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Förord 
Överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om 
att under perioden 2007 – 2010 årligen tilldela landstingen upp till en miljard kronor för 
åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. Inom SLL ligger ansvaret på HSN och dess 
förvaltning genom projektet Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro. 
Projektets arbete sker i nära samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning. Genom 
aktiviteter inom områdena ledning och styrning, kompetensutveckling och samverkan syftar 
projektet till att uppnå ökad patient- och rättsäkerhet. En av genomförda aktiviteter är en 
kvalitetsgranskning av Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) med målet att förbättra såväl 
enskilda läkares som vårdverksamheternas arbete i sjukskrivningsprocessen. En patient- och 
rättssäker sjukskrivningsprocess kräver god kvalitet i de medicinska underlagen. För att 
åstadkomma detta krävs att bedömningarna i de tidiga delarna av sjukdomsprocessen också 
granskas för att kunna förbättras. Ett naturligt första steg är då att bedöma betydelse av och 
informationsinnehåll i LUH. 

Landstingsstyrelsens förvaltning har från Ögat på sjukskrivning fått i uppdrag att leda arbetet 
med ”Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning”. Projektet innebär att 
Stockholms läns landsting i samverkan med Karolinska Institutet ska ge en samlad bild av den 
diagnostiska informationen samt funktionsbedömningarna från ett stratifierat urval, cirka 250 
intyg, av utfärdade LUH. I detta ingår frågan om kvaliteten är tillräckligt god för att utgöra ett 
säkert underlag för Försäkringskassans bedömning. 

Studien har givit oss nya kunskaper om hur kvaliteten på de LUH som utfärdas i vården 
behöver förbättras och att det finns skillnader i kvalitet mellan olika vårdgivare. Analysen av 
det insamlade materialet pekar också på brister som kan leda till att patienter inte får en helt 
rättssäker bedömning.  I det fortsatta arbetet med att säkerställa kvalitet i utfärdade 
medicinska underlag och informationsöverföring mellan sjukvården och Försäkringskassan 
kommer den genomförda granskningen användas som underlag.  
 
Ett varmt tack riktas till författarna till rapporten: Peter Henriksson, professor, Karolinska 
Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Anna Kiessling medicine 
doktor , Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, och 
Britt Arrelöv medicine doktor, Övergripande Vårdfrågor, Produktionssamordning, LSF.  
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Sammanfattning 
I studien har ca 250 stratifierat slumpmässigt utvalda Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) 
bedömts ur perspektivet om kvaliteten på den diagnostiska informationen samt 
funktionsbedömningarna är tillräckligt god för att utgöra ett säkert bedömningsunderlag för 
Försäkringskassans handläggning av rätten till sjukpenning. De slumpmässigt utvalda intygen 
bestod av 50 intyg ur vardera grupperna; vårdcentral med huvuddiagnos rörelseorganens 
sjukdomar, vårdcentral med huvuddiagnos psykiska sjukdomar, vårdcentral med 
huvuddiagnos övriga sjukdomar, psykiatriska vårdenheter med huvuddiagnos psykiska 
sjukdomar respektive övriga specialistenheter med huvuddiagnos övriga sjukdomar. En 
särskild mall för kvalitetsbedömning togs fram baserat på Socialstyrelsens föreskrifter och 
innehållsdefinitioner i gällande LUH-blankett. Intygen värderades utifrån förekomst och 
kvalitet på den efterfrågade informationen och därefter gjordes en helhetsbedömning av 
kvalitet utifrån fyra aspekter: 

 Relevans och fullständighet i beskrivning av diagnos, funktion och förmåga 

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

 Om diagnos/diagnoser stod i relevans till angiven funktionsnedsättning 

 Betydelsen av angiven funktionsnedsättning i relation till angiven grad av 
arbetsförmåga 

