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Förord

För att underlätta för hälso- och sjukvården att få till en mer rättssäker, pa-
tientsäker och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess är det av stor vikt att se 
över styrning och ledning av sjukskrivningsprocessen. Genom att ta fram ett 
ledningssystem för sjukskrivningsprocessen läggs grunden för arbetet med 
bättre sjukskrivningar.

Ett ledningssystem syftar till att skapa ordning och reda i verksamheten för 
att förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador.

Sjukskrivning är en del av vård och behandling och omfattas därigenom 
av God vård. Läkarens bedömning ska göras med samma medvetenhet och 
systematik som andra åtgärder. Denna handledning sammanfattar vad ett 
ledningssystem för sjukskrivningsprocessen bör innehålla, både på vård-
givarnivå och på verksamhetsnivå. Den innehåller även vissa konkreta tips 
på hur man går till väga för att ta fram ledningssystem för att kvalitetssäkra 
arbetet med sjukskrivningar. Flera exempel är hämtade från befintliga led-
ningssystem om sjukskrivningsprocessen från olika landsting. Även förslag 
på mål och uppföljning ges. Fyra landsting – Fyrbodals primärvårdsområde 
(Västra Götalandsregionen), Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting 
och Landstinget Gävleborg – delar med sig av sina erfarenheter och beskriver 
hur man har arbetat fram sina ledningssystem.
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Läsanvisning
Handboken syftar till att utgöra ett stöd till landstingen vid framtagande av 
ledningssystem för sjukskrivningsprocessen på övergripande nivå, samt vid 
utformning av lokala mål och rutiner på verksamhetsnivå.

Skriften riktar sig till landstingsledningar som utarbetar ledningssystem 
och riktlinjer på vårdgivarnivå samt verksamhetschefer som ansvarar för att 
omsätta vårdgivarens mål i praktiken. Den är också användbar för andra som 
arbetar med och är intresserade av arbetet med sjukskrivningsprocessen i 
hälso- och sjukvården. Boken är uppdelad i fem kapitel.

Kapitel 1 och 2 utgörs av en bakgrundsbeskrivning om hur sjukfrånvaron 
ser ut i befolkningen och vad landstingen har genomfört för att höja kvaliteten 
i sjukskrivningsprocessen för kvinnor och män. Vidare beskrivs vad ett led-
ningssystem för kvalitet och patientsäkerhet är, vad God vård betyder, samt 
varför det är viktigt med ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen.

Kapitel 3 riktar sig till landstingsledningen. Här beskrivs vad som bör ingå 
i ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen på landstingsnivå (vårdgi-
varnivå). Exempel ges på mål och uppföljning. Genom det övergripande led-
ningssystemet ges ramar och vägledning för det lokala kvalitetsarbetet med 
sjukskrivningar på verksamhetsnivå.

Kapitel 4 handlar om vilka delar som bör ingå i ett ledningssystem på verk-
samhetsnivå. Ett sådant ska innehålla mål och rutiner för arbetet med sjuk-
skrivningsprocessen, samt hur arbetet ska följas upp.

I Kapitel 5 delar fyra landsting med sig av sina erfarenheter med att arbeta 
fram ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. 

Några viktiga begrepp förklaras i slutet av boken.
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Inledning
Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras. Hälso- och sjukvården ska organiseras så att den tillgo-
doser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet för kvinnor och män, 
pojkar och flickor. Som ett led i detta arbete är det viktigt att hälso- och 
sjukvårdens ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrift om lednings-
system för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (God vård), 
också omfattar sjukskrivningsprocessen. Sjukskrivning är en del av vård och 
behandling, och läkarens bedömning ska göras med samma medvetenhet, 
systematik och professionalism som andra åtgärder. 

Under de senaste åren har staten arbetat för att minska sjukfrånvaron i 
samhället varvid intresse även riktats mot hälso- och sjukvårdens roll och 
ansvar i hanteringen av sjukskrivningsärenden. Genom sjukskrivningsmil-
jarden har landstingen tillförts statsbidrag för att vidta åtgärder för att ut-
veckla en välfungerande sjukskrivningsprocess och komma till rätta med de 
problem som identifierats inom områdena ledning, kompetens, samverkan 
och kvinnors hälsa.

Sjukskrivning är en mycket vanlig åtgärd i svensk sjukvård.  Sjukskrivning 
av en patient ska i första hand övervägas om den bedöms ha en gynnsam effekt 
på patientens hälsotillstånd och arbetsförmåga och då vara en del av behand-
lingen av en sjukdom. Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på God 
vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården.2 

Not. 1. Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som handlar om att 
ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet i hälso- och sjukvården. Genom överenskommelsen, som har 
funnits sedan 2006, har landstingen tillförts statsbidrag för att vidta strukturella åtgärder för att utveckla 
sjukskrivningsprocessen.
Not. 2. Socialstyrelsens föreskrifter för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården; SOSFS 2005:12.
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inledning

”De negativa konsekvenser som en sjukskrivning kan ha för män och  
kvinnor gör att praxis bör styras med samma kvalitetsanspråk som hälso-  
och sjukvårdens övriga aktiviteter. Det vilar på sjukvårdshuvudmännen  
och på Försäkringskassan att se till att det finns system och lednings -
strukturer för detta.” 3

Denna vägledning syftar till att utgöra ett stöd för landstingens och regionernas 
arbete med att ta fram ledningssystem för sjukskrivningsprocessen på lands-
tingsnivå (övergripande riktlinjer) och på verksamhetsnivå (mål och rutiner). 

Den riktar sig till landstingsledningar som utarbetar ledningssystem och 
riktlinjer på vårdgivarnivå samt verksamhetschefer som ansvarar för att om-
sätta vårdgivarens mål i praktiken och utarbeta rutiner eller riktlinjer för arbe-
tet med sjukskrivningar. Den är också användbar för alla som arbetar med och 
är intresserade av arbetet med  sjukskrivngsprocessen i hälso- och sjukvården. 

Not. 3. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning, Socialstyrelsen, 2007.
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KAPITEL1
Bakgrund
Hur ser sjukfrånvaron ut i befolkningen idag? Vilka olika rol-
ler har Försäkringskassan respektive hälso- och sjukvården i 
sjukskrivningsprocessen? Vad har landstingen redan genom-
fört för att höja kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjuk-
skrivningar?

Sjukfrånvaron i Sverige
I början av 2000-talet var en större andel av befolkningen i Sverige frånva-
rande från arbetsmarknaden för att de var sjukskrivna eller hade sjuk- eller 
aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) jämfört med många andra län-
der. Kulmen nåddes år 2003 då personer i arbetsför ålder var frånvarande 
från arbetet på grund av sjukskrivning eller förtidspension i genomsnitt 43,2 
frånvarodagar per år (det så kallade ohälsotalet4), 52 dagar för kvinnor och 35 
dagar för män. Kostnaden inom sjukförsäkringen var ungefär lika mycket som 
hela hälso- och sjukvården (exklusive läkemedelskostnader).

Not. 4. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen under en 
tolvmånadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension) står för den större delen 
av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre (Försäkringskassan).
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kapitel 1. bakgrund

Bakgrunden till den höga sjukfrånvaron berodde på en mängd olika 
faktorer på olika nivåer i samhället, till exempel:5

På samhällsnivå: socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadsfaktorer. >

På arbetsplatsen: arbetsmiljöfaktorer. >

Försäkringskassan: bemötande, policy, grad av kontroll och oklara  >

samverkansformer.
Inom hälso- och sjukvården: om det finns policy, bemötande, kompetens.  >

På personnivå: familjeförhållanden och individrelaterade faktorer såsom  >

sjukdom, ålder, kön och socialgrupp.

En av förklaringarna till den höga sjukfrånvaron hade också sin grund i bris-
tande kunskap om effekterna av långvarig sjukskrivning.6

Attityder till och normer för sjukskrivning påverkar också hanteringen 
av sjukskrivningsärenden, och den har sett olika ut i landet och förändrats 
över tid.7

Sjukskrivningstiderna för samma diagnoser har varierat mycket mellan 
olika landsting och regioner och var längre för kvinnor än för män. För att 
komma tillrätta med de regionala skillnaderna och underlätta för läkarna och 
handläggarna vid Försäkringskassan att göra likartade bedömningar togs det 
så kallade Försäkringsmedicinska beslutsstödet fram av Socialstyrelsen år 
2007 (se vidare kapitel 3).

Roller och ansvar i sjukskrivningsprocessen
Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har olika roller i sjukskriv-
ningsprocessen. Hälso- och sjukvården ställer diagnos, bedömer funktions-
tillstånd, uppger arbetskrav och bedömer arbetsförmåga i ett medicinskt un-
derlag/sjukintyg (FK 7263). Försäkringskassan å andra sidan bedömer rätten 
till ersättning utifrån en rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser (Figur 1). 

En läkares bedömning utgör endast ett underlag för beslut till Försäkrings-
kassan och ger inte patienten rätt till sjukpenning.8 

Not. 5. Kristina Alexandersson, föreläsning, 2010.
Not. 6. Kristina Alexandersson, Förutsättningar och problem i hälso- och sjukvårdens arbete med patienters 
sjukskrivning. I” Sjukskrivning på gott och ont, Läkardagarna i Örebro, 2009”. 
Not. 7. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning. Socialstyrelsen, 2007.
Not. 8. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning. Socialstyrelsen, 2007; Vilka uppgifter 
behöver ett medicinskt underlag innehålla och vad ska beskrivas? Försäkringskassan, 2010.
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figur 1. Rehabiliteringskedjan

 

* Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151).
** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader.
*** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.
källa: Föräkringskassan.

De snäva tidsramarna i Rehabiliteringskedjan ställer krav på en effektiv hälso- 
och sjukvård som levererar medicinska underlag av hög kvalitet. 

Båda parterna har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som 
har patientens bästa som mål. Det innebär bland annat att eventuella frågor om 
behandlande läkares bedömning måste hanteras i en konstruktiv dialog.9

Hälso- och sjukvårdens problem kring sjukskrivningar 
I en rapport från Karolinska institutet (KI) från år 2005 om problem inom 
hälso- och sjukvården kring patientens sjukskrivning framkom att många 
faktorer inom sjukvården bidrog till att sjukskrivningsfallen blev långa. Led-
ningsproblem handlade om att landstingen sällan hade uttalat att arbetet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Månader***

Vid nedsatt 
arbetsförmåga 

efter 12 månaders 
sjukskrivning 
kan förlängd 

sjukpenning beviljas 
efter ansökan.

Fortsatt hjälp och 
stöd från 
arbetsgivaren och 
Arbetsförmedlingen 
för återgång i någon 
form av arbete.

Sjukpenning 
betalas ut om 
man inte kan 
återgå till någon 
arbetsuppgift 
hos nuvarande 
arbetsgivare.**

Sjukpenning 
betalas ut om 
man inte kan 
återgå till de 
vanliga arbets-
uppgifterna.*

Sjukpenning betalas 
ut om man inte kan 
utföra något arbete 
alls på arbetsmarknaden.***

Återgång till 
vanliga arbets-
uppgifter eller 
andra arbets-
uppgifter hos 
arbetsgivaren.

Arbetsuppgifter 
sökes även på 
hela arbets-
marknaden 
med hjälp och 
stöd från arbets-
givare och 
Arbetsför-
medlingen.*

Not. 9. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning. Socialstyrelsen, 2007.
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kapitel 1. bakgrund

med sjukskrivning är en prioriterad uppgift. De saknade en helhetsstrategi 
för detta arbete och strategier för kvalitetssäkring av arbetet. Vetenskapligt 
baserad kunskap om diagnosgrupper aktuella för sjukskrivning saknades ofta, 
både för diagnossättning, behandling och rehabiliteringsåtgärder liksom för 
vad som är optimal sjukfrånvaro och konsekvenser av att vara sjukskriven. 
Samverkansproblem fanns både internt inom hälso- och sjukvården och ex-
ternt i samverkan med andra aktörer som arbetsgivare, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. I rapporten konstaterades att problemen innebar 
att hanteringen av kvinnornas och männens sjukfrånvaro inte blev optimal 
utan resulterade i onödigt långa sjukskrivningar, långa och ofta passiva vän-
tetider och ojämlik behandling. Många, framför allt läkare i primärvården, 
såg hanteringen av sjukskrivningsärenden som ett psykosocialt arbetsmiljö-
problem. Det ledde också förmodligen till stora kostnader för landstingen.

Utveckling av kvalitet och effektivitet i arbetet med sjukskrivningar 
Rapporten från Karolinska Institutet, tillsammans med samtida tillsynsrap-
porter från Socialstyrelsen åren 2003–2007, visade tydligt att en rad åtgärder 
behövde vidtas för att förbättra sjukskrivningsprocessen.

Hälso- och sjukvården har de senaste åren arbetat framgångsrikt för att 
förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet med sjukskrivningar. Arbe-
tet har bland annat medfört stor kompetensutveckling och ett framgångsrikt 
införande av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Många landsting har 
utvecklat team för att arbeta med sjukskrivningsprocessen och utsett en ko-
ordinator som håller samman arbetet på enheterna. 

De nya reglerna inom socialförsäkringssystemet (rehabiliteringskedjan), 
med fasta och snabbare tidpunkter för ställningstagande om rätten till sjuk-
försäkring har medfört högre krav även för hälso- och sjukvården att bland 
annat komma igång tidigt med en rehabiliteringsplan och eventuell samver-
kan med andra aktörer, till exempel arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller 
Socialtjänsten.

Detta, tillsammans med andra åtgärder i samhället och en större medve-
tenhet om de negativa effekterna av långvarig sjukskrivning, har lett till att 
sjukskrivningstalen har minskat med ca en fjärdedel sedan början på 2000-ta-
let. Sjukskrivningarna är i dag färre och betydligt kortare och befinner sig på 
samma nivå som på 1980-talet. Även antalet nybeviljade förtidspensioner har 
minskat betydligt. 

Det råder dock fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvin-
nor är sjukskrivna i högre grad och under längre tid än män. För att finna sätt 
för hälso- och sjukvården att arbeta med jämställdhet inom sjukskrivnings-
processen tog Sveriges Kommuner och Landsting initiativ till projektet ”Jämt 
sjukskriven” som genomfördes under 2009. 
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Ohälsotalet är fortfarande högre för kvinnor, 36,8 dagar (i juni 2010), än 
för män. I juni fick 117 632 personer utbetalning på grund av sjukskrivning 
(73700 kvinnor, 43932 män).  Antalet personer som hade sjuk- eller aktivi-
tetsersättning var drygt 460 000 personer, en minskning på knappt 10 pro-
cent på ett år. Fler ärenden med sjukersättning har avslutats samtidigt som 
färre nybeviljats sjukersättning. Dessutom har sjukfallen blivit kortare. 
Minskningen märks i alla län.10

Vad en rimlig nivå på ohälsotalet eller antalet sjukskrivna, skulle vara i Sve-
rige kan nog ingen riktigt svara på. Det viktiga är att berörda aktörer arbetar 
för en sådan bra kvalitet som möjligt, att se sjukskrivning som en medveten 
och integrerad del av vård och behandling: att säkerställa att personalen har 
god kunskap om sjukskrivningens effekter för patienters hälsa och arbetsför-
måga.  Att de patienter som behöver vara sjukskrivna får möjlighet, men i de 
fall där det kan finnas arbetsförmåga, försöker se olika lösningar. Möjlighet 
till adekvat och snabb bedömning och behandling/rehabilitering är natur-
ligtvis avgörande.

figur 2. Ohälsotalet för kvinnor respektive män i riket år 2000 och framåt, Försäkringskassan
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Not. 10. Statistik från Försäkringskassan.
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KAPITEL2
Ledningssystem för  
kvalitet och patientsäkerhet
Vad innebär ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 
i hälso- och sjukvården? Vad betyder egentligen God vård och 
varför är det viktigt med ett ledningssystem för sjukskrivnings-
processen?

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården 
har funnits med som ett utvecklingsområde ända sedan den första överens-
kommelsen från 2006 om sjukskrivningsmiljarden, eftersom området har 
varit eftersatt. 

Erfarenheterna från sjukskrivningsmiljarden visar att den högsta ledning-
en inom landstingens hälso- och sjukvård nu ger sjukskrivningsfrågan hög 
prioritet. Detta är ett resultat av satsningar som har genomförts för att stärka 
ledningen och styrningen av handläggningen av patienters sjukskrivning. 
Många verksamhetschefer känner sig dock osäkra på vad det är som kan ledas 
och styras i detta arbete. Många läkare uppger också att de saknar stöd hos 
sina chefer i arbetet med sjukskrivningar.11, 12 I Socialstyrelsens verksamhets-
tillsyn över sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården åren 2003–2007 

Not. 11. Alexandersson m.fl., Läkares arbete med sjukskrivning, Karolinska Institutet, 2009. 
Not. 12. Alexandersson m.fl., Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning av arbetet med patienters  
sjukskivning, Karolinska Institutet, 2007.
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kapitel 2. ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

poängterades det att det saknas ledningssystem som omfattar mål, uppfölj-
ning, rutiner och kvalitetssäkring, trots att hälso- och sjukvården har ett an-
svar att ta fram detta. Socialstyrelsen bedömer därför att sjukskrivningspro-
cessen ska omfattas av kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården.13

Verksamhetscheferna har ett stort ansvar för ledning, styrning och kvali-
tetssäkring av sjukskrivningsprocessen och här finns det fortfarande stora 
brister. Många känner inte till vilket ansvar de har och de har inte fått klara 
besked eller tydligt stöd från vårdgivarnivån. De efterlyser ett övergripande 
ledningssystem att utgå ifrån, om det inte redan finns i landstinget. Många 
chefer ansåg att sjukskrivningshanteringen var betungande.

