.  Fördröjts p g a patientens symtom   
c.  Fördröjts p g a skäl inom egna vårdenheten   
d.  Fördröjts pga skäl inom övriga sjukvården  
e.  Fördröjts pga skäl utanför sjukvården   
f.  Inte aktuellt i detta fall 
 

22)  Var bedömningen av arbetsförmågan svår? (fyll i flera alternativ vb) 
a.  Nej 
b.  Ja, för att jag inte kände till patientens och hennes/hans sjukdomar från 

tidigare 
c.  Ja, för att det var svårt att bedöma patientens funktionsförmåga 
d.  Ja, för att jag saknar tillgång till bedömningshjälp (sjg, arb.ter, kurator, 

psykolog) 
e.  Ja, för att jag inte kände till kraven på patientens arbete i tillräcklig 

utsträckning 
f.  Ja för att jag inte hade tillräckligt tid att sätta mig in i patientens situation 
g.  Ja för att patienten inte ville återgå till sin tidigare arbetsplats (eller söka 

arbete) 
h.  Ja av annan orsak, ……………………………………………. 

 
23)  Hur upplever du att kontakterna kring patientens sjukskrivningssituation har fungerat? 

(endast ett alternativ) 
a.  Utmärkt 
b.  Utmärkt med positiv medverkan från patienten och övriga aktörer (FK, AF,    

arb.giv) 
c.  Bra, men med bristande medverkan från övriga aktörer (FK, AF, arb.giv) 
d.  Mindre bra, pga bristande medverkan från patienten 
e.  Mindre bra, pga bristande medverkan från övriga aktörer (Fk, AF, arb.giv) 
f.  Mindre bra, pga bristande tid från min sida 
g.  Inte alls fungerat 
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24)  Bedömer du att det behövs ett avstämningsmöte och/eller en fördjupad bedömning i 
detta sjukskrivningsärende?               

a.  Ja, båda bedöms vara motiverade 
b.  Ja, men endast avstämningsmöte bedöms vara motiverat   
c.  Ja, men endast fördjupad bedömning bedöms vara motiverat 
d.  Inget av alternativen bedöms vara motiverat 

 
25) Bedömer du detta sjukskrivningsärende som komplicerat   

a.  Ja    
b.  Nej   

 
26) Denna konsultation har enligt min egen uppfattning kunnat genomföras (flera alternativ 

möjligt) 
a.  Med god kvalitet 
b.  Med bättre kvalitet än tidigare på grund av förändringar i regelsystemet 
c.  Med bättre kvalitet än tidigare på grund av Socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska beslutsstöd 
d.  Med mindre god kvalitet på grund av egen tidsbrist  
e.  Med mindre god kvalitet på grund av resursbrist inom min vårdenhet 
f.  Med mindre god kvalitet på grund av patientens krav  
g.  Med mindre god kvalitet på grund av förändringar i regelsystemet 
h.  Med mindre god kvalitet på grund av annan orsak   

 
Om du är AT/ST läkare eller korttidsvikarie ska du besvara nedanstående fråga.  
 
27) Har du fått stöd vid handläggningen av denna sjukskrivningspatient 

a.  Nej, jag har handlagt ärendet på egen hand   
b.  Ja, jag har fått handledning   
c.  Ja, jag har diskuterat patienten med en ordinarie läkare  
d.  Inte aktuellt 
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Bilaga 2. Frågeformulär före audit 
Frågeformulär att fylla i innan sjukskrivningsauditen börjar den 6 
oktober 2008: 
 
Innan du börjar registrera patientbesök på auditformuläret ber vi dig besvara nedanstående 
frågor som ska användas som underlag vid utvärdering av audit 2008. Dina svar kommer att 
hanteras anonymt, men vi behöver ditt identifikationsnummer (din förskrivarkod) för 
deltagande i auditen (samma ska du använda på webbformuläret för patientregistrering) och 
ditt namn för att kunna notera att du skickat in formuläret.  
 
Fyll i formuläret på webben och skicka det direkt via e-mail eller skriv ut, fyll i och skicka det 
till Aime Laur, "Ögat på sjukskrivning", HSN-förvaltningen, Box 6909, 10239  Stockholm. 
Skriv Audit på kuvertet. 
 
Frågor om formuläret besvaras av Britt Arrelöv, 7373158 alt. 070-4841166, 
1britt.arrelov@sll.se 
___________________________________________________________________________ 

 
Identifikationsnummer: __ __ __ __ __ __ __ __ 
Din förskrivarkod 
 
Jag arbetar inom följande typ av verksamhet:   
 VC/HLM  Psykiatri  Sjukhus  FHV  Övrigt  
  
 
Specialistkompetens:  Ja  år_________ Nej   
 
Jag deltog i sjukskrivningsaudit 2006: Ja     Nej   

 
 
 
 
1. Jag tycker vanligen att det är  
mycket problematiskt   
ganska problematiskt   
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att hantera sjukskrivningsärenden 
 

2. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt   
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att bedöma patientens arbetsförmåga 



  46

3. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt  
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att bestämma grad och längd för sjukskrivningen 
 

4. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt   
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

när patienten och jag har olika uppfattningar om behovet av 
sjukskrivning 
 
 

5. Audit med efterföljande feed-back på det egna sjukskrivningsmönstret är en bra metod 
för att öka kvaliteten i sjukskrivningshanteringen 

 
 Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 _______________________________________________________________________ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
 
 
 
Om du har några frågor kan du ringa mig på telefon. 7373158 alternativt 070-4841166 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Britt Arrelöv 
Medicinskt sakkunnig 
Försäkringsmedicin 
PS, LSF 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Ifyllt av 
 
Namn:___________________________________ 
 
Verksamhet:______________________________ 
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Bilaga 3 Frågeformulär efter audit 
Frågeformulär att fylla i efter att handläggningsrutiner tagits fram: 
 
För att kunna följa upp sjukskrivningsauditen ber vi dig fylla i detta frågeformulär. Dina svar 
kommer att hanteras konfidentiellt. Vi behöver ditt namn och ditt identifikationsnummer i 
sjukskrivningsauditen, dvs. din förskrivarkod. Identifikationen behövs för att kunna registrera 
ditt deltagande och därmed betala ut din ersättning.  
 