Intygsskrivande läkare på vårdcentraler hade oavsett huvuddiagnosgrupp en långvarigare 
personlig kännedom om patienten än läkarna på övriga enheter. 
När det gäller helhetsbedömning av intygens kvalitet värderades graden av relevans och 
fullständighet i beskrivning av diagnos/diagnoser, funktion och förmåga i snitt till 6,5. För 
intyg utfärdade på vårdcentral med huvuddiagnos inom rörelseorgan värderades till 5,4, för 
psykiatriska huvuddiagnoser till 5,6 och för övriga huvuddiagnoser till 5,8. För intyg inom 
psykiatriska enheter värderas kvaliteten i snitt till 6,5 och för övrig specialistvård till 7,0 
(skala 1- 10, där 1 innebär helt otillräcklig eller irrelevant och 10 innebär helt tillräcklig och 
relevant). 
Om frågorna i intyget var besvarade, om underförstådd information förekom och om man lätt 
kunde hitta information värderades i snitt till 6,8 (skala 1-10 där 1 innebär mycket svårläst 
och otydligt och 10 innebär lättläst och tydligt).     
Bedömning av diagnosens/diagnosernas betydelse för angiven funktionsnedsättning kunde 
inte utföras på ca en femtedel av intygen, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom 
anledningen till att LUH utfärdas är just för att få ett underlag till en sådan bedömning. I 
resterande 80% värderades kvaliteten till 7,2 (skala 1-10 där 1 innebär marginell och 10 
innebär avgörande betydelse för angiven funktionsnedsättning). 
I drygt en fjärdedel av intygen gick det inte att värdera den angivna funktionsnedsättningens 
betydelse för graden av angiven arbetsförmåga eftersom uppgifter saknades. Även detta är 
anmärkningsvärt med tanke på vilken funktion LUH har i bedömningen av rätten till 
ersättning från sjukförsäkringssystemet. För övriga intyg var värderingen 7,0 i snitt (skala 1-
10 där 1 innebär marginell och 10 innebär avgörande betydelse för angiven arbetsförmåga). 
Studien visar på att kvaliteten på LUH som utfärdas i vården behöver förbättras och att det 
finns skillnader i kvalitet mellan olika vårdgivare. Analysen av det insamlade materialet pekar 
också på brister som kan leda till att patienter inte får en helt rättssäker bedömning. 
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Bakgrund 
Besluten om ersättning i enlighet med Socialförsäkringen baseras i stor utsträckning på 
medicinska underlag utfärdade i sjukvården. Det vanligaste medicinska underlaget är det s.k. 
sjukintyget dvs. Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom 
(Läkarintyg; FK7263). Ett annat vanligt förekommande är Läkarutlåtande om hälsotillstånd 
(LUH, FK 3200). Detta utlåtande innehåller en fördjupad bedömning av sjukdomens/skadans 
påverkan på funktions- och arbetsförmåga samt prognos gällande aktivitetsbegränsning och 
arbetsförmåga. Handläggare på försäkringskassa och arbetsförmedling är beroende av den 
information som finns på LUH för att kunna bedöma den sjukes arbetsförmåga i relation till 
sjukersättning, lämplig sysselsättning och eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är 
således vid längre sjukfall eller då frågeställningar kring bedömning av återgång i arbete eller 
rehabilitering som LUH utfärdas på begäran av myndigheterna. Offentligt anställda läkare och 
läkare som har avtal med landstinget är skyldiga att utfärda intyg och utlåtanden. 
 
Det har genomförts ett antal kartläggningar och studier kring kvaliteten av de s.k. sjukintygen, 
som visat att denna är låg och att många intyg inte innehåller de obligatoriska 
uppgifterna.1 2 3 4 En nyligen publicerad bok diskuterar även läkarintyget utifrån 
rättssäkerhetsaspekter.5 Några studier av kvaliteten när det gäller LUH finns inte sedan 
tidigare, åtminstone inte vad vi känner till. Projektet Ögat på sjukskrivning initierade därför 
ett projekt med syfte att sammanställa kunskap om innehåll och kvalitet på utfärdade LUH 
inom sjukvården i Stockholm som underlag för interventioner med syfte att förbättra 
densamma. 

nderlag 

 
 att på begäran av patienten utfärda intyg om den vård som getts 

n eller en prognos. Många blanketter som används är en blandning av intyg 
ch utlåtanden.   