I ett tillsynsperspektiv framhåller Socialstyrelsen att vårdgivarna14 måste 
sätta in sjukskrivningsprocessen i ett sammanhang i ledningssystemet. Genom 
ett ledningssystem kan vårdgivarna ge verksamhetscheferna ramar och vägled-
ning för det lokala kvalitetsarbetet och också efterfråga resultat av arbetet. 

Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport hade år 2006 knappt 40 procent av 
vårdcentralerna och knappt 10 procent av de psykiatriska mottagningarna lo-
kala skriftliga rutiner för handläggning av sjukskrivningar. År 2004 fanns det 
lokala rutiner vid knappt 20 procent av vårdcentralerna. Idag är det många 
fler som har någon form av skriftlig policy. I en rapport från Karolinska Insti-
tutet från 2009 uppger 51 procent av läkarna på vårdcentralerna att de har en 
skriftlig policy för sjukskrivningar.15

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen 
Inom hälso- och sjukvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras. Ledningen för hälso- och sjukvården ska organiseras så 
att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet (§ 28 Hälso- och sjuk-
vårdslagen, HSL).

Ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen behövs för att kunna följa 
upp och säkerställa att kvinnor och män får en patientsäker och individbase-
rad vård och behandling av hög kvalitet, där sjukskrivning är en aktiv del av 
vård och behandling. 

Not. 13. Sammanfattning av Socialstyrelsens tillsynsrapporter 2003–2007, Socialstyrelsen, 2007.
Not. 14. Vårdgivare kan vara till exempel högsta ledningen för hälso- och sjukvården i ett landsting,  
till exempel lanstingsstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnd.
Not. 15. Alexandersson mfl, Läkares arbete med sjukskrivning, Karolinska Institutet, 2009.
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”De negativa konsekvenser som en sjukskrivning kan ha för män och kvinnor 
gör att praxis bör styras med samma kvalitetsanspråk som hälso- och 
sjukvårdens övriga aktiviteter. Det vilar på sjukvårdshuvudmännen och på 
Försäkringskassan att se till att det finns system och ledningsstrukturer 
för detta. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet bör ses som en del i 
ledningsstrukturen.”16

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet syftar till att skapa en 
grundläggande ordning och reda i verksamheten för att så långt som möjligt 
förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Föreskriftens krav 
på ledningssystem innebär att det i hälso- och sjukvården ska finnas en or-
ganisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, 
identifierade processer och rutiner för uppföljning. Allt detta syftar till att 
leda och styra verksamheten mot en god vård.17

Ett ledningssystem är ett system för att:
Fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten  >

Sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena  >

Följa upp och utvärdera dessa mål >

Enligt föreskriften ska det finnas:
En organisatorisk struktur  >

Ansvarsfördelning på alla nivåer >

Dokumenterade rutiner >

Identifierade processer där sjukskrivning är en process >

Rutiner för uppföljning >
18

Systemets ändamålsenlighet ska kontinuerligt utvärderas och förbättras. 

Ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen  
består av åtminstone två nivåer: 

Ett övergripande ledningssystem på landstingsnivå (vårdgivarnivå) som 1. 
innehåller riktlinjer för sjukskrivningsprocessen för hela landstinget
Rutiner och mål för arbetet med sjukskrivningar på verksamhetsnivå2. 

Not. 16. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning. Socialstyrelsen, 2007.
Not. 17. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
SOSFS 2005:12.
Not. 18. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
SOSFS 2005:12.
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kapitel 2. ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

I de övergripande riktlinjerna för kvalitet och patientsäkerhet där sjukskriv-
ningsprocessen ingår, ska det ges direktiv till verksamheterna att utforma 
mer detaljerade rutiner. Genom ledningssystemet kan vårdgivarna ge verk-
samhetscheferna ramar och vägledning för det lokala kvalitetsarbetet och 
efterfråga resultat. Ledningssystemet på verksamhetsnivå ska i sin tur inne-
hålla riktlinjer för hur det systematiska kvalitetsarbetet med sjukskrivnings-
processen ska bedrivas, styras, följas upp och utvecklas.

Ett ledningssystem ska vara enkelt och inte mer komplext än nödvändigt. 
Varje verksamhet behöver därför anpassa sitt systematiska kvalitetsarbete till 
de egna förutsättningarna. Ledningssystemet bör inte vara mer omfattande 
än vad som är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens mål. Dessa mål ska 
vara mätbara, dokumenteras och kontinuerligt följas upp. Kvalitetslednings-
systemet för sjukskrivningsprocessen ska inte vara ett separat system utan 
hänga samman med det ledningssystem som organisationen redan har (om 
det finns ett sådant). Detta ger högsta ledningen och övriga ledningsnivåer 
många verktyg för att styra och utveckla sin organisation. Ett välplanerat och 
genomfört system förbättrar kvaliteten i hälso- och sjukvården och optime-
rar organisationens interna funktioner.

Vad betyder God vård?
Socialstyrelsens skrift God vård – om ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården (2006) har tagits fram för att stimulera till 
och underlätta ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på olika 
nivåer inom hälso- och sjukvården. Det är en vägledning som ger stöd för att 
tolka och tillämpa Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). 

”Ett viktigt syfte med God vård är att koppla samman patientperspektivet  
med ledningsperspektivet.”19

Arbetet med God vård tar sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och 
tandvårdslagen:

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde.” 20

Not. 19. God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården,  
Socialstyrelsen, 2006.
Not. 20. § 2 HSL, 2 § TL.
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Sjukskrivningsprocessen är en del av vård och behandling och omfattas 
därmed av God vård. 

Vägledningen God vård vänder sig till de verksamheter som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Vägledningen syftar också till 
att koppla samman nationella och internationella erfarenheter av kvalitets-
arbete inom hälso- och sjukvården.

I vägledningen God vård beskrivs sex så kallade kvalitetsområden som vik-
tiga förutsättningar för God vård. Dessa har definierats internationellt och 
används av flera landsting runt om i Sverige. Det finns även hänvisning till 
den lagstiftning som stöder varje område (se bilaga om lagstiftningen som be-
rör varje kvalitetsområde). 

De sex kvalitetsområdena är följande:
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 1. 
Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas 
för att möta den individuella patientens behov på bästa sätt
Säker hälso- och sjukvård  2. 
Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete
Patientfokuserad hälso- och sjukvård 3. 
Vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, 
förväntningar och värderingar, och dessa vägs in i de kliniska besluten
Effektiv hälso- och sjukvård 4. 
Tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål
Jämlik hälso- och sjukvård 5. 
Vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla
Hälso- och sjukvård i rimlig tid 6. 
Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han 
eller hon har behov av

Innebörden av varje område i God vård har förtydligats i rapporten Nationella 
indikatorer för God vård (Socialstyrelsen, 2009). I rapporten presenteras också 
en samlad uppsättning uppföljningsområden och indikatorer för God vård. 
Detta är ett pågående utvecklingsarbete som är värt att bevaka.

Närmare beskrivning av innebörden av kvalitetsområdena beskrivs i nästa 
kapitel som handlar om ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. De sex 
kvalitetsområden exemplifieras utifrån arbetet med sjukskrivningar.
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kapitel 2. ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Vad är ett systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete? 
Kvaliteten inom hälso- och sjukvården skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras (§ 21 HSL). Ledningen för hälso- och sjukvård skall or-
ganiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår-
den (§ 28 HSL). Detta utgör grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. 

För att säkerställa att ny kunskap och bättre metoder kommer patienterna 
tillgodo i så stor utsträckning som möjligt behövs kunskap om förbättring el-
ler ”förbättringskunskap”.  

Ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete i vården innebär att ar-
betet ska vara långsiktigt, patientorienterat och innehålla ett förebyggande 
syn- och arbetssätt som innebär ständiga förbättringar, faktabaserade beslut 
och samverkan.

Förbättringsarbetet utgår lämpligen från den dagliga verksamheten och 
ska vara väl känt för medarbetarna. En modell som ofta används är kvalitets-
hjulet eller PDSA-cykeln, Plan-Do-Study-Act. 

Grundtanken är att ett väl fungerande ledningssystem ska bidra till att erfa-
renheter från de lokala förbättringsarbetena utnyttjas i hela organisationen. 
Detta gäller även rutinerna kring arbetet med sjukskrivningar. Alla medarbe-
tare ska aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet (se figur 3). 

Läs vidare om förbättringsarbete på verksamhetsnivå i kapitel 4.
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figur 3. Kvalitetshjulet eller PDSA-cykeln om visar vad systematiskt förbättringsarbete innebär21

Analysera (Study) Pröva (Do)

Agera (Act) Planera (Plan)

Vad är det vi vill uppnå?

Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring?

Vilka förändringar resulterar i förbättringar?

Not. 21. God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, 
2006.
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KAPITEL3
Utarbeta ett ledningssystem 
på land stings nivå – mål och 
riktlinjer
Hur tar man fram ett ledningssystem för sjukskrivningsproces-
sen på vårdgivarnivå? Här följer förslag på vilka delar som bör 
ingå utifrån God vård och föreskriften om ledningssystem. För-
slag finns även på mål och uppföljning. Kapitlet avslutas med en 
checklista för ledningssystemet.

Genom ledningssystemet på vårdgivarnivå22 tydliggörs uppdrag och ansvars-
fördelning. För att verksamheterna ska kunna driva kvalitetsfrågorna vidare 
är det av stor vikt att det finns stöd och direktiv uppifrån. Det kan vara värde-
fullt att landstingen kan integrera ledningssystemet, riktlinjerna för arbetet 
med sjukskrivningar i redan befintliga ledningssystem (om det finns sådana). 

Inom ramen för vårdgivarens ledningssystem är verksamhetscheferna i 
sin tur ansvariga för att ta fram, fastställa och dokumentera mål och rutiner 
för det systematiska kvalitetsarbetet om sjukskrivningsprocessen: att ta fram 
konkreta mål och rutiner för sjukskrivningsprocessen. Här beskrivs vilka 
områden som bör ingå i ett övergripande ledningssystem för sjukskrivnings-
processen, utifrån God vård, samt andra gällande styrdokument. 

Not. 22. Med vårdgivare avses den fysiska eller juridiska person som yrkesmässigt bedriver hälso- och 
sjukvård (till exempel landstingsstyrelsen).
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kapitel 3. utarbeta ett ledningssystem på land stingsnivå – mål och riktlinjer

Grundläggande regelverk och styrdokument för 
sjukskrivningsprocessen 

I ledningssystemet bör det framgå vilka lagar och regleringar som ligger till 
grund för arbetet med sjukskrivningar i hälso- och sjukvården. Förutom 
grundläggande regelverk och styrdokument finns kanske andra styrande do-
kument i landstinget som behöver beskrivas.

 

Hanteringen av sjukskrivningsärenden är inte uttryckligen reglerad i någon 
författning men ska ske i överensstämmelse med aktuell sjukvårdslagstift-
ning och gällande föreskrifter. Förutom föreskriften om ledningssystem för 

FöLJanDE LaGaR ocH StyRDoKUmEnt LIGGER tILL GRUnD  
FöR aRBEtEt mED SJUKSKRIVnInGaR

Grundläggande lagstiftning:

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) >

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531) >

Tandvårdslagen (TL 1985:125) >

Sekretesslagen (1980:100) >

Patientdatalagen (2008:355) >

Diskrimineringslagen (2008:567) >

Föreskrifter och vägledningar m.m:

Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patient–  >

säkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12)
God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och  >

sjukvården, Socialstyrelsen, 2006
Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i   >

hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). 
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning > , 
Socialstyrelsen, 2007
Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) >

Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och   >

sjukvården m.m. (SOSFS 2005:29)
Övriga nationella riktlinjer som är relevanta. >

Landstingens interna dokument om ledningssystem, riktlinjer och rutiner   >

för arbetet med sjukskrivningar m.m.

Läs vidare på www.lagrummet.se och www.socialstyrelsen.se.
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kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården23 (som beskrevs i kapi-
tel 2),  är Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning ett 
viktigt underlag när ett ledningssystem och rutiner kring arbetet med sjuk-
skrivningar arbetas fram. Ett annat centralt dokument är Socialstyrelsens in-
tygsföreskrift (2005:29).

De mest centrala dokumenten för kvalitetssäkring av arbetet med sjuk-
skrivningsprocessen, utöver God vård och föreskriften om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet (som tidigare beskrivits i kapitel 2), är följande. 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning 
Det försäkringsmedicinska beslutsstödet utgör en vägledning för arbetet 
med sjukskrivning både för hälso- och sjukvården och för Försäkringskassan 
och bör finnas med i ledningsstrukturer. Beslutsstödet syftar till en mer kva-
litetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Det består av två 
delar: Övergripande principer som gäller vid alla sjukskrivningsbedömningar 
och den andra delen består av specifika rekommendationer vid bedömning 
av arbetsförmåga för olika diagnoser och finns endast i elektronisk form för 
att kunna uppdateras kontinuerligt. De utgörs av rekommenderade tider för 
sjukskrivning för olika diagnoser.24

”Vägledningen för de övergripande principerna anger de grundläggande 
förhållnings- och arbetssätt som ska prägla inblandade aktörers arbete med 
sjukskrivning som behandlingsmetod och som socialförsäkringsinstrument.” 25 

De övergripande principerna ska användas som vägledning för de frågor som 
sjukskrivning som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer har. De sam-
manfattar bland annat förhållningssättet till sjukskrivning och de författnings-
stöd som kan tillämpas. Rekommendationerna i beslutsstödet syftar till att un-
derlätta samsynen mellan olika aktörer och patienterna om sjukskrivning. 

Socialstyrelsens föreskrifter (SoSFS 2005:29) om utfärdande av intyg 
inom hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvår-
den gäller också utfärdande av medicinska underlag. Föreskriften är tillämp-
lig på såväl intyg som medicinska utlåtanden för sjukskrivning.26

Not. 23. SOSFS 2005:12.
Not. 24. www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod
Not. 25. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning, Socialstyrelsen, 2007.
Not. 26. Föreskrifterna om intyg skall tillämpas på intyg som grundas på en bedömning av någons häl-
sotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet och som utfärdas av hälso- 
och sjukvårdspersonal inom verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 
tandvårdslagen (1985:125). 
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kapitel 3. utarbeta ett ledningssystem på land stingsnivå – mål och riktlinjer

Föreskriften reglerar hur ett intyg ska utformas och ”som intyg räknas ock-
så utlåtanden och andra liknande handlingar, oavsett hur de bedöms”. Den 
reglerar också vilka skyldigheter läkare har för utredning, utformning och 
bedömning när ett utlåtande ska utfärdas liksom läkarens skyldighet att fylla 
i olika blanketter och underlag. 

Föreskrifterna om intyg reglerar också vårdgivarens och verksamhetsche-
fens ansvar och skyldigheter (samma ansvarsfördelning används i föreskrif-
ten om ledningssystem). 

Vårdgivaren och verksamhetschefen ska ha ändamålsenliga rutiner och ut-
bildad personal för att skriva ett medicinskt underlag för sjukskrivning. Om 
läkaren är i en jävssituation, inte kan göra en opartisk bedömning eller inte har 
tillräcklig kompetens ska han/hon avböja att skriva ett medicinskt underlag. 

Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter  
om informationshantering och journalföring i hälso- och  
sjukvården (SoSFS 2008:14)
Det medicinska underlaget är en journalhandling och bestämmelser om pa-
tientjournaler finns i Patientdatalagen som ska öka patientsäkerheten och 
inflytandet för patienterna. Lagen ställer krav på säkerhet, dokumentation 
och regler för sekretess och åtkomst. Den gör det möjligt för fler vårdgivare 
att lättare ta del av en patients journal. Patienterna har också ökade möjlig-
heter att få en avvikande mening inskriven i sin journal.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter kopplade till patientdatalagen. Fö-
reskrifterna ställer krav på att vårdgivaren har en informationssäkerhetspolicy. 
Den ska ingå i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet.

ansvar för sjukskrivningsprocessen
I det övergripande ledningssystemet ska ansvarsfördelningen för sjukskriv-
ningsprocessen tydligt beskrivas. 