Frågeformuläret besvaras antingen direkt på webben eller skriv ut frågeformuläret, fyll i och 
skicka det till: Aime Laur, "Ögat på sjukskrivning", HSN-förvaltningen, Box 6909, 10239 
Stockholm.  
 
Frågor besvaras av Britt Arrelöv, 08 - 737 31 58 alt. 070 - 484 11 66 eller 1britt.arrelov@sll.se-
___________________________________________________________________________ 

 
Identifikationsnummer (Din förskrivarkod): __ __ __ __ __ __ __  

 
6. Jag tycker vanligen att det är  
mycket problematiskt   
ganska problematiskt   
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att hantera sjukskrivningsärenden 
 

7. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt   
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att bedöma patientens arbetsförmåga 
 

8. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt  
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

  att bestämma grad och längd för sjukskrivningen 
 

9. Jag tycker vanligen att det är 
mycket problematiskt   
ganska problematiskt  
varken eller  
något problematiskt  
inte alls problematiskt  

när patienten och jag har olika uppfattningar om behovet av 
sjukskrivning 
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10. Audit med efterföljande feed-back på det egna sjukskrivningsmönstret är en bra metod 
för att öka kvaliteten i sjukskrivningshanteringen 

 
 Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 _______________________________________________________________________ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  
 
Om auditregistreringen: 
 

11. Mina patientärenden registrerades av (när webben var i drift) 
mig själv, direkt via webben    
mig själv, först på pappersformulär och sedan på webben  
mig själv på pappersformulär, men av annan person på webben  
helt av annan person   

 
12. Jag valde ut sjukskrivningsärenden att registrera genom att 

 ta med alla som jag träffade under registreringsperioden  
 välja ut vissa patienter för att få med olika typfall/problemfall  
 ta med varannan sjukskrivningspatient, patienter varannan dag etc.  
 ta med patienter då och då (när jag hade tid etc.)  
  
 annat:_______________________________________________________________ 

   
13. Jag tyckte att det var besvärligt (flera alternativ möjliga) Ja Nej 

 att få tid att göra auditregistreringen    
 att få ihop tillräckligt med patienter   
 att komma in på webbformuläret   
 att besvara frågorna    
 
 annat:_______________________________________________________________ 
 
 
Om arbetet på hemmaplan med att ta fram handläggningsrutiner: 
 

14. Jag hade tillgång till mitt eget material som jag kunde jämföra med Ja Nej 
helheten         
 

 
15. Detta fungerade bra:_____________________________________________ 

 
 

16. Detta fungerade dåligt:___________________________________________ 
 
 

17. Så här skulle jag vilja ha det:______________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Om helheten: 
 

18. Att se sina egna resultat och jämföra med andras var värdefullt (markera aktuell siffra) 
 
 Instämmer helt        Instämmer inte alls  
    
 1 2  3  4  5 6  7  8  9 10 
  
 

19. Att diskutera mina erfarenheter av sjukskrivning med kollegor var värdefullt (markera 
aktuell siffra) 

 
 Instämmer helt        Instämmer inte alls  
    
 1 2  3  4  5 6  7  8  9 10 
 
 

20. Att diskutera mina svar tillsammans med kollegorna var svårt (markera aktuell siffra) 
  
 Instämmer helt        Instämmer inte alls   
  
 1 2  3  4  5 6  7  8  9 10  
 
 

21. Att ta fram handläggningsrutiner var värdefullt (markera aktuell siffra) 
 
 Instämmer helt        Instämmer inte alls  
  
 1 2  3  4  5 6  7  8  9 10 
  
 

22. Att fram handläggningsrutiner var svårt (markera aktuell siffra) 
 
 Instämmer helt        Instämmer inte alls  
  
 1 2  3  4  5 6  7  8  9 10  
 

 
 
23. Jag vill gärna delta i en kommande audit   Ja   Nej 

 
 

24. Jag fick information om auditen  
genom min chef     
via kollegor   
information i HSN-nytt   
 
annat:__________________________________________ 
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25. Övriga synpunkter______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
Britt Arrelöv Anna Kiessling Mats Brommels 
PS, LSF KIDS MMC, KI 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Ifyllt av 
 
Namn:___________________________________ 
 
Verksamhet:______________________________ 
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Bilaga 4.  FÖRKOMs 14 rekommendationer 
FÖRKOMs rekommendationer kring förhållningssätt och hantering 
av sjukskrivningar inom sjukvården, Stockholm 

 
Försäkringsmedicinska kommittén (FÖRKOM) har fastställt följande 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. I detta arbete 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 rehabiliterings-
processen för att få utfärda medicinska underlag. 
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Bilaga 5.  Handlingsplan- Sjukskrivningsaudit 
 

 verksamhet  enskild individ 
 

Problem Åtgärd Uppföljning Tidplan 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Datum:_____________________  
 
Rapportör:___________________________________________ 
 
Verksamhet:____________________________________________________ 
 
Skickas till:  
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