                                                

Regelsystem kring utfärdande av Medicinska u

Läkare inom allmän hälso- och sjukvård är enligt lag skyldiga  
 att hjälpa vissa myndigheter med undersökningar och utlåtanden

 
Ett intyg beskriver ett sakförhållande t.ex. omfattningen av en kroppsskada som läkaren 
iakttagit vid undersökning, medan ett utlåtande även innehåller en bedömning t.ex. om vad 
som orsakat skada
o
 
 

 
1 Claesson F. (2006), Sjukintygsrapport 2006”, Försäkringskassan, Uppsala 
 
2 Söderberg, E och Alexandersson K (2005). Sickness certificates as a basis for decisions regarding entitlement 
to sickness insurance benedfits. Scandinavian Journal of Public Health, 33, 314-320.  

3 Per Johansson, Martin Nilsson. Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? IFAU 
2008:27 

4 Socialstyrelsens tillsyn av sjukskrivningsprocessen år 2003–2005  Sammanfattande slutsatser Dnr 44-
3458/2003 1 (15) 
 
5 Lotta Vahlne Westerhäll, Stefan Thorpenberg, Magnus Jonasson. Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen : 
styrning, legitimitet och bevisning. 2009 
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I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:29) anges hur intyg och utlåtanden ska utformas: 

kall innehålla uppgift om vilket underlag intyget grundas på (journal, telefonkontakt 

l vara fastställd 

rens fynd/uppfattning och vad som baseras på 

ömen 
 frågorna på blankett från Försäkringskassan ska besvaras 

lagt och inget 
nnat, redovisa alla förhållanden och skriva så att innehållet förstås av lekmän. 

ningsarbetet. Hälften av dessa är 
irekt applicerbara på utfärdandet av medicinska underlag: 

en objektiv bedömning och begränsa sig till det som 

krivning av 

ällande nationella 

t vara 

måga som motiverar 

 behöver för sin bedömning och inte hänvisa 

 
fråntar sig ansvaret att göra en egen bedömning präglad av objektivitet och integritet. 

                                                

 ett intyg kräver i regel personlig undersökning 
 det s

etc) 
 den som utfärdar intyget ska eftersträva objektivitet 
 identiteten på den som undersökts skal
 språket i utlåtandet ska kunna förstås  
 det ska framgå vad som baseras på läka

uppgifter från patienten eller andra källor 
 intyget får inte innehålla kränkande eller nedsättande omd

 
Den som utfärdar intyget har ansvar för undersökning, vård och behandling som ges samt för 
innehållet i intyget. Sekretessregler gäller vid översändande av intyg och man har även ett 
ansvar för sakinnehållet. Detta innebär att man inte får utfärda intyg bedrägligt med syftet att 
patienten ska erhålla en försäkringsförmån. För den som utfärdar ett utlåtande eller intyg 
gäller att ta reda på vad det ska användas till, vara saklig, påstå det som är be
a
 
Socialstyrelsen har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram ett Försäkringsmedicinskt 
beslutsstöd som innehåller Övergripande principer för arbetet med sjukskrivningspatienter.6 
”De övergripande principerna ska användas som vägledning för de frågor som läkare, 
Försäkringskassan och andra aktörer stöter på i samband med sjukskrivningar.” Den 
Försäkringsmedicinska kommittén i Stockholm har med de övergripande principerna som 
utgångspunkt fastställt rekommendationer kring sjukskriv
d
 
 Sjukskrivning ska alltid ske på grundval av bedömning av symptom, funktionstillstånd 

och arbetsförmåga. Läkaren ska göra 
denne kan bedöma och ta ansvar för. 

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

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

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

 Det är sjukdomens konsekvens för funktions- och arbetsför
sjukskrivning, inte sjukdomen i sig. Medikalisering ska undvikas.  

 Den läkare som ansvarar för det medicinska omhändertagandet av patienten ska utfärda de 
medicinska underlag som Försäkringskassan
patienten till annan läkare eller vårdgivare.   