I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet (2005:12) beskrivs generellt vilket ansvar som nivåerna vårdgiva-
re, verksamhetschefer och övrig hälso- och sjukvårdspersonal har. Lands-
tingen och regionerna ser olika ut vilket innebär att en del kan ha fler eller 
andra nivåer i sin organisation och då är det särskilt viktigt att ansvarsför-
delningen tydliggörs.
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Vårdgivarens ansvar:27

Fast ställa vårdgivarens övergripande mål för det systematiska  >

kvalitetsarbetet för sjukskrivning, kontinuerligt följa upp och  
utvärdera målen
Efterfråga och följa upp mätbara mål, mått och mätrutiner  >

för sjukskrivnings processen. Nationella riktlinjer, såsom det 
Försäkringsmedicinska beslutsstödet, ska användas.
Ge direktiv och säkerställa att sjukskrivningsprocessen organiseras  >

så att den tillgodoser kravet på patientsäkerhet, god kvalitet och 
kostnadseffektivitet
Ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje  >

verksamhet är ändamålsenligt med mål, organisation och rutiner för 
sjukskrivningsprocessen som säkerställer kvaliteten. Säkerställa att 
sjukskrivningsprocessen fungerar verksamhetsöverskridande.
Säkerställa att chefer och medarbetare har den kompetens, det  >

engagemang, det ansvar och de befogenheter som krävs för ett 
systematiskt kvalitetsarbete kring sjukskrivningar
Ge skriftliga direktiv för och säkerställa att det finns ändamålsenliga  >

rutiner för intyg som utfärdas inom hälso- och sjukvården som rör 
sjukskrivningsprocessen
Säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen genomgår utbildning  >

och fortbildning i frågor om personalens skyldigheter och ansvar vid 
utfärdande av intyg

Verksamhetschefernas ansvar:28

Inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera  >

rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för sjukskrivningsprocessen 
för att kunna styra, följa upp och utveckla arbetet
Ansvara för att mål för arbetet med sjukskrivningsprocessen formuleras  >

och uppnås
Ansvara för uppföljning och analys av sjukskrivningsprocessen, så att  >

åtgärder kan vidtas för att förbättra arbetet
Fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för de  >

intyg som utfärdas inom verksamhetsområdet
Fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att rutinerna och  >

ansvarsfördelningen uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven i dessa 
föreskrifter

Not. 27. Med vårdgivare avses den fysiska eller juridiska person som yrkesmässigt bedriver hälso- och 
sjukvård (till exempel landstingsstyrelsen).
Not. 28. Med verksamhetschef avses den person som leder en verksamhet i hälso- och sjukvården.
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övrig hälso- och sjukvårdspersonals ansvar:

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska inom ramen för verksamhetens  >

ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning och 
vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering 
och uppföljning av mål och resultat

Formulera övergripande mål på vårdgivarnivå
Här följer ett antal förslag på övergripande mål med exempel från några 
landstings ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. 

Det övergripande målet bör vara kopplat till God vård. Det bör tydliggöras 
att sjukskrivning är en aktiv del av vård och behandling. De övergripande må-
len ska sedan på verksamhetsnivå omformas till mätbara mål, följas upp och 
återrapporteras till vårdgivaren.

Landstingets övergripande mål för sjukskrivningsarbetet kan till exempel  
handla om att: 

”Uppnå en patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess för både kvinnor  
och män.”

Med patientsäker avses att sjukskrivningen ska uppfylla kravet på God vård 
enligt föreskriften SOSFS 2005:12 (se kapitel 2). Med rättssäker avses att gäl-
lande regelverk är korrekt tillämpade. Gärna kan man tydliggöra i målformu-
leringarna att det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska användas.

Kvinnor och män ska behandlas lika utifrån hälso- och sjukvårdslagen, vil-
ket även gäller i sjukskrivningsprocessen. Det kan tydliggöras i målformule-
ringar, riktlinjer och rutiner för sjukskrivningar för att säkerställa att vården 
inte bidrar till ojämställdhet. För fördjupning kring detta område rekom-
menderas arbetsboken om jämställda sjukskrivningar från Sveriges Kommu-
ner och Landsting.29

Flertalet landsting som har utformat övergripande mål har likartade 
formuleringar:

Landstingets mål för sjukskrivningsarbetet är en patient- och rättssäker  >

sjukskrivningsprocess. (Landstinget i Värmland)
En tydlig och säker sjukskrivningsprocess som en del i vård och  >

behandling. (Landstinget Gävleborg)
Rätt, Lagom och Säker sjukskrivning. (Region Skåne) >

Not. 29. Jämställda sjukskrivningar – arbetsbok för kvalitetssäkrad sjuskrivningsprocess, Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2010.
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Formulera mål utifrån de sex kvalitetsområdena i God vård

Här beskrivs de sex kvalitetsområdena i God vård närmare och hur sjuk-
skrivningsprocessen kan kvalitetssäkras genom att formulera mål kring 
dessa områden.

Exempel på målformuleringar är hämtade från landstingen i Gävleborg, 
Örebro och Värmland, förutom egna förslag.

Det är viktigt att vården är på lika villkor och även jämställd. Därmed ges 
även exempel på vad man bör tänka på ur ett genusperspektiv.

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att 
möta den individuella patientens behov på bästa sätt.

I en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård används systematiskt insamlad, 
granskad, värderad och sammanställd kunskap på ett metodiskt sätt liksom 
reflekterad, kollektiv, klinisk erfarenhet och kunskap om kommunikation och 
bemötande. För att hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad krävs att 
kunskapen omsätts i praktisk handling på ett ordnat sätt. Patienterna ska in-
volveras i arbetet med kunskapsbildning och spridning. Med begreppet än-
damålsenlig hälso- och sjukvård avses att nyttan med vården för patienten är 
större än olägenheten, såsom eventuella risker eller skador.

För att avgöra om vården är ändamålsenlig krävs tydliga mål. Uppföljning-
en bör göras och beskrivas på olika sätt beroende på nivå i hälso- och sjuk-
vårdssystemet.30

Exempel målformulering:
Sjukskrivning är en del av vård och behandling och läkarens bedömning  >

ska göras med samma medvetenhet, systematik och professionalism som 
andra åtgärder
Sjukskrivning ska ske enligt evidensbaserad kunskap och nationella och  >

lokala riktlinjer

med genusglasögon: Används metoder som har evidens och som har effekter 
för både kvinnor och män? Har personalen kompetens om kvinnor och mäns 
sjukdomar, om våld i nära relationer? Får både kvinnor och män som perso-
nal vidareutbildning?

Not. 30. Nationella indikatorer för God vård, Socialstyrelsen, 2009.
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2. Säker hälso- och sjukvård

En säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras genom ett 
aktivt riskförebyggande arbete. En säker vård minskar risken för vårdskador.

Grunden är att diagnostik, vård och behandling utförs på rätt sätt. En för-
utsättning för att förebygga vårdskador är att vårdgivaren har ett lednings-
system för kvalitet och säkerhet där även sjukskrivningsprocessen ingår. Ett 
proaktivt säkerhetsarbete bygger på ett kontinuerligt arbete med målformu-
lering, uppföljning, analys och återföring av resultat. Detta ska ske på alla ni-
våer i organisationen.

Exempel målformulering:
Kontraindikationer för och bieffekter av sjukskrivning ska beaktas >

Risker med långtidssjukskrivning ska beaktas >

med genusglasögon: Vilka vårdskador finns det risk för att kvinnor och män 
utsätts för i samband med sjukskrivningsprocessen? Upptäcks depressioner 
på män? Sjukdomsförklaras normala livsprocesser hos kvinnor? Tillfrågas 
både kvinnor och män om alkohol och narkotikamissbruk? Upptäcks våld i 
nära relationer? Hur dokumenteras sjukskrivning och rehabilitering i jour-
nalerna för män och kvinnor?

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Vården ska bygga på respekt för människors lika värde och den enskilda män-
niskans värdighet, självbestämmande och integritet. Det är viktigt att pa-
tienten bemöts utifrån sitt sociala sammanhang och att vården utförs med 
respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förutsättningar, för-
väntningar och värderingar. Vården ska genomföras och planeras i samråd 
med patienten.

Kommunikationen med patient och närstående ska vara en integrerad del 
av vården och behandlingen.

Exempel målformulering:
Sjukskrivning ska ske i dialog med patienten och med respekt för den >

enskilda människans värdighet

med genusglasögon: Utgår vi ifrån individens behov eller finns det risk att vi 
utgår utifrån traditionella föreställningar om kön? Bemöts både kvinnor och 
män värdigt och respektfullt? Görs kvinnor och män delaktiga i arbetet?
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4. Effektiv hälso- och sjukvård

Effektiv vård innebär att de tillgängliga resurserna utnyttjas på bästa sätt 
för att uppnå uppsatta mål. Effektivitet kan uttryckas som måluppfyllelse i 
förhållande till kostnaden för de insatta resurserna. En effektiv vård har hög 
måluppfyllelse.

I Nationella indikatorer om God vård sägs att hög produktivitet är en förut-
sättning för hög effektivitet, men för en effektiv vård krävs också att aktivite-
terna leder till önskvärda resultat. Resultatet behöver i sin tur vara kopplat 
till övergripande mål.

Exempel målformulering:
Sjukskrivning ska ske kostnadseffektivt så att tillgängliga resurser >

används på bästa sätt

med genusglasögon: Är sjukskrivningsprocessen lika effektiv för både kvin-
nor och män? Får kvinnor respektive män tillgång till lika och likvärdiga re-
surser? Hur långa är väntetider för kvinnor respektive män? Följs rehabilite-
ringskedjan i lika stor utsträckning för kvinnor och män? 

5. Jämlik hälso- och sjukvård
Vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Jämlik vård innebär 
att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett 
personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, 
social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning m.m.

Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar ef-
ter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
prioritera de som har störst behov. Den bör dessutom vara hälsoinriktad och 
hälsofrämjande.

Jämlik vård har också direkt koppling till de tre principer  
för prioritering som riksdagen har fastställt:

Människovärdeprincipen >

Behovs- och solidaritetsprincipen >

Kostnadseffektivitetsprincipen >

Dessa principer utgör den etiska plattform som ska ligga till grund för att 
HSLs krav på god vård på lika villkor realiseras.31

Not. 31. Nationella indikatorer för God vård, Socialstyrelsen, 2009.
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figur 4. Sjukskrivningsprocessen i Landstinget i Värmland med en skiljelinje mellan landstingets 
(LiV) och försäkringskassans (FK) uppdrag i sjukskrivningsprocessen 
luH = läkarutlåtande om hälsotillstånd
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Exempel målformulering:

Bedömning av sjukskrivningsbehov ska ske på lika villkor >

med genusglasögon: Följer ni upp och har kontroll på att kvinnor respektive 
män får lika och likvärdig hantering av sjukskrivningar? Förekommer diskri-
minering mellan män och kvinnor?

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller 
hon har behov av.

Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att vård erbjuds utan att eventuella 
väntetider påverkar patienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening.

Beslut om tidsramen för de vårdinsatser som patienten har behov av ska 
fattas i dialog med henne eller honom och utformas i enlighet med riksdagens 
prioriteringsprinciper.

Exempel målformulering: 
Medicinsk bedömning för sjukskrivning ska göras snarast med beaktande  >

av gällande vårdgaranti och prioriteringsregler

med genusglasögon: Hur ser väntetider ut för kvinnor respektive män? Följs 
vårdgarantin för både män och kvinnor?

organisering av sjukskrivningsprocessen
I ledningssystemet är det en fördel att ha med en beskrivning av hur sjuk-
skrivningsprocessen är organiserad i landstinget, gärna med illustration ge-
nom en processkarta eller systembild över sjukskrivnings- (och rehabiliter-
ingsprocessen) se exempel figur 4. Beskriv hälso- och sjukvårdens respektive 
Försäkringskassans roll och ansvar i sjukskrivningsprocessen. Vem ansvarar 
för vad, vilka samarbetar landstinget med? Vilket stöd finns? Hur ser samar-
betet ut med Försäkringskassan och andra aktörer såsom Arbetsförmedling-
en. Hur ser tidsplaner ut och överensstämmelsen med Försäkringskassans 
Rehabiliteringskedja.

Vidare är det bra att det tydligt framgår vem som är vårdgivaren i landsting-
et, till exempel landstingsstyrelsen. För att säkerställa kvaliteten kan även 
vårdgivarens ansvar för en etablerad samverkan med Försäkringskassan och 
övriga aktuella aktörer tydliggöras. 



Bättre sjukskrivningar. Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården38

kapitel 3. utarbeta ett ledningssystem på land stingsnivå – mål och riktlinjer

tabell 1. Sjukskrivningsprocessen – Region Skåne 
Fk = Försäkringskassan, aF = arbetsförmedlingen, soc = socialtjänsten

Dag 1–14 Dag 15–90 Dag 91–180 Dag 181–365 Dag 366–914 Dag 915–

Insatser och 
beslutspunkter

dag 1

läkare sjukskriver 
med stöd av För-
säkringsmedicinskt 
beslutsstöd.

dag 15–30

Förskringsmedicinskt 
beslutsstöd används. 

läkare/rehabkoordinator 
initierar ärendet till 
teamkonferens.

kvalitetssäkring av 
medicinska  
insatser/åtgärder 

säker prognos:  >

återgång i arbete med 
planerade medicinska 
insatser/åtgärder
osäker prognos för  >

återgång i arbete
resursteam eller •	
motsvarande
rehabgaranti•	
specialiståtgärder•	

kontakt med andra 
aktörer: Fk (avstämnings-
möte), arbetsgivare, aF, 
soc (samverkansmöte)

dag 130–160

Förskringsmedicinskt 
beslutsstöd används. 

läkarbedömning inför 
dag 180 i rehabkedjan.

kvalitetssäkring 

medicinsk  >

rehabiliterings-
planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. 
sjukdom
behov av  >

arbetsinriktad 
rehabilitering

dag 270–300

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkarbedömning inför dag 365 
i rehabkedjan.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

dag 366 och framåt

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkare bedömer fortlöpande.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

dag 915 och framåt

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkare bedömer mot arbets-
marknadspolitiskt program.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

Rehabkedjan: 
Bedömning av 
arbetsförmågan 
anställda/egen 
företagare

arbetsgivarens  
sjuklöneperiod

Fk bedömer om personen 
kan klara av sitt vanliga 
arbete eller annat tillfälligt 
arbete hos arbetsgivaren.

Fk bedömer om 
personen kan  
omplaceras till annat 
arbete hos ordinarie 
arbetsgivare.

Fk bedömer arbetsförmå-
gan mot hela den reguljära 
arbetsmarknaden (undantag 
finns = särskilda skäl/oskälig 
bedömning).

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära arbets-
marknaden (undantag finns = 
oskälig bedömning).

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot aF:s program.

Rehabkedjan: 
Bedömning av 
arbetsförmågan 
arbetslösa

Fk bedömer  
arbetsförmågan mot 
hela den reguljära 
arbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmå-
gan mot hela den regul-
jära arbetsmarknaden

Fk bedömer arbets-
förmågan mot hela 
den reguljära arbets-
marknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära  
arbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära  
rbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot aF:s program.

Ersättning (efter 
myndighetsbeslut)

sjuklön >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd   >

(social 
förvaltningen)

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

Förlängd sjukpenning efter  >

ansökan 75%
Fortsatt sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

Förlängd sjukpenning i  >

vissa fall efter ansökan
Förlängd sjukpenning   >

p.g.a arbetsskada
Fortsatt sjukpenning 80% >

aktivitetsstöd min   >

223 kr/dag eller a-kassa
Försörjningsstöd >
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tabell 1. Sjukskrivningsprocessen – Region Skåne 
Fk = Försäkringskassan, aF = arbetsförmedlingen, soc = socialtjänsten

Dag 1–14 Dag 15–90 Dag 91–180 Dag 181–365 Dag 366–914 Dag 915–

Insatser och 
beslutspunkter

dag 1

läkare sjukskriver 
med stöd av För-
säkringsmedicinskt 
beslutsstöd.

dag 15–30

Förskringsmedicinskt 
beslutsstöd används. 

läkare/rehabkoordinator 
initierar ärendet till 
teamkonferens.

kvalitetssäkring av 
medicinska  
insatser/åtgärder 

säker prognos:  >

återgång i arbete med 
planerade medicinska 
insatser/åtgärder
osäker prognos för  >

återgång i arbete
resursteam eller •	
motsvarande
rehabgaranti•	
specialiståtgärder•	

kontakt med andra 
aktörer: Fk (avstämnings-
möte), arbetsgivare, aF, 
soc (samverkansmöte)

dag 130–160

Förskringsmedicinskt 
beslutsstöd används. 

läkarbedömning inför 
dag 180 i rehabkedjan.

kvalitetssäkring 

medicinsk  >

rehabiliterings-
planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. 
sjukdom
behov av  >

arbetsinriktad 
rehabilitering

dag 270–300

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkarbedömning inför dag 365 
i rehabkedjan.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

dag 366 och framåt

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkare bedömer fortlöpande.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

dag 915 och framåt

Förskringsmedicinskt  
beslutsstöd används. 

läkare bedömer mot arbets-
marknadspolitiskt program.

kvalitetssäkring 

medicinsk rehabiliterings- >

planering
arbetsförmågans  >

nedsättning p.g.a. sjukdom
behov av arbetsinriktad  >

rehabilitering

Rehabkedjan: 
Bedömning av 
arbetsförmågan 
anställda/egen 
företagare

arbetsgivarens  
sjuklöneperiod

Fk bedömer om personen 
kan klara av sitt vanliga 
arbete eller annat tillfälligt 
arbete hos arbetsgivaren.

Fk bedömer om 
personen kan  
omplaceras till annat 
arbete hos ordinarie 
arbetsgivare.

Fk bedömer arbetsförmå-
gan mot hela den reguljära 
arbetsmarknaden (undantag 
finns = särskilda skäl/oskälig 
bedömning).