 Tidsbrist eller krav från patienter får inte leda till en situation där läkaren i praktiken

 
6 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för sjukskrivning. Övergripande principer. Socialstyrelsen. 
www.socialstyrelsen.se/sjukskrivning 
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Sveriges läkarförbund har i sina etiska regler formulerat riktlinjer som stöd för läkares arbete 
inklusive arbetet med intyg och utlåtanden.7 I en skrift med titel ”Härmed intygas att ...En 
vägledning för läkares utfärdande av intyg och utlåtanden” från 2006 har man specificerat 
riktlinjer som syftar till att ”garantera professionella och sakliga intyg och utlåtanden, värna 

d avgivande av medicinska expertbedömningar”. Läkaren skall enligt dessa 

formerat samtycke samt avstå från att lämna 

ereda enskilda patienter otillbörlig ekonomisk, prioriterings-

ell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt ej kan 
bedömas 

assan eller landstinget till utfärdande verksamheter utbetalas inte 
för skrivandet av intygen.  

liteten är tillräckligt god för att 
utgöra ett säkert bedömningsunderlag för Försäkringskassan. 

åtgång för utfärdande av intyg inom Stockholms län landsting 
om genomförts av projektet.   

                                                

läkarens integritet mot uppdragsgivaren samt upprätthålla en god och värdig anda inom 
läkarkåren vi
bland annat: 
 handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 
 om möjligt i behandlingen utgå från in

upplysningar som patienten inte önskar  
 då så är motiverat anlita annan sakkunskap  
 utan att träda patientens intressen förnär respektera sina kollegors arbete 
 aldrig medverka till att b

mässig eller annan fördel 
 i intyg och utlåtande endast efter noggrant över vägande bestyrka vad som har saklig och 

profession

Ekonomisk ersättning för utfärdade Medicinska underlag 

De LUH som Försäkringskassan begär är avgiftsfria för såväl Försäkringskassan som den 
individ de gäller, medan LUH som utfärdas på begäran av andra t ex patienten, 
arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen bekostas av den som beställt intyget. Någon 
ersättning från Försäkringsk

Mål med kartläggningen 

Projektet ska ge en samlad bild av den diagnostiska informationen samt funktions-
bedömningarna i ett stratifierat slumpmässigt urval, ca 250 intyg, av utfärdade Läkarutlåtande 
om hälsotillstånd. I målsättningen ingår att bedöma om kva

Metod 
Under perioden 1 januari till 31 december 2007 har vårdverksamheter inom Stockholms läns 
landsting skickat in avidentifierade LUH till projektet Ögat på sjukskrivning. Sammanlagt har 
6250 intyg inkommit. Av dessa var 65% utfärdade av läkare i primärvården, 28% inom 
psykiatrin och 7% inom övriga verksamheter. Inskickade intyg från övriga verksamheter har 
ej varit jämnt fördelade mellan disciplinerna utan intyg från neurorehabilitering och 
hörselkliniker har varit överrepresenterade. Dessa läkarutlåtanden har också ingått i en 
kartläggning av antal och resurs
s
 
Från dessa intyg gjordes ett slumpmässigt urval bestående av 250 intyg fördelat på 50 i 
vardera grupperna; vårdcentral med huvuddiagnos rörelseorganens sjukdomar, vårdcentral 
med huvuddiagnos psykiska sjukdomar respektive vårdcentral med huvuddiagnos övriga 

 
7 Etiska regler. Sveriges läkarförbund. 
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sjukdomar (ej rörelseorganens sjukdomar eller psykiska sjukdomar), psykiatriska vårdenheter 
med huvuddiagnos psykiska sjukdomar respektive övriga specialistvårdenheter med 
huvuddiagnos övriga sjukdomar (ej rörelseorganens sjukdomar eller psykiska sjukdomar). 
Inklusionskriterier för det slumpmässiga urvalet var att man kunde identifiera patientens 
lder, kön, diagnosområde samt utfärdande vårdenhet på de kopierade blanketterna.  

lika delar. Därefter gjordes 

fullständighet i beskrivningen av det medicinska underlaget och av funktion 

information som kunde 

r och det medicinska tillståndet bedöms ha betydelse för angiven 

4. m angiven funktionsnedsättning bedöms ha betydelse för angiven grad av arbetsförmåga  

skassan. I denna rapport 
dovisas resultat från två av de granskande läkarnas bedömningar.  

granskningsformulären matades in i kalkylark och bearbetades med statistisk 
etodik.  

 

Resultat 

rmation 

stem. 
issa LUH var mycket kortfattade medan andra innehöll flersidiga omfattande bilagor. 

nan specialistvård 
=0,000003). Basal information i analyserade LUH framgår av tabell 1.  

 

å
 
En särskild mall för kvalitetsbedömning togs fram baserat på Socialstyrelsens föreskrifter 
utformningen och innehållsdefinitioner i gällande LUH-blankett. Först värderades förekomst 
av och kvalitet på den efterfrågade informationen i blankettens o
en helhetsbedömning av kvaliteten i intyget utifrån fyra aspekter: 
1. Relevans och 

och förmåga 
2. Om frågorna på intyget var besvarade, om det fanns underförstådd 

missförstås och om det är lätt att hitta informationen på blanketten 
3. Om angivna diagnose

funktionsnedsättning 
O
 

Intygen granskades av erfarna läkare med kompetens inom det medicinska och 
försäkringsmedicinska området samt en handläggare från Försäkring
re
 
Data från 
m

Intygens utformning samt basal intygsinfo

Av inkluderade 250 intyg innehöll 248 läsbar information 
De inkluderade intygen var utfärdade på 2 versioner av LUH-blankett med delvis olika 
formuleringar och frågor bl.a. avseende patientens egen uppfattning om sin funktion. Ibland 
hade intygen kompletterande text på lösa blad alternativt på Försäkringskassans fortsättnings-
blankett. Vidare bestod vissa intyg av utskrifter som löpande text från datajournalsy
V
 
Intygsskrivande läkare på vårdcentraler har oavsett huvuddiagnosgrupp en mer långvarig 
personlig kännedom om patienten än intygsskrivande läkare på psykiatrisk eller annan 
specialistmottagning (p=0,03). Vidare har signifikant fler diagnoser angivits på intyg 
utfärdade på vårdcentraler jämfört med inom psykiatrisk eller an
(p
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Tabell 1. Basal information i ingående intyg totalt samt fördelat på intygsskrivande 
vårdverksamhet och huvuddiagnosområde 
 
 Totalt 

n=248 
VCRörelse 

n=49 
VCPsyk 

n=49  
VCÖvr 

n=50 
P 
n=50 

Ö 
n=50* 

Kvinna  164 (66) 
 

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

Man  83 (34) 
 

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

Ålder  47 (45-49) 
 

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

Dagar känd av 
intygsskrivare 

1130 (934–
1327) 
 

1334 (853–
1814) 

1199 (750–
1647) 

1455 (856–
2055) 

609 (379–
838) 

1075 (702–
1448) 

Dagar mellan 
besök och intyg 

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

Yrke angivet 160 (64) 
 

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

Hänvisning till 
tidigare LUH 

51 (20) 13 (27) 14 (29) 13 (26) 9 (18) 2 (4) 

Antal diagnoser 2,5 (2,2–2,6) 
 

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

Antal ICD-koder 1,4 (1,3–1,6) 
 

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

Data är angivna som antal (%) eller som medelvärde (-95 % konfidensintervall – 95% konfidensintervall)  
VCRörelse Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom rörelseorganens sjukdomar 
VCPsyk Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom psykiatriska sjukdomar 
VCÖvr Intyg från vårdcentral med huvuddiagnos inom övriga sjukdomar 
P Intyg från en psykiatrisk mottagning med psykiatrisk huvuddiagnos 
Ö Intyg från en specialistmottagning med övriga huvuddiagnoser  
* Information om kön saknas på ett intyg i gruppen Ö 
 