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära arbets-
marknaden (undantag finns = 
oskälig bedömning).

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot aF:s program.

Rehabkedjan: 
Bedömning av 
arbetsförmågan 
arbetslösa

Fk bedömer  
arbetsförmågan mot 
hela den reguljära 
arbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmå-
gan mot hela den regul-
jära arbetsmarknaden

Fk bedömer arbets-
förmågan mot hela 
den reguljära arbets-
marknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära  
arbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot hela den reguljära  
rbetsmarknaden

Fk bedömer arbetsförmågan 
mot aF:s program.

Ersättning (efter 
myndighetsbeslut)

sjuklön >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd   >

(social 
förvaltningen)

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

Förlängd sjukpenning efter  >

ansökan 75%
Fortsatt sjukpenning 80% >

Försörjningsstöd >

Förlängd sjukpenning i  >

vissa fall efter ansökan
Förlängd sjukpenning   >

p.g.a arbetsskada
Fortsatt sjukpenning 80% >

aktivitetsstöd min   >

223 kr/dag eller a-kassa
Försörjningsstöd >
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kapitel 3. utarbeta ett ledningssystem på land stingsnivå – mål och riktlinjer

Sjukskrivningsprocessen i Region Skåne framgår av tabellen på föregående 
sida med en översiktlig beskrivning av möjliga insatser. Målet är att en sjuk-
skrivning ska vara Rätt, Lagom och Säker. Ett aktivt förhållningssätt är vik-
tigt. Sjukskrivningsprocessen är också kopplad till tidpunkterna enligt de nya 
sjukskrivningsreglerna – Rehabiliteringskedjan. En aspekt som rör kvalitets-
säkring finns också med i alla steg. Här följer ett utdrag från ledningssystemet 
i Örebro läns landsting:

”Sjukskrivningsprocessen ska styras med utgångspunkt från vad som är 
bäst för patienten. Den samlade kompetensen såväl inom som utom den 
egna enheten ska tas tillvara för att lösa komplicerade sjukskrivningsfrågor. 
Bristande samverkan leder till långa sjukskrivningar och passiviserande 
väntetider, samt att utrednings- och behandlingsprocesser av vikt för återgång 
i arbete inte sker parallellt.” 32

Uppföljning och utvärdering av ledningssystemet 
I föreskriften om ledningssystem står att läsa: 

”Vårdgivaren ska fastställa verksamhetens övergripande mål för kvalitet och 
patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen”33.

Ledningssystemet bör gås igenom och utvärderas med angivna intervall. Ob-
servationer, slutsatser och rekommendationer bör dokumenteras som un-
derlag för nödvändiga åtgärder. 

De sex kvalitetsområdena kan också betraktas som områden för uppföljning 
och förbättring. God vård utgår från intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Eftersom lagen är en ramlag som är mer specifik i vissa delar och mer allmänt 
hållen i andra, påverkar det kvalitetsområdena på olika sätt. Områdena Jäm-
lik respektive Effektiv hälso- och sjukvård kan inte beskrivas på samma sätt 
som de andra. Att följa upp om vården är jämlik kan till exempel innebära att 
man väljer ut att studera sjukskrivningsstatistik utifrån kön, socioekonomiska 
grupper, geografi eller åldersgrupper. Eftersom vården är ojämlik på flera sätt34 
är det nödvändigt att studera statistik, uppdelad på olika grupper, som under-
lag för analys och för att kunna genomföra förändringar/förbättringar vid sin 
verksamhet. På nästa sida sammanfattas – som en checklista – vad som bör 
finns med i ett ledningssystem om sjukskrivningsprocessen på vårdgivarnivå.

Not. 32. Örebro läns landsting. 
Not. 33. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården, SOSFS 2005:12.
Not. 34. Vård på (o)lika villkor – en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård, SKL, 2009.



cHEcKLISta – öVERGRIPanDE LEDnInGSSyStEm

Finns det ett övergripande ledningssystem för kvalitet och patient säkerhet som  >

omfattar sjukskrivningsprocessen för kvinnor och män?
Anger ledningssystemet de övergripande målen för det systematiska  >

kvalitetsarbetet för sjukskrivningsprocessen enligt God vård, samt för en 
rättssäker sjukskrivningsprocess?
Har vårdgivaren gett direktiv om fördelningen av ansvar och befogenheter  >

som säkerställer kvaliteten i sjukskrivningsprocessen, i landstingsplan, 
förvaltningsplan, verksamhetsplan etc.?
På vilket sätt säkerställer ledningssystemet användningen av de övergripande  >

principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet?
Beskrivs hur de övergripande målen ska följas upp?   >

Hur ofta och på vilket sätt? 
Hur följer man upp att sjukskrivningsprocessen är: >

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig •	
Säker •	
Patientfokuserad •	
Effektiv •	
Jämlik•	
Given i rimlig tid samt •	
Rättssäker•	

Vilken form av uppföljningsbara data finns? Hur följs statistik om sjukskrivning upp  >

och återförs till verksamheterna? Det är viktigt att all statistik är könsuppdelad för 
till exempel sjukskrivningslängder och diagnoser. Går det även att ta fram uppgifter 
om ålder, socioekonomi, etnicitet m.m.?
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KAPITEL4
Utarbeta ett ledningssystem 
på verksamhetsnivå – mål och 
rutiner för arbetet med  
sjukskrivningar
Genom ledningssystemet kan vårdgivarna ge verksamhetsche-
ferna ramar och vägledning för det lokala kvalitetsarbetet och ef-
terfråga resultat. De övergripande målen ska på verksamhetsnivå 
omformas till mätbara mål, följas upp och återrapporteras till 
vårdgivaren. Ledningssystemet på verksamhetsnivå ska innehål-
la riktlinjer för hur det systematiska kvalitetsarbetet med sjuk-
skrivningsprocessen ska bedrivas, styras, följas upp och utveck-
las. Kapitlet avslutas med en sammanfattning om hur man gör.

Utveckla kvaliteten i vården 

Trots att det finns goda kunskaper och färdigheter i vården kanske inte pa-
tienten får den vård som hon eller han behöver, och inte alltid i rätt tid. Det 
kan till exempel handla om långa väntetider, brister i informationen och 
inställda behandlingar som kan bero på problem i systemet eller olika be-
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

dömningar m.m. För att garantera att ny kunskap och nya metoder kommer 
patienterna till del behövs kunskap om förbättring (se även kapitel 2 om det 
systematiska kvalitetsarbetet). 

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har, förutom sitt ordinarie ar-
bete, ett uppdrag att bidra till utvecklingen av arbetet och systemet som de 
verkar i. Figur 6 är hämtad från skriften God vård, Socialstyrelsen, och visar 
kopplingen mellan förbättringskunskap och hälso- och sjukvårdens profes-
sionella kunskap. 

Förbättringskunskap, till exempel kunskap om system och förändringspsy-
kologi, lärs sällan ut i utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal. De två oli-
ka formerna av kunskap kan tillsammans öka värdet för dem som vården finns 
till för (patienterna). 

I ökande omfattning är kvalitetsarbete idag en integrerad del av verksam-
heten. Det formuleras mål, man mäter och jämför sig med sig själv och andra 
och arbetar med kvalitetsförbättringar. 

Ett ledningssystem kan därigenom vara till hjälp i ett utvecklingsarbete/
förbättringsarbete. I vägledningen God vård kan vi läsa att:

”Ett väl fungerande ledningssystem är en förutsättning för att såväl enskilda 
verksamheter som vårdgivare ska kunna följa upp kvaliteten, inklusive 
säkerheten systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas.” 35

En annan förutsättning för att garantera att både kvinnor och män får 
god vårdkvalitet är att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbe-
tet (se vidare i Jämställda sjukskrivningar. Arbetsbok för kvalitetssäkrad  
sjuskrivningsprocess som ges ut av Sveriges kommuner och landsting under 
september 2010). 

Verksamhetschefernas ansvar
Verksamhetscheferna36 har en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Nedan sammanfattas verksamhetenschefens ansvar vad gäller arbetet med 
sjukskrivningar utifrån Jämställda sjukskrivningar. Arbetsbok för kvalitets-
säkrad sjuskrivningsprocess.

Not. 35. God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, 
2006.
Not. 36. Med verksamhetschef avses den person som leder en verksamhet i hälso- och sjukvården.
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Verksamhetschefen är enligt föreskriften om ledningssystem,  
(SoSFS 2005:12) ansvarig för att:

Alla medarbetare engageras, har rätt kompetens för arbetet med sjuk- >

skrivningar och får ansvar och befogenheter för att kunna bedriva arbetet
Inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram mätbara  >

mål, mått och mätrutiner för sjukskrivningsprocessen. Nationellt 
utvecklade mål, mått, indikatorer och riktlinjer ska användas, såsom det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet.
Fastställa och dokumentera rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för  >

sjukskrivningsprocessen för att kunna styra, följa upp och utveckla arbetet
Följa upp och analysera sjukskrivningsprocessen inom verksamheten, så  >

att åtgärder kan vidtas för att förbättra arbetet37

Not. 37. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
SOSFS 2005:12.

Professionell kunskap
Ämneskunskap
Personliga färdigheter
Värderingar och etik

Förbättringskunskap
System
Variation
Förändringspsykologi
Lärandestyrt förändringsarbete

Förbättring av diagnos, 
behandling och omvårdnad

Förbättringar av processer 
och system i hälso- och sjukvården

Ökat värde för dem vården finns till för

figur 6. Hur utveckla kvaliteten i vården?

källa: ”god vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården”, 2006.
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Verksamhetscheferna ska enligt intygsföreskriften (SoSFS 2005:29):

Fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för de  >

intyg som utfärdas inom verksamhetsområdet 
Fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att rutinerna  >

och ansvarsfördelningen uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven i 
föreskriften
Säkerställa rutiner för samtycke om information (4 kap. 1 §) >

Ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att hälso- och  >

sjukvårdspersonal som utfärdar intyg har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet för uppgiften (5 kap. 1 §)
Inom den allmänna hälso- och sjukvården svara för att det finns  >

rutiner som säkerställer bestämmelser om jäv i §§ 11 och 12 och att 
förvaltningslagen följs av den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar 
intyg (7 kap. 1 §)

övrig hälso- och sjukvårdspersonals ansvar:
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska inom ramen för verksamhetens led– >

ningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet 
genom att delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av 
rutiner och metoder, risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål 
och resultat

9 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdspersonal som avser att utfärda ett intyg 
skall noga överväga om: 

Det enligt lag eller förordning eller med hänsyn till ändamålet med ett  >

intyg krävs särskild kompetens och erfarenhet för att utfärda intyget, och
Det finns någon särskild omständighet som kan innebära att det finns skäl  >

att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet som intygsutfärdare

Enligt intygsföreskriften ska den som inte har tillräcklig kompetens och er-
farenhet eller som inte kan iaktta kraven på opartiskhet skall avböja att ut-
färda ett intyg. Om intygsutfärdaren ändå måste utfärda intyget skall skälet 
till detta anges i intyget. 

De centrala delarna av sjukskrivning och utfärdande av medicinska under-
lag beskrivs längre fram. Det finns även ett nyligen framtaget underlag från 
Försäkringskassan som stöd till läkare när de ska fylla i medicinska underlag 
(som finns med som bilaga till denna rapport).38 För övrigt hänvisas till intygs-
föreskriften för fler detaljer om personalens skyldigheter beträffande intyg. 

Not. 38. Vilka uppgifter behöver ett medicinskt underlag (FK 7263) innehålla och vad ska beskrivas?, 
Försäkringskassan, 2010.
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mål för verksamhetens arbete med sjukskrivningar
De övergripande målen på vårdgivarnivå ska omformas till mål på verksam-
hetsnivå. Målen för arbetet med sjukskrivningsprocessen ska vara mätbara 
och följas upp. I tabell 2 anges exempel på hur detta kan se ut i praktiken i 
Örebro läns landsting. 

Ytterligare förslag på mål finns på kommande sidor där verksamhetens ru-
tiner för sjukskrivningsprocessen beskrivs.

Verksamhetens rutiner/policy om sjukskrivningar 
Ledningssystemet på verksamhetsnivå ska säkerställa att det finns rutiner 
för arbetet med sjukskrivningar utifrån föreskriften om ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet. Rutinerna är ett viktigt stöd för läkarna och an-
nan berörd personal. Rutinerna ska vara skriftliga och kända för all berörd 
personal. De är även bra introduktionsmaterial för nya läkare och vikarier. 
”Så här gör vi på vår enhet kring sjukskrivningar.” Patienterna ska känna att 
de får likadan behandling oavsett vem de träffar på vårdcentralen.

Utifrån föreskriften om kvalitetsledningssystem ska rutiner finnas inom 
följande områden:

Bemötande av patienter1. 
Metoder för diagnostik, vård, behandling och rehabilitering2. 
Kompetens3. 
Samverkan och samarbete4. 
Riskhantering5. 
Avvikelsehantering6. 
Försörjning av tjänster, produkter och teknik7. 
Spårbarhet8. 
Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring9. 

Varje område beskrivs mer nedan och vad det innebär för kvalitetsarbetet arbe-
tet med sjukskrivningar. Exempel ges på rutiner på verksamhetsnivå, checklis-
tor och förslag på mål eller mått för sjukskrivningsprocessen. Relevant informa-
tion från det Försäkringsmedicinska beslutsstödet och intygsföreskriften vävs 
in i varje område. 
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Mål ÖLL Mål vårdcentralen/ 
Mottagningen

Uppföljning och kontroll

en kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig sjukskrivning – 
sjukskrivning sker enligt  
nationella och lokala riktlinjer.

”riktlinjer för sjukskrivnings-
processen inom Örebro läns 
landsting” är känd bland 
berörd personal.

socialstyrelsens beslutsstöd  
tillämpas av samtliga sjuk -
skrivande läkare.

samtliga sjukskrivande läkare 
har genomgått Webbutbild-
ning kring sjukskrivningar.

i samband med utvecklings-
samtal/ medarbetarsamtal 
samt genom att kontinuerligt 
ta upp sjukskrivningsfrågor 
som en punkt på läkarmöten, 
internutbildningar etc.

en säker sjukskrivning –  
kontraindikationer för sjuk-
skrivning iakttas.

vid långtidssjukskrivning 
beaktas kontraindikationer/ 
risker av sjukskrivningen, så-
som lidande, obehag, psykisk 
skada, isolering, missbruk och 
passivisering.

i samband med diskussioner 
kring sjukskrivningsfrågor  
på läkarmöten, internutbild-
ningar etc.

en patientfokuserad  
sjukskrivning –  
sjukskrivning sker med  
respekt för individen.

Patienter med önskemål om  
sjukskrivning bemöts person-
ligt och informativt i telefon,  
på mottagningen och i den  
fortsatta processen.

vid sjukskrivningar som riske-
rar att bli långvariga upprättas  
individuella rehabiliteringspla-
ner inom tre månader. rutin 
för teamsamverkan är känd.

i samband med diskussioner 
kring sjukskrivningsfrågor  
på läkarmöten, internut bild-
ningar etc.

en effektiv  
sjukskrivning –  
sjukskrivning sker med  
kostnadseffektivitet.

Första sjukskrivningstillfället  
hålls kort, max 2 veckor, om 
inte diagnosen uppenbart 
kräver längre tid.

Patienten fortsätter i möjligas-
te mån sitt arbete, om möjligt 
undviks heltidssjukskrivning.

antal sjukskrivningar över 30 
dagar per läkare uppdelat på 
kvinnor och män ( kvartalsvis)

antal sjukskrivningar över sex 
månader uppdelat på kvinnor 
och män

andel deltidssjukskrivningar-
uppdelat på kvinnor och män 

tabell 2. Mål för arbetet med sjukskrivningar i Örebro läns landsting, (ÖLL) 
mu= medicinska underlag, Fk= Försäkringskassan
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1. Bemötande av patienter med sjukskrivningsbehov  
Goda rutiner för hantering av klagomål och förslag på förbättringar under-
lättar kontakterna med hälso- och sjukvården för patienterna och leder till 
förbättrad kvalitet och patientsäkerhet.

”Liksom all annan hälso- och sjukvård ska även sjukskrivningsprocessen 
präglas av respekt för människors lika värde, för den enskilda människans 
värdighet och för patientens medbestämmande.” 39

Personer med sjukskrivningsbehov ska bemötas personligt och informativt i 
telefon, på mottagningen och i den fortsatta processen. 

Not. 39. Landstinget Gävleborg.

Mål ÖLL Mål vårdcentralen/ 
Mottagningen

Uppföljning och kontroll

jämlik sjukskrivning –  
bedömning av sjukskriv-
ningsbehov sker på lika villkor.

det finns inte några skillnader 
i sjukskrivningsmönster som 
beror på kön som inte har sin 
förklaring.

Fortlöpande diskussioner vid 
t.ex. läkarmöten, internutbild-
ningar, utvecklingssamtal/
medarbetarsamtal.

ges i rimlig tid – 
medicinsk bedömning för 
sjukskrivning ska, med be-
aktande av gällande priorite-
ringsregler, utfärdas snarast.

medicinsk bedömning ges 
inom vårdgarantin 
(0–7–90–90)

Följs upp månatligen i den 
reguljära uppföljningen av 
vårdgarantin

sjukskrivningen ska vara  
rättssäker – 
sjukskrivning grundas på 
socialförsäkringens regler. 