Kvalitetsvärdering av delar i intyg 

Tabell 2. Kvalitet på informationsinnehåll i olika delar av intyget  
 
 Info saknas Helt 

otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
otillräcklig/ 
irrelevant 

Ganska 
tillräcklig/ 
relevant 

Helt 
tillräcklig/ 
relevant 

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

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

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

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

Prognos (n=247) 33 (13) 16 (6) 56 (22) 127 (51) 16 (6) 
Behov av åtgärder (n=245) 54 (22) 13 (5) 48 (19) 119 (48) 11 (4) 
Arbetsförmågebeskrivning 19 (8) 22 (9) 96 (38) 96 (38) 15 (6) 
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Tabell 3. Drabbade funktionsområden per huvuddiagnosgrupp 
 
Funktionsområde Rörelseorganen 

huvuddiagnos 
n=49 

Psykiatrisk 
huvuddiagnos n=99 

Övrig huvuddiagnos
n=100 

Mentalt 29 (59)  98 (99) 60 (60) 
Sinnen och nervsystemet 15 (30) 7 (7) 54 (54) 
Cirkulation 2 (4) 3 (3) 14 (14) 
Andning 1 (2) 5 (5) 8 (8) 
Blodbildning, immunförsvar 1 (2) 0 3 (3) 
Matsmältning 2 (4) 10 (10) 11 (11) 
Ämnesomsättning, endokrinologi 3 (6) 7 (7) 10 (10) 
Urinorgan 0 1(1) 7 (7) 
Rörelseorgan 48 (98) 28 (28) 48 (48) 
Huden 1 (2) 2 (2) 1 (1) 
Reproduktionssystemet 0 0 0 
Antal (%) av intygen i respektive huvuddiagnosgrupp där funktionsnedsättning finns angiven inom respektive 
funktionsområde enligt ICF klassifikationen 

Helhetsbedömning av intygens kvalitet 

Graden av relevans och fullständighet i beskrivningen av det medicinska underlaget och av 
funktion och förmåga var i snitt värderad till 6,5 på en skala från 1 till 10 där 1 innebär helt 
otillräckligt eller irrelevant och där 10 innebär helt tillräckligt och relevant. Kvaliteten på 
informationen skiljer sig signifikant mellan intyg utfärdade av läkare från olika intygs-
skrivande vårdverksamheter och huvuddiagnosområden (p=0,00000). För intyg utfärdade på 
vårdcentral med huvuddiagnos inom rörelseorgan är kvaliteten i snitt värderad till 5,4; för 
psykiatriska huvuddiagnoser till 5,6 och för övriga huvuddiagnoser till 5,8. För intyg 
utfärdade inom psykiatrin värderas kvaliteten i snitt till 6,5 och för intyg inom övrig 
specialistvård till 7,0. 
 
För kvalitetsaspekten om frågorna i intyget är besvarade, om det finns underförstådd 
information som kan missförstås och om det är lätt att hitta information var värderingen i snitt 
6,8 på en skala från 1 till 10 där 1 innebär att intyget är mycket svårläst och otydligt och där 
10 innebär att intyget är mycket lättläst och tydligt. 
 
Beträffande bedömningen om angivna diagnoser och det medicinska tillståndet kan ha 
betydelse för angiven funktionsnedsättning kunde bedömning inte utföras på 46 (19 %) av 
intygen eftersom information om det medicinska tillståndet och eller funktion saknades. I de 
intyg där information fanns var värderingen i snitt 7,2 på en skala från 1 till 10 där 1 innebär 
marginell och där 10 innebär avgörande betydelse för angiven funktionsnedsättning.  På 
liknande sätt kunde en värdering av kvaliteten inte utföras på 66 (27 %) av intygen avseende 
om den angivna funktionsnedsättningen bedömdes ha betydelse för angiven grad av 
arbetsförmåga eftersom information om funktion och eller arbetsförmåga saknades.  Där 
information fanns var värderingen i snitt 7,0 på en skala från 1 till 10 där 1 innebär marginell 
och där 10 innebär avgörande betydelse för angiven arbetsförmåga. 