Personalen har fått informa-
tion/utbildning i försäkrings-
medicinska frågor.

Överenskommelse mellan 
Öll och Fk kring samverkan 
är känd bland personalen

stafettläkare har kännedom 
om verksamhetens sjukskriv-
ningsrutiner. 

70 % av alla medicinska 
underlag är korrekt ifyllda 
(obligatoriska rutor är ifyllda).

Fortlöpande diskussion vid 
t.ex. läkarmöten, internutbild-
ningar, utvecklingssamtal/
medarbetar-samtal.

information vid  
kontraktskrivning

andel mu som kommer  
tillbaka för komplettering 
från Fk.
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Våld

Fam
iljesituation

Rehabliliteringsplan

Som
atisk diagnos psykiatrisk

©  Skurups vårdcentral, Region Skåne

RISK-bruk

Tänk tvärtom

Tumme: Kvinnor tillfrågas ofta om sin familjesituation, men sällan män.

Pekfinger: Våld och hot är en riskfaktor för långvarig sjukskrivning. Mäns våld mot kvinnor är ofta ett dolt 
problem.

Långfinger: Somatisk inriktning på männens diagnoser och psykosomatisk på kvinnors. Stor risk att man 
inte upptäcker depressioner hos män och större risk att sjukdomsförklara normala livsprocesser hos kvinnor.

Ringfinger: Riskbruk, alkohol är mer skamligt för kvinnor. 

Lillfinger: Män får tidigare specialistremisser och större stöd av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån 
arbete, medan kvinnor oftare rehabiliteras utifrån sin sociala situation.

figur 7. Genushanden 
Framtagen på skurups vårdcentral inom ramen för projektet jämt sjukskriven, 2009
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Det ska finnas kända rutiner för personligt bemötande med klar  >

ansvarsfördelning
Relevant informationsmaterial ska finnas tillgängligt (eventuellt på   >

olika språk)
Patienterna ska informeras om vart de kan vända sig med synpunkter och  >

eventuella klagomål på bemötandet
Patienten ska få information under läkarbesöket om hur hans/hennes  >

sjukskrivningsärende planeras och kommer att följas upp40

Hur bemöts patienter med sjukskrivningsbehov på mottagningen och i den 
fortsatta processen? Se över om kvinnor och män bemöts lika, genom att till 
exempel ställa”Tvärtom-frågan”: Hur skulle jag ha bemött patienten om den-
ne var av motsatt kön? Denna fråga kan även fungera för att säkerställa att 
andra grupper bemöts likvärdigt, till exempel utifrån ålder och etnicitet. 

I SKL:s skrift (O)jämställdhet i hälsa och vård – En genusmedicinsk kun-
skapsöversikt står följande:

”Ett stort antal studier tyder på att det förekommer medicinska felaktigheter 
orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om kön, så kallad 
genusbias. Genusbias kan bland annat handla om att man ser skillnader 
mellan könen där de inte finns eller att man bortser från skillnader och 
könsspecifika behov där de faktiskt finns. Genusbias kan ha betydelse för den 
diagnos och behandling patienten får samt för patientsäkerheten, inte bara för 
kvinnliga patienter utan även för manliga.”

Använd den så kallade Genushanden för att kontrollera om viktiga frågeom-
råden har täckts i patientkontakten, både med män och kvinnor, se figur 7. 

Patientens delaktighet

En väl avvägd bedömning förutsätter en bra dialog mellan patient och läkare. 
Bedömningen ska så långt som möjligt göras i samråd med patienten. Dennes 
uppfattning om sina besvär och vad de har för konsekvenser för hans/hennes 
förmåga till aktivitet och arbete är viktigt för läkarens slutliga bedömning. 
Eventuell sjukskrivningsgrad, möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter, 
färdsätt till och från arbetet och förebyggande åtgärder m.m. bör diskuteras.41

Not. 40. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk-
vården, SOSFS 2005:12.
Not. 41. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning, Socialstyrelsen 2007.
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Vikten av tidigt engagemang

Eftersom tidiga insatser är centrala för att undvika att en sjukskrivning blir 
långvarig och skadlig för patienten är det av stor vikt att göra rätt från bör-
jan. Hur det allra första mötet blir och hur av hälso- och sjukvården bemöter 
kvinnor och män som eventuellt kommer att sjukskrivas kan ha avgörande 
betydelse för den fortsatta behandlingen och/eller sjukskrivningen. Det finns 
till exempel risk att normala livsprocesser sjukdomsförklaras i onödan, detta 
gäller särskilt kvinnor. Individens egna resurser ska tas tillvara.42

Patienten bör till exempel informeras om att:43

Arbetsförmågan eller aktivitetsbegränsningen avgör om sjukskrivning är  >

motiverad
Utgångspunkten är att patienten ofta har en viss arbetsförmåga trots en  >

medicinsk diagnos 
Viss aktivitet snarare än inaktivitet ofta främjar återvinnande av en  >

funktion

Ett viktigt inslag i det tidiga engagemanget är kontakt med arbetsgivaren. För-
säkringskassan har ansvar för att så snabbt som möjligt engagera aktörer knut-
na till arbetsplatsen i form av avstämningsmöten. Arbetsgivare, företagshälso-
vård och fackliga företrädare kan bidra. Arbetsgivarens roll har tydliggjorts i 
Försäkringskassans regler för sjukförsäkring, ”Rehabiliteringskedjan”.

Not. 42. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning, Socialstyrelsen 2007.
Not. 43. Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som handlar om 
att ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet i hälso- och sjukvården. Genom överenskommelsen, som har 
funnits sedan 2006, har landstingen tillförts statsbidrag för att vidta strukturella åtgärder för att utveckla 
sjukskrivningsprocessen.
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2. metoder för diagnostik, vård, behandling och rehabilitering 
I ledningssystemet ska ingå dokumenterade rutiner för att styra och utvärdera 
introduktion, tillämpning och avveckling av metoder liksom säkerställande av 
att sjukskrivning används ändamålsenligt som en del av vård och behandling.

Även om den vetenskapligt dokumenterade kunskapen om sjukskrivning-
ens konsekvenser fortfarande är begränsad finns det dock studier som tyder 
på att långa sjukskrivningar har negativa effekter. Strävan ska därför vara att 
handlägga sjukskrivningsärenden så effektivt som möjligt och att vidta åtgär-
der i ett så tidigt skede som möjligt.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, både övergripande principer och diag-
nosspecifika rekommendationer, utgör en viktig grund vid bedömningen av 
sjukskrivningsbehovet. Bedömningen är fortsatt individuell men avvikelser 
från rekommendationerna ska motiveras i det medicinska underlaget. I led-
ningssystemet bör det framgå att det försäkringsmedicinska beslutsstödet 
ska användas som ett stöd för sjukskrivningshanteringen och vilka rutiner 
som finns för detta. Läs gärna vidare om sjukskrivningsmetodik i Försäk-
ringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning.

cHEcKLISta FöR RUtInER

Hur ska en patient med sjukskrivningsbehov bemötas, vid personlig kontakt och  >

telefonkontakt? Bemöts kvinnor och män lika?
Hur är patienten delaktig i sin sjukskrivningsprocess? >

Finns det information om vart patienten kan vända sig för att framföra  >

synpunkter?
Hur följs patienternas synpunkter på bemötande upp? >

Finns informationsmaterial på olika språk? >

Hur hanteras patientens önskan om sjukskrivning när personalen har en  >

annan (motstridig) uppfattning? Finns det rutiner för att stödja personalen i 
hanteringen av patienters önskan om sjukskrivning? 
Finnas lokala rutiner för ett gott bemötande där genusfrågor särskilt ska beaktas. >

FöRSLaG På måL ELLER mått

Bemötande kan mätas, genom till exempel nöjdhet i patientenkäter. Är det till  >

exempel någon skillnad på bemötandet av kvinnor respektive män. Frågor om 
sjukskrivning bör finnas med i patientenkäter.
Informationsmaterial om sjukskrivning ska finnas, på ex. antal språk. >

Hur många har tagit del av informationsmaterial? >
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

”Läkarens bedömning av arbetsförmåga är ett verktyg vid vård och 
behandling. En viktig utgångspunkt är att en väl avvägd belastning ofta leder 
till optimal läkning. För många åkommor innebär fullständig inaktivitet eler 
passiv vila att läkning förhindras eller försenas. Men det är också viktigt att 
ha i åtanke att för korta sjukskrivningar kan medföra bakslag med förlängd 
sjukskrivning och negativ påverkan på arbetsförmågan och hälsan.” 44

Individuell bedömning där beslutsstödet är vägledande

Den del av beslutsstödet som består av specifika rekommendationer för olika 
diagnoser ska vara en vägledning för läkare och för Försäkringskassans tjänste-
män i arbetet med sjukskrivning. Rekommendationerna ska tolkas och använ-
das utifrån de unika förutsättningar som råder i varje sjukskrivningsärende. 
Avsteg från rekommendationerna ska dock motiveras och dokumenteras.

Läkaren ska tydligt dokumentera sin bedömning i ett medicinskt underlag 
och i patientjournalen. 

Stöd i arbetet med att skriva medicinska underlag

Det finns ett nytt underlag45 framtaget av Försäkringskassan i samverkan med 
Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Distriktsläkarföreningen och Sveri-
ges Kommuner och Landsting som ska utgöra ett stöd för läkarna när de fyller 
i det medicinska underlaget/sjukintyget. Det beskriver också vad som avses 
med begreppen funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning. Er-
farenheter och studier har visat att många läkare tycker att det är svårt att 
korrekt fylla i det medicinska underlaget, särskilt beskrivningen av ”funk-
tionsnedsättning” och ”aktivitetsbegränsning”. I underlaget ges konkreta ex-
empel. Detta nya underlag kan vara ett bra stöd för läkare och annan berörd 
personal i arbetet med att säkerställa kvaliteten i de medicinska underlagen. 
Dokumentet i sin helhet finner ni i bilaga 1 (dokumentet kommer även att ges 
ut i en annan, mer lättillgänglig form). Nedan följer ett utdrag: 

Utdrag:
I arbetet med sjukskrivning av patienter har läkaren dubbla uppdrag, dels ett 
medicinskt som innebär att ställa diagnos, ge behandling och rehabilitering, 
dels ett försäkringsmedicinskt som innebär att bedöma arbetsförmåga och 

Not. 44. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – en vägledning för sjukskrivning. Socialstyrelsen, 2007.
Not. 45. ”Vilka uppgifter behöver ett medicinskt underlag (FK 7263) innehålla och vad ska beskrivas?”, Försäk-
ringskassan. 2010–05–25. 
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att utfärda medicinska underlag i form av intyg46 och utlåtanden.47 Båda upp-
dragen är av stor vikt för patienten.

När läkare ska utfärda ett medicinskt underlag är deras uppgift att uttala 
sig om patientens medicinska tillstånd och i vilken omfattning och på vilket 
sätt funktionstillståndet är påverkat i relation till arbete. Utifrån informatio-
nen i det medicinska underlaget tar Försäkringskassan sedan ställning till om 
patienten har rätt till sjukpenning eller inte.

För att denna sjukskrivningsprocess ska präglas av enhetlighet och god 
patient- och rättssäkerhet är försäkringsmedicinsk kunskap en nödvändig 
grund för såväl läkaren som Försäkringskassans handläggare.

Sjukskrivning och utfärdande av medicinska underlag ska vara en integre-
rad del av vård och behandling. Detta kräver att läkaren lämnar rätt och rele-
vant information i det medicinska underlaget. Den viktigaste informationen 
för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan utgår från den 
så kallade DFA-kedjan:48

Diagnos.  > Vilken sjukdom patienten har.
Funktionsnedsättning >

49. Vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.
aktivitetsbegränsning >

50. Diagnosens och funktionsnedsättningens 
konsekvenser.

Patientens egen beskrivning av sjukdomen och dess konsekvenser ska anges. 
För fler detaljer, exempel och ifyllnadsanvisning hänvisas till underlags-

dokumentet. 
Det är även viktigt att läkaren tar hjälp av andra professioner vid behov, till 

exempel genom ett bedömningsteam, exempelvis när en sjukskrivning riskerar 
att bli långvarig, eller när patienten har flera olika sjukdomar eller åkommor.

Försäkringskassan bedömer rätten till ersättning utifrån en rehabilite-
ringskedja med fasta tidsgränser. Patienten har rätt till sjukpenning i 90 da-
gar om han/hon inte klarar sitt vanliga arbete eller ett annat anpassat arbete 
på sin arbetsplats. Dag 91–180 utbetalas sjukpenning om patienten inte kan 
göra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Därefter utbetalas sjukpenning 
för dag 181–364 om man inte klarar något arbete på hela arbetsmarknaden. 

Not. 46. Ett intyg beskriver ett sakförhållande till exempel omfattningen av en kroppsskada som läkaren 
iakttagit vid undersökning.
Not. 47. Ett utlåtande innehåller också en bedömning till exempel om vad som har orsakat skadan eller  
en prognos. 
Not. 48. Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande, SOU 2009:89, Anna Hedborg.
Not. 49. Med funktionsnedsättning menas en förlust eller avvikelse i fysisk eller psykisk funktion. Nedsätt-
ningen ska avse en påvisbar variation från det som kan anses vara normalt. Vilka uppgifter behöver ett 
medicinskt underlag innehålla och vad ska beskrivas, FK, 2010.
Not. 50. Med aktivitetsbegränsning menas de svårigheter en person har vid genomförande av aktiviteter. 
Aktivitetsbegränsningen avser de konsekvenser som är orsakade av sjukdom och funktionsnedsättning.
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Uppföljning: system för statistikförsörjning

Landstingen behöver ändamålsenliga system för statistikförsörjning, för att 
kunna återföra sjukskrivningsstatistik till verksamheterna, som en del i upp-
följningen samt för att förbättra kvaliteten i arbetet. Region Skåne har kom-
mit långt i framtagandet av ett elektroniskt uppföljningssystem som beskrivs 
kortfattat nedan:

Ett elektroniskt ledningssystem för sjukintyg kan användas för löpande  >

uppföljning av till exempel vilka patienter som är på väg mot de olika 
tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, och det blir då ett verktyg framför 
allt för rehabiliteringssamordnare eller motsvarande på vårdcentralen 
eller kliniken. (Steg 1)
På denna organisatoriska nivå kan fördjupad statistik tas fram baserat  >

på personnummer och sjukskrivande läkare vilket gör det möjligt 
att följa upp sjukskrivningsmönster på diagnoser (och jämföra med 
beslutsstödet) könsfördelat och se eventuella avvikelser mellan könen 
och per läkare. (Steg 2)
I ett senare steg kan ett samlat dokumentationsstöd för hela sjuk- >

skrivningsprocessen och dess olika aktiviteter (intyg av olika slag, resurs-
teamsbedömningar, avstämningsmöten m.m.) baserat på flödesmodellen 
göra det möjligt att stödja en kvalitetssäkrad process. (Steg 3)
Region Skåne har genomfört det första steget på alla vårdcentraler i  >

fyra journalsystem och planering pågår på sjukhusen. Steg 2 ska startas 
i primärvården och senare på sjukhus. Planering pågår för steg 3. (Ulf 
Hallgårde, Region Skåne)



Bättre sjukskrivningar. Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården 57

3. Kompetens 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska arbetet med sjukskrivningar göras med 
medvetenhet, systematik och professionalism. Personalen ska ha god kunskap 
om arbetet för att klara uppdraget. Föreskriften som rör utfärdande av intyg 
innehåller bestämmelser om att det ska finnas utbildad personal för att utfärda 
intyg/medicinska underlag för sjukskrivning. All berörd personal ska ha kompe-
tens för uppgiften: läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, psykolog m.fl. 

Det ska finnas rutiner som ser till att den personal som är inblandad i sjuk-
skrivningsprocessen har den kompetens som krävs, det vill säga har kunska-
per om försäkringsmedicin, gällande regelverk på området, konsekvenser 
av sjukfrånvaro och hantering av patientkontakter, inklusive krishantering, 
för att ett professionellt omhändertagande ska kunna erbjudas och adekvata 
ställningstaganden göras för den enskilde patienten. 

cHEcKLISta FöR RUtInER

Hur introduceras och implementeras nya riktlinjer och metoder för sjukskrivning,  >

till exempel för nationella riktlinjer? Följs utvecklingsarbetet upp?
Vilket metodstöd för sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor används?  >

Från nationell nivå?, till exempel Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, God vård  •	
– om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Från landstinget?•	
Övrigt material?•	

Vilket metodstöd efterfrågas eller behöver utvecklas, till exempel statistikstöd? >

Finns det någon lathund för hanteringen av sjukskivningsärenden? >

Finns det schemalagd tid för arbete med medicinska underlag? >

Är metoderna anpassade till både kvinnors och mäns kroppar och förutsättningar?  >

På vem provas de ut? Är det patientsäkert för både kvinnor och män? Följs 
metoderna upp för både kvinnor och män? Revideras?

FöRSLaG På måL ELLER mått

Uppföljning av kvalitet på de medicinska underlagen, bland annat andel  >

sjukskrivningar som följer det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Andel korrekt 
ifyllda medicinska underlag (som innehåller de obligatoriska uppgifterna), 
det vill säga hur många intyg skickar Försäkringskassan tillbaka till vården 
för komplettering. Hur sker återföringen från Försäkringskassan, skickas 
ofullständiga intyg bara tillbaka till läkaren eller får verksamhetschefen eller 
enheten ta del av dem?
Analys av sjukskrivningsstatistik uppdelad på kön m.m. >
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kapitel 4. utarbeta ett ledningssystem på verksamhetsnivå – mål och rutiner för arbetet med sjukskrivningar

Det ska även finnas rutiner för ansvar och befogenheter för varje yrkes-
kategori som är inblandad i sjukskrivningsprocessen: läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och övrig personal. Ett ge-
mensamt förhållningssätt ska eftersträvas.

 Fundera igenom vilken kunskap som olika yrkesgrupper vid verksamhe-
ten behöver för att kunna arbeta effektivt och kvalitetssäkert med patenters 
sjukskrivningar.

Exempel på personalens kompetensområden:
Formella regelverk för hälso- och sjukvården >

Försäkringsmedicin, till exempel socialförsäkringen, aktuella intyg,  >

försäkringsmedicinskt beslutsstöd, föreskrifter från Socialstyrelsen  
– God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården
Socialstyrelsens intygsföreskrift >

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd >

Bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning  >

Landstingets eventuella riktlinjer för sjukskrivningsprocessen >

Rehabiliteringsgarantin, Rehabiliteringskedjan >

Den blankett som ska användas i kommunikationen med Försäkringskassan 
för sjukpenningärenden är Medicinskt underlag/sjukintyg för bedömning av 
förmåga att arbeta vid sjukdom (FK 7263). Läkaren ansvarar för att lämna 
rätt och relevant information i intygen på ett språk som kan förstås av lek-
män. Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:29) ska intyget förutom 
uppgifter om patientens namn, personnummer och adress också innehålla 
läkarens namn, kompetens och tjänsteställning eller befattning. Intyget ska 
dateras och undertecknas av läkaren.  
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4. Samverkan/Samarbete
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska olika insatser för patienten samordnas 
på ett ändamålsenligt sätt. Sjukskrivningsprocessen ska styras med utgångs-
punkt i vad som är bäst för patienten. Det kräver både intern samverkan (mel-
lan exempelvis vårdenheter, avdelningar och olika yrkesgrupper) och extern 
samverkan (med exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). 
Det är av stor betydelse att vårdens olika delar fungerar bra tillsammans. Per-
sonalen bör också ha kunskap om andras kompetens i vårdkedjan51.

Samarbetet internt inom sjukvården ska präglas av en gemensam vilja att 
arbeta för patientens bästa. 

Bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsbegränsning kan vinna på 
samarbete med team med annan kompetens än läkarens, till exempel sjuk-
gymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, särskilt om sjukskrivningen miss-
tänks bli långvarig.

I samverkan externt med till exempel Försäkringskassan och övriga aktörer 
som arbetsgivare, företagshälsovård och Arbetsförmedling, ska ansvarsför-
delningen vara tydlig.

”Verksamhetschefen ska säkerställa att verksamhetens arbete styrs 
med utgångspunkt i patientens bästa. Detta kräver ett professionellt 
omhändertagande och samverkan med övriga utrednings-, bedömnings- och 
behandlingsfunktioner inom landstingen och externa organisationer.” 52

cHEcKLISta FöR RUtInER

Hur ser den samlade kompetensen ut i försäkringsmedicin i verksamheten? >

Hur ser behovet av kompetens ut bland olika personalkategorier? >

Finns det rutiner för hur nya medarbetare ska introduceras i sjukskrivningsarbetet  >

och omfattar introduktionsprogrammet även vikarier och inhyrd personal, liksom 
personal från utlandet?
Vilken kompetens behövs för varje personalkategori? Läkare? Sjuksköterska?  >

Sjukgymnast? Arbetsterapeut? Kurator, psykolog m.fl.?
Har personalen kompetens i fråga om kvinnors och mäns sjukdomar, om våld i  >

nära relationer, jämställdhet. 
Hur säkras kompetensutvecklingen kontinuerligt, finns planer? >

Hur säkras kompetensförsörjningen? Finns mål för kompetensutveckling? >

Not. 51. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
SOSFS 2005:12.
Not. 52. Stockholms läns landsting.
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Här följer ett utdrag från ledningssystemet i Jämtlands läns landsting:

”På hälsocentraler ska det finnas tillgång till multimodala team. Samverkan 
på individnivå kring patienten ska ske gemensamt mellan de olika 
personalkategorierna med patientens tillåtelse. Insatser ska pla neras till-
sammans så att de koordineras. Rutiner ska finnas dokumenterade för 
avstämningsmöte på varje hälsocentral. Mötena ska ske med patient, läkare 
och representant från försäkringskassan. Facklig fö reträdare, representant 
från arbetsförmedlingen, företagshälsovård, personal ur multimodala teamet 
och arbetsgivare kan tillkallas vid behov.”

För att undvika långvariga sjukskrivningar ska snabb samverkan ske med en 
aktuell specialistvårdklinik och övriga aktörer runt patienten. 

Enligt Socialstyrelsens övergripande principer53 har hälso- och sjukvår-
den och Försäkringskassan ett gemensamt ansvar för att ytterligare glidning 
i sjukdomsbegreppet inte sker. De båda parterna har ett ansvar för att i nära 
samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål. Det inne-
bär bland annat att om frågor uppkommer om behandlande läkares bedöm-
ning måste de hanteras i en konstruktiv dialog.

Not. 53. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning, Socialstyrelsen, 2007.
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5. Riskhantering
Riskhantering – säkerställande av att sjukskrivning används ändamålsenligt 
som en del av vård och behandling.

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och bedöma risker som 
kan leda till vårdskada. Med risk avses risken att en negativ händelse i form av 
vårdskada, till exempel lidande, obehag eller psykisk skada ska inträffa. 

Inför exempelvis förändringar eller införande av ny teknik eller nya meto-
der är det viktigt att göra en riskanalys. 

I sjukskrivningsprocessen innebär vårdskada att sjukskrivningen orsakar 
problem på så sätt att sjukdomstillståndet förvärras eller att tillfrisknandet och 
återgången i arbete försenas. Kartläggning av potentiella riskfaktorer ska göras 
och eventuella negativa konsekvenser och kontraindikationer ska beaktas.

Enligt det försäkringsmedicinska beslutsstödet innebär långtidssjukskriv-
ning av vissa tillstånd ett riskområde, med ökad kännedom om isolerings- 

cHEcKLISta FöR RUtInER

Hur ser samverkan i sjukskrivningsprocessen ut internt inom enheten, mellan  >

olika yrkesgrupper, samarbete med andra verksamheter och kliniker i landstinget? 
vem/vilka har ansvaret för samordningen och hur går den till?
Finns det rutiner för informationsöverföring och samverkan internt mellan  >

vårdnivåer, förvaltningar och huvudmän? 
Hur ser samverkan ut med externa parter?  >

Vilka är de externa parterna, till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare, •	
företagshälsovård, Arbetsförmedlingen – som har blivit en mer central aktör 
liksom Socialtjänsten för rehabilitering av personer som inte har någon rätt till 
sjukpenning – vad kan förbättras i samarbetet?

Vilka rutiner finns för avstämningsmöten och annan samverkan med  >

Försäkringskassan?

FöRSLaG På måL

När sjukskrivningen riskerar att bli långvarig ska utredning och bedömning göras i  >

team eller i samverkan
Målformuleringar kan göras kring samarbete externt för att förbättra samarbetet  >

med till exempel arbetsgivarna, Arbetsförmedlingen, att i ett tidigt skede upprätta 
en kontakt.
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och passiviseringseffekterna. Rutinmässig förlängning av sjukskrivning ska 
därför undvikas. Här följer några utdrag från landstingens ledningssystem:

”Handläggningsrutiner för sjukskrivningsprocessen är en förebyggande åtgärd 
för att minska riskerna ur både patientsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.”54

”Vårdgivarens intention är att minska riskerna för vårdskada på grund av 
sjukskrivning, därför måste Socialstyrelsens beslutsstöd följas.” 55

Exempel på risker:

Rutinmässig förlängning av sjukskrivning – sjukskrivning är inte en aktiv  >

del av vård och behandling
Sjukskrivning utfärdad av tillfällig eller oerfaren läkare utan adekvat  >

bedömning eller handledning kan utgöra en risk för skada. För att undvika 
problem bör det inte vara hyrläkare som är anställda på kort tid som 
behandlar patienter som förväntas bli långvarigt sjukskrivna. Tydliga 
skriftliga rutiner kan åtgärda detta.
Bristfälliga medicinska utlåtanden kan leda till skada för patienten genom  >

rättsosäkerhet vid Försäkringskassans beslut
Risk ur arbetsmiljösynpunkt (Arbetsmiljölagen 1977:1160) är till  >

exempel konflikter med patienter som inte accepterar läkarens och/eller 
Försäkringskassans bedömning eller utlåtande

Not. 54. Stockholms läns landsting.
Not. 55. Jämtlands läns landsting.
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6. avvikelsehantering

Ledningssystemet ska säkerställa rutiner för att identifiera, analysera, be-
döma och åtgärda orsaker eller omständigheter som har lett till vårdskada på 
grund av sjukskrivning och återföra erfarenheterna till verksamheterna.

Med avvikelse menas en inträffad negativ händelse eller ett tillbud. Avvi-
kelser i sjukskrivningsprocessen såsom hantering eller avslag av ärendet kan 
medföra vårdavvikelser. I sjukskrivningsprocessen kan det handla om kon-
sekvenser som rör patientsäkerhet och/eller rättssäkerhet, till exempel för-
längda sjukskrivningar med passivisering som följd på grund av förseningar, 
brister i samverkan, inte korrekt ifyllda underlag och/eller information som 
inte har nått fram till rätt mottagare eller oförmåga att leverera fördjupade 
utredningar till Försäkringskassan.

Det kan också handla om bristfällig journaldokumentation för sjukskriv-
ningen, till exempel att det saknas uppgifter om syfte och mål med sjuk-
skrivningen. 

cHEcKLISta FöR RUtInER

Kartläggning av potentiella riskfaktorer med en sjukskrivning ska göras och  >

eventuella negativa konsekvenser ska beaktas. Har man sett över alternativ till 
sjukskrivning, deltidssjukskrivning m.m?
Rutiner ska finnas runt sjukskrivningsprocessen för att minska risken för att  >

sjukskrivningen inte blir en del av god vård och behandling.
Second opinion: Vid oklarheter kring sjukskrivning bör patienten erbjudas tid hos  >

en annan läkare.
Rutiner ska finnas så att sjukskrivningsrutinerna presenteras för stafettläkare och  >

vikarier när de börjar på enheten.
Hur hanteras konflikter med patienter? >

Vilka risker identifieras utifrån ett genusperspektiv? Upptäcks depressioner  >

hos män? Tillfrågas kvinnor om alkoholkonsumtion? Bedöms kvinnor och män 
utifrån föreställningar om kön i stället för efter individuella behov?  
Hur säkerställs det att dessa risker undviks? 

FöRSLaG På måL

Vid långtidssjukskrivning beaktas risker av sjukskrivningen, såsom isolering,  >

psykisk skada, missbruk och passivisering.
Bedöma kvinnor och män likartat utifrån individuella behov. >

En rättssäker sjukskrivning med korrekt ifyllda intyg och andra underlag >
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7. Försörjning av tjänster, produkter och teknik

Inköp av varor och tjänster påverkar kvaliteten i verksamheten och därmed 
dess resultat. Rutiner för säker användning av produkter, försörjningssystem 
och informationssystem bör innehålla anvisningar om att produkterna ska 
kontrolleras och installeras korrekt och att personalen ska få utbildning i hur 
de ska användas. 

För sjukskrivningsprocessen kan detta inkludera exempelvis ett elektroniskt 
journalsystem anpassat för hanteringen av medicinska underlag och andra in-
tyg; tillgång till försäkringsmedicinskt beslutsstöd; statistikförsörjning etc.

cHEcKLISta FöR RUtInER

När är sjukskrivningen inte en del i god vård och behandling? >

När är sjukskrivningen längre än den rekommenderade tiden i det  >

Försäkringsmedicinska beslutsstödet?
Saknas det information i journalsystemet?  >

När sänds ett medicinskt underlag/intyg tillbaka från Försäkringskassan till  >

vården för komplettering – följa upp och återföra erfarenheter
Anmäls och dokumenteras negativa händelser i lika stor utsträckning för män som  >

för kvinnor? Vilka händelser följs upp?

FöRSLaG På måL

Mål kan till exempel formuleras kring förbättrad kvalitet i de medicinska  >

underlagen och följsamheten till det försäkringsmedicinska beslutsstödet,  
se område 2 och 5

cHEcKLISta FöR RUtInER

Medicinska underlag och andra intyg hanteras effektivt i journalsystemen >

Det finns fungerande system för att få tillgång till Försäkringsmedicinskt  >

beslutsstöd och andra metodstöd
Verksamhetschefer, läkare och annan personal, försörjs med statistik på  >

sjukskrivningar, uppdelat på kvinnor och män
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8. Spårbarhet

Med spårbarhet menas att åtgärder som rör en enskild patient ska kunna 
identifieras och spåras i dokumentationen.

Det ska finnas rutiner för hur sjukskrivning ska dokumenteras i journalen 
för att den ska kunna identifieras och spåras. En patientjournal ska innehålla 
alla uppgifter som behövs för en säker vård av patienten. Enligt Patientda-
talagen ska bedömningar och åtgärder dokumenteras på ett sådant sätt att 
processen kan följas i alla led. Rutiner ska finnas för hur sjukskrivningar ska 
dokumenteras i journalen för att åtgärderna kring varje enskild patient och 
den ansvariga för varje åtgärd ska kunna identifieras och spåras.

Vid avvikelse från försäkringsmedicinskt beslutsstöd ska skälen särskilt 
dokumenteras.

Dokumentation i journalen

Dokumentation är viktig i sjukskrivningsprocessen eftersom informationen 
ska användas som underlag för den försäkrade för att få ersättning från Soci-
alförsäkringssystemet. Enligt Socialstyrelsen ska det finnas rutiner som sä-
kerställer att dokumentationen i patientjournalen uppfyller ställda krav, och 
att alla som dokumenterar i journalen känner till rutinerna och har tillräck-
liga kunskaper för att utföra den arbetsuppgiften. 

Alla som har uppgiften att dokumentera i patientjournalen ska veta vad som 
är relevant och hur det ska dokumenteras enligt de lokala rutinerna, så att do-
kumentationen blir ett användbart arbetsredskap för dem som behöver den. 

av journalen ska framgå: 
Anledningen till sjukskrivningen, dess omfattning och längd >

Syftet med sjukskrivningen och förväntad effekt >

Planerade insatser  >

Plan för avslutande av sjukskrivningen >

En utvärdering av sjukskrivningen och de vidtagna och planerade åtgärderna >

Ledningssystemet ska garantera att rutiner och metoder för åtgärder är do-
kumenterade och kända av medarbetarna.56

Not. 56. God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, 
2006.
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9. Former för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring

Egenkontrollen avser en regelbunden, systematisk uppföljning av verksam-
hetens planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder.

Uppföljning av mål och förbättring av den interna sjukskrivningsproces-
sen förutsätter att tid avsätts. Egenkontrollen kan till exempel handla om be-
mötande, sjukskrivningsmönster och intygskvalitet.

Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för regelbunden 
uppföljning och redovisning av verksamhetens planering, utförande, resultat 
och förbättringsåtgärder beträffande sjukskrivningsprocessen. Ledningssys-
temet ska ange rutiner för hur resultatet av granskningarna ska dokumente-
ras och återföras till de berörda. Förbättringsåtgärder ska dokumenteras. 

Systematisk egenkontroll ska formuleras, dokumenteras och följas upp inom 
de olika nivåerna vårdgivare, verksamhetschef och sjukvårdspersonal. Uppfölj-
ningen kan avse lokala handläggningsrutiner, sjukskrivningsmönster vad gäller 
kön och olika diagnosgrupper, bemötande, intygskvalitet, avvikelserapporter, 
effekter av tidiga åtgärder, tid från Försäkringskassans begäran till utfärdande 
av intyg och synpunkter från andra aktörer såsom Försäkringskassan.

Enligt forskningen finns det förhållandevis få vetenskapliga studier om 
sjukfrånvarons orsaker och konsekvenser och läkarnas sjukskrivningspraxis. 
Riktlinjerna stöder sig ofta på konsensusuppfattningar om funktion, prognos 
och normala läkningstider. Därför är det särskilt viktigt att utveckla proces-
sen genom regelbundna uppföljningar och analyser.

Figur 5 visar sjukskrivningsprocessen i Primärvården Fyrbodal, Västra 
Götalandsregionen, där även förslag på uppföljning och mätområden har 
formulerats. 
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figur 5. Ledningssystem för Primärvården i Fyrbodal, Västra Götlandsregionen
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Förslag på mätområden: 

Antal kontakter vårdcentral, patienter 16–64 år1. 
Antal utfärdade Medicinska underlag (sjukskrivna)2. 
Ställningstagande i samtliga sjukskrivningsärenden – efter 28 dagars 3. 
sjukskrivning – om patienten behöver fördjupad utredning/samlad 
teambedömning ( ja/nej)
Andel sjukskrivna som fått 4. 