Diskussion 
Den samlade värderingen av kvaliteten utifrån aspekterna relevans och fullständighet samt om 
frågorna på intyget är besvarade och om det är lätt att hitta informationen på blanketten visar 
att kvaliteten i stort kan bedömas vara högre än det förväntade utifrån angivna uttalanden från 
Försäkringskassan. Dock visar resultatet att det finns stora kvalitetsbrister. Det är 
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anmärkningsvärt att det medicinska tillståndets betydelse för funktionen respektive 
funktionens betydelse för arbetsförmåga inte gick att bedöma på 19 respektive 27 % av 
intygen trots att det är just för att få ett underlag för en sådan bedömning som LUH 
överhuvudtaget utfärdas. En förbättring krävs om rättssäkerhet utifrån patienternas perspektiv 
ska kunna uppnås.  
 
Undersökningens resultat går inte att generalisera, men det ger en fingervisning om kvaliteten 
på utfärdade LUH under den aktuella perioden i Stockholms län. En av studiens svagheter är 
att analyserna baseras på frivilligt inskickade avidentifierade LUH och att urvalet gjordes 
bland de av dessa intyg som också innehöll uppgift om patientens ålder, kön och inom vilken 
verksamhet som intyget utfärdats. Det var totalt över 6000 intyg som skickats in och av dessa 
kom nästan 2/3 från primärvården. Urvalet av läkarintyg från den övriga specialistvården är 
som ovan påtalats något snedfördelat.  
 
Vi valde att gruppera primärvårdens intyg utifrån tre huvuddiagnosområden för att möjliggöra 
jämförelser med de två övriga läkargruppernas intyg. I linje med tidigare kartläggningar kan 
vi konstatera att det inom primärvården är vanligare med multipla diagnoser i samband med 
längre sjukfall, vilket talar för att det avseende primärvårdspatienter kan finnas en större 
komplexitet vid bedömningarna och i beskrivningen av de medicinska tillstånden och 
funktionsnivåerna. Huvuddiagnosen beskriver endast i begränsad utsträckning problembilden.   
 
Tabellen över huvuddiagnoser och funktionssystem visar att det hos patienter med icke 
psykiatrisk huvuddiagnos i inte mindre än 60 % ändock finns en mental funktionsnedsättning. 
 
Det finns ett antal punkter på blanketten som är svåra att bedöma. Uppgifterna om datum för 
intygsutfärdande, ”senaste undersökning” och ”patient hos intygsskrivare sedan” är komplexa 
att analysera. Uppgifterna saknas dessutom ofta. Det är uppenbart att intygsskrivande läkare 
inte förstått syftet med dessa uppgifter. Vad är egentligen syftet med dessa tre uppgifter och 
får man överhuvudtaget ett användbart underlag? 
 
Även syftet med hänvisning till tidigare LUH är oklar och man kan misstänka att ett kryss i 
rutan på denna fråga kan innebära att det aktuella intyget får ett mindre informationsinnehåll. 
Man bör undvika att ställa frågor på ett sådant sätt att kvaliteten kan försämras och kring 
information som Försäkringskassan redan har tillgång till. I den blankett som nu används har 
denna möjlighet tagits bort, vilket är i linje med att det är den aktuella situationen som ska 
bedömas.  

Slutsatser 

Studien visar på att kvaliteten på de LUH som utfärdas i vården behöver förbättras och att det 
finns skillnader i kvalitet mellan olika vårdgivare. Analysen av det insamlade materialet pekar 
också på brister som kan leda till att patienter inte får en helt rättssäker bedömning.  I det 
fortsatta arbetet med att säkerställa kvaliteten i utfärdade medicinska underlag och 
informationsöverföring mellan sjukvården och Försäkringskassan kan en fördjupad analys av 
insamlade data från den genomförda granskningen användas som underlag.  
 
Författare till rapporten är Peter Henriksson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Anna Kiessling medicine doktor , Karolinska 
Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, och Britt Arrelöv 
medicine doktor, Övergripande Vårdfrågor, Produktionssamordning, LSF.  
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