Samlad teambedömning av funktionstillstånd  >

Funktionsnedsättning >

Aktivitetsbegränsning i förhållande till… >

Andel sjukskrivna som fått Individuell Vårdplan/Rehabiliteringsplan 5. 
Avstämningsmöte 6. 
Antal listade personer som erhållit samordnade rehabiliterande insatser 7. 
vid sjukskrivning 
Avslutad sjukskrivning8. 
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Uppföljning av mål och förbättring av den interna sjukskriv ningsprocessen 
förutsätter att tid av sätts för detta. 

En utmaning inför det fortsatta arbetet för landstingen är utvecklingen av 
arbetet med indikatorer och uppföljning inom sjukskrivningsprocessen. Som 
ett led i detta arbete kan det vara värt att följa arbetet med Nationella indika-
tioner för God vård.

cHEcKLISta FöR RUtInER

Sker regelbundna uppföljningar av sjukskrivningsprocessen avseende mål och  >

förbättring? 
Hur kan uppföljningarna göras eller utvecklas? Via intern revision, extern  >

revision?
Hur används statistiken om sjukskrivningar och hur kan det förbättras, till  >

exempel genom uppdelning i kvinnor och män och olika diagnosgrupper
Dokumenteras det i lika stor utsträckning i både kvinnors och mäns journaler?  >

Hur beskrivs kvinnors och mäns situation och diagnoser i journalerna?



SammanFattnInG: HUR ta FRam måL ocH RUtInER  
FöR SJUKSKRIVnInGS PRocESSEn

Utgå från det övergripande ledningssystemets mål för att utforma konkreta delmål  >

och rutiner på verksamhetsnivå som är uppföljningsbara
Se över hur arbetet med patienters sjukskrivningar organiseras idag? Rita upp  >

processkarta
Se över systemet för uppföljning. Se över hur måluppfyllelse ska  >

rapporteras, exempelvis i samband med verksamhetsuppföljning, bokslut 
etc. Verksamhetscheferna ansvarar för att verksamhetens mål nås och för 
uppföljningen
Förankra arbetet med ledningsgrupper och bland personal >

Skapa policy och handläggningsrutiner för arbetet med sjukskrivningar på  >

vårdenheten eller mottagningen: 
Använd God vård-dokumentet, som sammanfattas i denna handbok•	
Använd det försäkringsmedicinska beslutsstödet – en vägledning för •	
sjukskrivning (övergripande principer)
Använd intygsföreskriften•	
Använd andra relevanta styrdokument för sjukskrivning•	
Använd avvikelsehanteringen vid verksamheten. Vilka erfarenheter kan dras  •	
av eventuella avvikelser för arbetet med sjukskrivningar som bör tydliggöras  
i en policy?
Finns det andra problemområden eller klagomål från Försäkringskassan  •	
eller patienter?
Finns det behov av kompetensutveckling? – Hur ser behovet ut,  •	
vilken personal?
Finns det förslag på förbättringsåtgärder kring hantering av •	
sjukskrivningsärenden bland personalen?

Delvis omarbetat från Dan Andersson, Socialstyrelsen.

Kom ihåg – ett ledningssystem ska inte vara mer komplext än nödvändigt.
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KAPITEL5
Erfarenheter och tips  
– fyra landsting berättar
Detta kapitel innehåller en del konkreta tips om hur man kan gå 
till väga för att ta fram ett ledningssystem för sjukskrivningspro-
cessen, både på landstingsnivå och verksamhetsnivå. Fyra lands-
ting delar med sig av sina erfarenheter med att arbeta fram sina 
ledningssystem och till vilken nytta.

Det är av stor vikt att berörda chefer på alla nivåer engageras i arbetet med att 
ta fram riktlinjer och rutiner för sjukskrivningsprocessen. Speciellt verksam-
hetscheferna har ett stort ansvar, inte minst för att olika professioner sam-
verkar på ett bra sätt.

En första förutsättning för samverkan är att det finns ett övergripande funk-
tionellt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i landstinget/regionen. 
Hur kan man integrera sjukskrivningsprocessen i det existerande systemet? 

Som i allt förändringsarbete är det viktigt med delaktighet och dialog för 
att åstadkomma varaktiga förändringar. Rutiner bör förankras lokalt, och 
både policy och rutiner processas med personalen, så att de uppfattas som 
verksamhetsegna. 

Några landsting har tagit fram en mall med direktiv för vilka områden som 
bör ingå i ledningssytemet på verksamhetsnivån.

Här följer erfarenheter och tips från fyra landsting som tidigare har tagit 
fram ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. Eftersom landstingen ser 
olika ut i fråga om organisering och storlek kan det vara fördel att ta del av 
några olika exempel.
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Fyrbodals primärvårdsområde (Västra Götalandsregionen)  
– Lena Björk, processledare:
Primärvården i Fyrbodal har utvecklat ett ledningssystem på förvaltnings-
nivå och har prioriterat ett antal processer där sjukskrivningsprocessen och 
rehabiliteringsprocessen är två av dessa utvalda processer. Som processan-
svarig för sjukskrivningsprocessen har Lena Björk tillsammans med en refe-
rensgrupp jobbat med underlaget för sjukskrivningsprocessen i ledningssys-
temet och även deltagit i referensgruppen för rehabiliteringsprocessen.

tillvägagångssätt
I Fyrbodal började man arbeta strukturerat med ledning och styrning år 
2008. Chefläkaren, Claes Hegen, samordnade arbetet via en kvalitetsarbets-
grupp som består av processansvariga för respektive process samt verksam-
hetsutvecklare/utvecklingssekreterare. 

Starten för arbetet i Fyrbodal var Försäkringsmedicinskt forums semina-
rium i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, hösten 2008. Pro-
cessledaren bildade därefter en referensgrupp för sjukskrivningsprocessen 
där även verksamhetsutvecklare varit inkopplad i metodarbetet. På samma 
sätt har en referensgrupp jobbat med rehabiliteringsprocessen under våren 
2010. Vidare bedrevs ett ständigt pågående lobbyarbete av personer som 
arbetar med sjukskrivningsprocessen, vilket hela tiden måste göras för att 
hålla frågan vid liv. 

Flera processledare i Västra Götalandsregionen gick en gemensam utbild-
ning i hur man kan arbeta med kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 
(processorienterat arbetssätt ”Six Sigma”). Det har varit en styrka att ha en 
gemensam modell och gemensamma metoder för arbetet. Även ”Centrum för 
verksamhetsutveckling” har varit ett stöd i arbetet med material och verktyg 
som är användbara i samband med förbättrings- och kvalitetsarbete. 

Förankring och implementering
Det finns framtagna ramar och riktlinjer för Primärvården Fyrbodal. 

I nästa steg efterfrågas lokala rutiner på vårdenheterna som ska följas 
upp. Riktlinjerna kommuniceras vid sjukskrivningsdialogerna på vården-
heterna. Här startar själva processarbetet – diskussionen och förbättrings-
arbetet på enheten. Det är viktigt att all personal har samma bild och att 
det finns tydliga riktlinjer och skriftliga rutiner att utgå från. Arbetssätt och 
metoder skiljer sig åt en del mellan enheter. Ofta har man kommit längre 
i sitt arbete med rutiner där redan etablerat samarbete finns, till exempel 
genom team-utredningar.
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möjligheter och hinder

En utmaning är att hitta bättre sätt att följa upp patientprocessen, till exem-
pel genom journalsystemen. Hur många får en samlad teambedömning av 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning? Hur många får en vårdplan 
eller en rehabiliteringsplan? 

Inte så många hinder på vägen än så länge. Processledaren har fått ett tyd-
ligt uppdrag och kunnat arbeta ganska fritt utifrån det. Nu står de inför utma-
ningen när ”den standardiserade sjukskrivningsprocessen” ska processas ute 
i verksamheterna och omsättas i praktiken. Här krävs vårdenheternas tid och 
engagemang i förbättringsarbetet. Lena ser en utmaning i att kunna motivera 
och stödja enheterna till ett processorienterat arbetssätt. Viktigt att kunna 
beskriva nyttan med att göra rätt från början och att det lönar sig på lång sikt 
att se över sina rutiner för sjukskrivningsprocessen.

Erfarenheter från Landstinget i Värmland  
– Per-åke andersson och mats Johansson:
Syftet med arbetet var att ta fram riktlinjer för landstingets sjukskrivnings-
process på vårdgivarnivå och en mall för de åtta rutinområdena på verk-
samhetsnivå. 

tillvägagångssätt
Två personer ansvarade för arbetet (processledare och 1. 
projektsekreterare för sjukvårdsmiljarden och rehabiliteringsgarantin) 
och avsatte ordentligt med tid för det grundläggande arbetet
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 2. 
sjukvården (SOSFS 2005:12) studerades och analyserades liksom 
handboken God vård. Begreppen och kapitlen i de båda dokumenten 
granskades och gjordes begripliga genom att översättas till själva 
sjukskrivningsuppgiften.
De två dokument som skapats fogades samman till vårdgivarens 3. 
beskrivning av hur sjukskrivningsarbetet ska gå till och med vilken 
kvalitet det ska utföras. Detta styrande och specificerade dokument, 
som benämns ”Landstingets riktlinjer för sjukskrivningsprocessen”, 
utgör tillsammans med verksamhetschefens styrande och specificerade 
dokument ”Mål och rutiner för sjukskrivningsprocessen”, landstingets 
ledningssystem för sjukskrivningsprocessen.
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Förankring av riktlinjerna

Försäkringsmedicinska kommittén, divisionschefsgruppen, personalorgani-
sationerna, och beslut av vårdgivaren/landstingsstyrelsen.

Förankring och implementering av riktlinjer och lokalt anpassade  
mål och rutiner
För att underlätta arbetet med ett mål- och rutindokument på verksamhets-
nivå gjordes en mall. Vanliga händelser eller ”problem” i sjukskrivningssam-
manhang identifierades och gavs som vägledande exempel i startarbetet med 
de åtta rutin- och kvalitetsområdena. Därefter kunde verksamhetschefen 
och dennes medarbetare fortsätta att utforma sina lokalt anpassade rutiner. 
Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare kallades till en genomgång av 
riktlinjerna med tonvikt på de åtta rutin- och kvalitetsområdena. Rutinmal-
len, med exempel enligt ovan, för verksamhetschefens mål- och rutindoku-
ment, användes som utbildningsmaterial under dagen varefter man tog den 
med sig hem för fortsatt arbete. 

Verksamhetschefen, eller den person som denne utsåg, lösgjordes därefter 
i tre dagar för att kunna slutföra arbetet med lokalt anpassade rutiner. Färdig-
ställandet rapporterades därefter till vårdgivaren/hälso- och sjukvårdschefen.

De övergripande målen beaktas genom att de helt enkelt tillvaratas eller 
realiseras genom de åtta rutinområdena.

Uppföljning
Uppföljningen är ännu inte fullt genomförd men den aktuella överenskom-
melsen om Sjukskrivningsmiljarden ger oss anledning att återkomma till 
vårdgivare respektive verksamhetschefer för en uppföljning.

Vidmakthållande
Vidmakthållandet av ledningssystemet understöds genom att associera över-
enskommelsen 2010–2011 om sjukvårdsmiljarden till de åtta rutinområdena 
och de sju övergripande målen i ledningssystemet. Detta sker genom att vårdgi-
varen/hälso- och sjukvårdschefen skriver till verksamhetschefen och preciserar 
vad vårdgivaren respektive verksamhetschefen har att utföra och rapportera. 

Även andra åtgärder eller direktiv som kan insorteras i riktlinjer eller ru-
tinområden bör hanteras så för att få ledningssystemet att förbli ett levande 
dokument med en strävan att det ska kunna uppfattas som ett vettigt och sä-
kert styrsystem för att realisera konkreta åtgärder. Försäkringsmedicinska 
kommittén är den gruppering som i praktiken kan stödja ett vidmakthållande 
av ledningssystemet. Personer med kompetens ska erbjuda denna aktivt och 
göra ansvarstagandet möjligt.
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möjligheter och hinder

Ledningssystemet är en enhetligt strukturerad beskrivning av en uppgift; 
processen eller innehållet i uppgiften, mål, ansvar, rutiner och uppföljning. 
Det är svårt att invända mot denna grundläggande ordning. Det finns i princip 
inget hinder för att få accept på denna grundläggande uppgiftsbeskrivning 
under förutsättning att man samtidigt har respekt för att den medicinska 
kärnverksamheten är det primära. Formalia får aldrig komma i första rum-
met men är samtidigt oundvikliga i ledningssammanhang. 

Ett begripligt ledningssystem som implementeras med omtanke kommer 
att bli det goda och välanvända stöd som det förtjänar. 

örebro läns landsting – yvonne nilsson, utredare:
Processen att ta fram styrdokumenten ” Riktlinjer för sjukskrivningsproces-
sen inom Örebro läns landsting, ÖLL” och ”Mål och rutiner på verksamhets-
nivå” har tagit ca ett år.

Jag tog inledningsvis fram förslag som därefter har processats i Sjukskriv-
ningskommittén (SSK). SSK har därmed kontinuerligt lämnat synpunkter på 
dokumenten.

Primärvårdchefen (som sitter i SSK) skickade först dokumenten till någ-
ra verksamhetschefer inom primärvården för granskning och synpunkter. 
Därefter beslutade SSK att tillsätta en mindre arbetsgrupp bestående av en 
primärvårdsläkare, en läkare från psykiatrin och verksamhetschefen för Re-
habiliteringsmedicinska kliniken (som senare under året också kom att ingå 
i SSK, som sjukhusens representant) som skulle närmare granska föreslagna 
uppföljningskriterier i dokumentet ”Mål och rutiner på verksamhetsnivå”. 

Vi ansåg att det var viktigt att få ett dokument som känns realistiskt att 
hantera på vårdenheterna. 

Det är även viktigt att det finns mätetal för sjukskrivningsprocessen som 
kan följas upp vid verksamhetsuppföljningarna. 

Verksamhetschefen för Rehabmedicin träffade sedan ledningarna på Uni-
versitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett för 
diskussion om riktlinjerna. 

Primärvårdschefen diskuterade riktlinjerna med primärvårdens lednings-
grupp. SSK antog ”Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen inom Örebro läns 
landsting” samt ”Mål och rutiner för sjukskrivningsarbetet på mottagnings/
verksamhetsnivå” i december 2009. Ordförande ni SSK, tillika hälso- och 
sjukvårdsdirektör, lyfte därefter ärendet i Ledningsgruppen varvid det beslu-
tades att förvaltningscheferna skulle fundera vidare på hemmaplan. Därefter 
behandlades det igen i Ledningsgruppen. LS beslutade att anta styrdokumen-
ten den 31 mars 2010.
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Dokumenten måste även omsättas i verksamheterna. Detta görs genom 
att verksamheterna får information om att dessa styrdokument antagits och 
finns, bland annat genom att:

Verksamheten får information om att dessa styrdokument antagits/ >

finns, bland annat genom verksamhetscheferna, samt i den interna 
utbildningssatsning vi nu gör i vården (där särskilt fokus ligger på 
kvaliteten i de medicinska underlagen)
De görs lättillgängliga på den nya webbplatsen för sjukskrivningar >

Arbetet kommer fortsätta med att göra dessa dokument levande. I och med 
att vi har mål satta på verksamhetsnivå kring sjukskrivningsprocessen samt 
uppföljningskrav kommer detta bli lättare. Verksamhetscheferna ska redo-
visa måluppfyllelse i samband med delårsbokslut och verksamhetsuppfölj-
ningar samt i bokslutet.

Landstinget Gävleborg – maria Johansson, processledare:

tillvägagångssätt

Vi arbetade i en arbetsgrupp bestående av projektets resursläkare komplette-
rat med personal med stor erfarenhet av arbete med ledningssystem från Led-
nings- och verksamhetsstöd. Att ha med kompetens som kan detta var otroligt 
värdefullt. Ett första utkast skrevs av en erfaren handläggare. Detta genomgick 
sedan ett antal varv av revision varpå det gick på remiss till Medicinska Rådet 
som endast gjorde ett kort yttrande. Därefter var dokumentet för ledning och 
styrning av sjukskrivningsprocessen på vårdgivarnivå i princip klart. Något li-
tet tillägg gjordes därefter. Detta dokument korrelerar mot landstingets över-
gripande ledningssystemsstruktur och godkänns av landstingsdirektören. 

tidsplan, förankringsprocess
En handlingsplan för införande och förankring är under ”produktion”. Denna 
ska i sin tur godkännas av ledningen vilket beräknas ske under tidiga hösten 
varpå förankringsarbetet ska ske. Därefter ska Rutin för sjukskrivningspro-
cessen i gränssnitt vård/patient författas – vilket betyder att ledningssystet 
på vårdgivarnivå tas fram och vår grund för det är den processkarta som togs 
fram under hösten 2009.

Vilka möjligheter ser ni?
Att vi får en tydlighet runt hur detta arbete ska bedrivas i våra verksamheter och 
att detta arbete kan stå för sig självt när Sjukskrivningsmiljarden är över. Vi-
dare att det blir ett tydligt ledningsansvar när det gäller att följa upp också detta 
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med pågående sjukskrivningar och sjukskrivningsmönster i våra sjukskrivande 
verksamheter för att kunna vidta åtgärder i tid och i och med det också när det 
gäller detta att sträva efter att ha kvalitet och patientsäkerhet i fokus.

Hinder?
Mycket ansvar ligger på våra chefer och många områden ska följas upp och 
bevakas inom hälso- och sjukvården. Detta blir ännu ett område. Utifrån att 
sjukskrivning är en i sammanhanget liten verksamhet i hela hälso- och sjuk-
vården kan detta komma att drunkna i flödet av annat som ska implemente-
ras och fås i funktion. 

Några enstaka hälsocentraler har i dagsläget tagit fram egna dokument 
som beskriver rutiner för omhändertagande lokalt. Detta är dock inget som 
skett utifrån krav från projektet utan det har skett på eget initiativ.
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Begrepp och förklaringar

Försäkringsmedicin 

Enligt Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF): ”Försäkringsmedicin 
är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, 
rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas 
av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och 
åtgärder inom berörda professioner”.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Beslutsstödet syftar till en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjuk-
skrivningsprocess. Det ska vara ett stöd för läkare och handläggare på För-
säkringskassan i arbetet med sjukskrivningar. Socialstyrelsen publicerade en 
första version av vägledningen i oktober 2007 och kompletterades i maj 2008. 
I juni 2010 uppdaterades flera rekommendationer. Beslutsstödet består av två 
delar. Den första delen handlar om övergripande principer som gäller vid alla 
sjukskrivningsbedömningar. Den andra består av rekommendationer vid be-
dömning av arbetsförmåga (lämpliga sjukskrivningstider) för olika diagnoser 
och finns endast i elektronisk form (för att uppdateras kontinuerligt). Besluts-
stödet bör finnas med i ledningsstrukturer för arbetet med sjukskrivningar.

God vård
Begreppet God vård lanserades i samband med publiceringen av Socialstyrel-
sens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 
2005:12). Skriften God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäker-
het i hälso- och sjukvården har tagits fram för att underlätta och stimulera till 
ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på olika nivåer inom 
hälso- och sjukvårdsorganisationen. Arbetet med God Vård tar sin utgångs-
punkt i hälso- och sjukVårdslagen och tandVårdslagen:
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”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde.” 57

Intyg

Med intyg anses handling som redogör för sakförhållanden. Intyg ska vara 
välgrundat och utformat med avseende på ändamålet. Utfärdande av intyg 
är reglerat i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet 
(YVL).58 Föreskrifterna om intyg skall tillämpas på intyg som grundas på en 
bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande 
orsakat av hälsotillståndet och som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal 
inom verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
och tandvårdslagen (1985:125). 

Jämlik hälso- och sjukvård
Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika 
villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, 
kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhö-
righet eller sexuell läggning. Jämlik vård har också direkt koppling till priori-
teringsprinciperna: 

Människovärdeprincipen >

Behovs- och solidaritetsprincipen >

Kostnadseffektivitetsprincipen >

Dessa principer utgör den etiska plattform som ska ligga till grund för att 
HSLs krav på god vård på lika villkor realiseras.

Jämställdhet 

”Jämställdhet är rättvisa, demokrati och delaktighet. Kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Det förutsätter lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden”.59

Not. 57. § 2 HSL, 2 § TL.
Not. 58. www.forsakringskassan.se
Not. 59. SKL:s definition av jämställdhet.
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Kvalitet

Grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav60. En allt oftare citerad 
definition på kvalitet är:

”Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla – hälso- 
och sjukvårdens professioner, patienter och deras familjer, forskarna, 
finansiärerna, planerarna och lärarna – att genomföra de förändringar som 
leder till bättre resultat för patienterna ( hälsa), bättre system och processer 
(vård) och bättre professionell utveckling ( lärande).” 61

Ledningssystem

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvår-
den syftar till att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten 
för att, så långt som möjligt, förebygga risker och misstag som kan leda till 
vårdskador. Föreskriftens (SOSFS 2005:12) krav på ledningssystem innebär 
att det i hälso- och sjukvården ska finnas en organisatorisk struktur, uttalat 
och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt ru-
tiner för uppföljning.62

medicinska underlag/sjukintyg
De underlag som omfattas är det medicinska underlaget (MU) för bedömning 
av förmåga att arbeta vid sjukdom, benämnt FK 7263. 

ohälsotalet
Ett mått på utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, re-
habiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning (SA) från so-
cialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (i befolkningen) 
16–64 år. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som er-
sätts av sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. Sjuk- och aktivitets-
ersättning (tidigare kallat förtidspension) står för den större delen av ohäl-
sotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. 
Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.63

Not. 60. God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen 
2006 
Not. 61. Batalden P., Davidoff F., What is ”quality improvement” and how can it transform healthcare?
Qual.Saf.Health Care 2007;16;2–3.
Not. 62. God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 
Socialstyrelsen 2006.
Not. 63. www.forsakringskassan.se
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Not. 63. www.forsakringskassan.se
Not. 64. www.forsakringskassan.se

Rehabiliteringsgarantin

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat 
en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade och 
medicinska rehabiliteringsinsatser. Syftet är att stödja personer med ångest, 
depression, stress eller en långvarig smärta i axlar nacke och rygg att återgå 
i arbete eller att förebygga en sjukskrivning. Patienter har möjlighet efter att 
vården har gjort en medicinsk bedömning att få tillgång till kognitiv beteen-
deterapi (KBT) eller Multimodal rehabilitering (MMR sammansatta åtgär-
der genomförda av flera professioner). 

Rehabiliteringskedjan
Försäkringskassans nya regler från 1 juli 2008 om rätten till sjukskrivning 
och aktivitetsstöd som innebär fasta tidsgränser för bedömning av arbets-
förmåga.63

Sjukpenning
I läkarintyget (medicinskt underlag) uttalar sig behandlande läkare om till-
stånd, symtom och förmåge-/akivitetsbegränsning, det vill säga vad patienten 
inte kan utföra. Försäkringskassans handläggare avgör rätten till sjukpenning 
med hjälp av det medicinska underlaget och patientens egna uppgifter. Där-
för är det viktigt att läkarens text verkligen beskriver vilka arbetsuppgifter 
som inte kan utföras. För att sjukpenning ska kunna betalas ut måste arbets-
förmågan vara nedsatt med minst 25 procent.64

Sjukskrivningsmiljarden (sjukvårdsmiljarden)
Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting som handlar om att ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet i hälso- och 
sjukvården. Genom överenskommelsen, som har funnits sedan 2006, har 
landstingen tillförts statsbidrag (max 1 miljard per år) för att vidta strukturel-
la åtgärder som avser att komma till rätta med de problem som identifierats. 
Avsikten är att kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen så att sjukskrivning 
blir en medveten och integrerad del av vård och behandling, med samma krav 
på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt.



Bättre sjukskrivningar. Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården82

begrepp och förklaringar

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen börjar i samband med att en person sjukanmäler 
sig. För hälso- och sjukvårdens del startar processen då en man eller kvinna 
söker vård och behandling och/eller ett läkarintyg för bedömning om rätt till 
ersättning i enlighet med Socialförsäkringen. Sjukförsäkringen ger inkomster-
sättning till den som är arbetsoförmögen pga. sjukdom eller skada. Lagen om 
allmän försäkring (1962:381) utgår från gällande läkarvetenskaplig uppfattning 
angående sjukdomsbegreppet. Lagen om sjuklön (1991:1047) reglerar ersätt-
ning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan under de första 14 dagarna.

Skyldighet att utfärda intyg
Läkaren är skyldig att utfärda intyg på begäran av patient om vård och behand-
ling. En vårdsituation måste ha förelegat för att intyg skall kunna utfärdas. Of-
fentliganställd läkare är skyldig att till bland annat Försäkringskassan lämna ut 
uppgifter om namngiven person som rör förhållanden av betydelse för tillämp-
ningen av Lagen om allmän försäkring (AFL) och ”Arbetsskadeförsäkringen” 
(LAF). Privata vårdgivare kan genom vårdavtal ha samma skyldighet. Skyldig-
heten är inte beroende av patientens samtycke.65

Verksamhetschef 
Med verksamhetschef avses den person som leder en verksamhet i hälso- och 
sjukvården.

Vårdgivare
Fysik eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.

Not. 65. www.forsakringskassan.se
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Vilka uppgifter behöver ett medicinskt 
underlag (FK 7263) innehålla och vad ska 
beskrivas? 

Inledning 
Syftet med detta dokument är att beskriva, och skapa förståelse för, vilka 
uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. 
 
Dokumentet har tagits fram av Försäkringskassan i samverkan med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, 
Distriktsläkarföreningen, Stockholms läns landsting samt Västra 
Götalandsregionen.  
 
Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens 
försäkringsmedicinska uppdrag samt de centrala begreppen 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Den andra delen är en mer 
konkret ifyllnadsanvisning med utgångspunkt i det medicinska underlagets 
olika fält.  
 

Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag 
I arbetet med sjukskrivning av patienter har du som läkare dubbla uppdrag, 
dels ett medicinskt som innebär att ställa diagnos, ge behandling och 
rehabilitering, dels ett försäkringsmedicinskt som innebär att bedöma 
arbetsförmåga och att utfärda medicinska underlag i form av intyg1 och 
utlåtanden2. Båda uppdragen är av stor vikt för patienten.  
 
När du som läkare ska utfärda ett medicinskt underlag är din uppgift att uttala 
dig om patientens medicinska tillstånd, samt i vilken omfattning och på vilket 
sätt funktionstillståndet, i relation till arbete, är påverkat. Utifrån informationen 
i det medicinska underlaget tar Försäkringskassan sedan ställning till om 
patienten har rätt till sjukpenning eller inte. 
 
För att denna sjukskrivningsprocess ska präglas av enhetlighet och god patient- 
och rättssäkerhet är försäkringsmedicinsk kunskap en nödvändig grund för 
såväl läkaren som Försäkringskassans handläggare. 
 
Sjukskrivning och utfärdande av medicinska underlag ska vara en integrerad 
del av vård och behandling. Detta kräver att du som läkare lämnar rätt och 
relevant information i det medicinska underlaget. Den viktigaste 

 

                                                 
1 Ett intyg beskriver ett sakförhållande t.ex. omfattningen av en kroppsskada som läkaren 
   iakttagit vid undersökning 
2 Ett utlåtande innehåller också en bedömning t.ex. om vad som orsakat skadan eller en prognos 

 
 

Bilaga 1: Vilka uppgifter behöver ett medicinskt underlag 
(FK 7263) innehålla och vad ska beskrivas? 

Försäkringskassan, 2010.
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informationen, för att Försäkringskassan ska kunna bedöma arbetsförmågan, 
tar sin utgångspunkt i den så kallade DFA-kedjan.3  
 

 Diagnos (fält 2 i det medicinska underlaget)   
Avser vilken sjukdom patienten har.  

 
 Funktionsnedsättning (fält 4 i det medicinska underlaget)  

Avser vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen. 
 

 Aktivitetsbegränsning (fält 5 i det medicinska underlaget)  
Avser diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.  

 
Patientens egen beskrivning av sjukdomen och dess konsekvenser ska anges i 
fältet för anamnes (fält 3 i det medicinska underlaget), inte i fält 4 eller 5.  

Vad menas med funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning? 
För att kunna göra en försäkringsmedicinsk analys är det nödvändigt att tydligt 
skilja patientens rapporterade besvär från vad som kan observeras i samband 
med den medicinska undersökningen och/eller utredningen.  
 
Med funktionsnedsättning menas en förlust eller avvikelse i fysisk eller psykisk 
funktion. Nedsättningen ska avse en påvisbar variation från det som kan anses 
vara normalt. För funktionsnedsättningar som inte alltid kan observeras direkt, 
till exempel psykiska funktioner, kan en observation av hur patienten beter sig 
tydliggöra dessa. Till exempel kan läkaren uppmärksamma minnes- och 
koncentrationssvårigheter genom riktade frågor eller standardiserade frågor 
och test. Läkaren kan notera om patienten har svårt att hålla tråden eller 
glömmer det man nyss samtalat om. 
 
Med aktivitetsbegränsning menas de svårigheter en person har vid 
genomförande av aktiviteter. Aktivitetsbegränsningen avser konsekvenserna 
som är orsakade av sjukdom och funktionsnedsättning. Bedömningen av 
aktivitetsbegränsningen ska ställas i relation till vad som kan förväntas av 
människor som inte är sjuka och kan variera i omfattning. 

Exempel på hur funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kan tydliggöras 
i det medicinska underlaget 

Exempel 1  
Patienten har besvär från rörelseapparaten som kan ha en påverkan på de 
kroppsliga funktionerna, funktionsnedsättningen, i form av till exempel 
muskelsvaghet eller rörelseinskränkning. En sådan funktionsnedsättning kan 
också få konsekvenser för patienten i form av svårigheter att ändra 
kroppsställning, svårigheter att lyfta, bära eller att gå. Det är denna begränsning 
av aktivitetsförmågan, aktivitetsbegränsningen, på individnivå som ska 
beskrivas.  
 

 

                                                 
3 Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande, SOU 2009:89, Anna Hedborg. 

 
 



Bättre sjukskrivningar. Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården 87

 
 

 
 
3 (7) 

 Datum Vers ion 
 2010 -05-25 1.0 
 

Att dessutom på något sätt försöka gradera begränsningen är många gånger en 
förutsättning för att informationen ska bli begriplig. Exempel på en svår 
aktivitetsbegränsning kan exempelvis vara när patienten endast med stor 
svårighet kan resa sig från en stol för att lägga sig på en säng. Att med hjälp av 
endera armen inte kunna lyfta ett mjölkpaket kan vara ett annat exempel på en 
svår aktivitetsbegränsning. Hur långt patienten kan gå, med eller utan 
hjälpmedel, är ytterligare ett exempel på hur begränsningen kan tydliggöras.  

Exempel 2 
Patienten har en icke specifik psykiatrisk diagnos eller ett stressrelaterat 
tillstånd med funktionsnedsättning i form av koncentrationssvårigheter och 
nedsatt energi. Här ska konsekvensen av koncentrationssvårigheterna och den 
nedsatta energin för aktivitetsförmågan beskrivas. Att till exempel ha 
svårigheter att vara uppmärksam, att lära nytt, att genomföra och avsluta en 
arbetsuppgift blir då aktivitetsbegränsningen.  
 
Även här är det av värde att gradera den angivna aktivitetsbegränsningen. Om 
en patient har svårighet att vara uppmärksam men klarar av att köra bil eller 
cykla i stadstrafik liksom att följa ett program på TV i mer än 45 minuter får 
begränsningen anses vara inom normalvariationen. Däremot om patienten inte 
klarar av att följa en berättelse eller ett program på TV i mer än 10 minuter 
och/eller på egen hand ta sig över en starkt trafikerad väg innebär det en svår 
begränsning av aktivitetsförmågan.  

Exempel 3 
Patienten har ett värktillstånd och värkens konsekvenser för patientens 
kognitiva funktioner ska beskrivas. Det kan till exempel handla om att det 
föreligger funktionsnedsättning i form av smärta, koncentrationssvårigheter 
eller nedsatt energi. I nästa steg är det viktigt att tydligt beskriva hur 
funktionsnedsättningen, exempelvis smärta, ger upphov till en 
aktivitetsbegränsning, samt hur aktivitetsbegränsningen yttrar sig. Detta 
eftersom exempelvis funktionsnedsättning i form av smärta inte nödvändigtvis 
innebär en aktivitetsbegränsning. Beskrivningen av aktivitetsbegränsningen 
kan bestå av exempel på aktiviteter i det dagliga livet eller arbetslivet, se 
exempel 2. Det kan också vara aktuellt att beskriva i vilken omfattning 
patienten har svårigheter att gå, stå, sitta, lyfta eller att ändra kroppsställning.  
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Ifyllnadsanvisning – medicinskt underlag (FK 7263)  
Den blankett som ska användas i kommunikationen med Försäkringskassan, 
när det gäller sjukpenningärenden, är ”Medicinskt underlag för bedömning av 
förmåga att arbeta vid sjukdom” (FK 7263). Du som läkare ansvarar för att, på 
ett språk som kan förstås av lekmän, lämna rätt och relevant information i 
intygen. Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:29) ska intyget 
innehålla uppgifter om patientens namn, personnummer och adress. Intyget ska 
också innehålla läkarens namn, kompetens och tjänsteställning eller befattning. 
Intyget ska dateras och undertecknas av läkaren. Nedanstående text ger 
vägledning om vilken övrig information Försäkringskassan efterfrågar i det 
medicinska underlagets respektive fält. 

Fält 2 - Diagnos/diagnoser för sjukdom/symtom som orsakar nedsatt 
arbetsförmåga 
Du ska ange vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av 
arbetsförmågan. Denna information kan bara utelämnas då intyget gäller 
avstängning på grund av smitta. I de fall det är en åtgärd som gett nedsatt 
arbetsförmåga, exempelvis ett kirurgiskt ingrepp, anger du det i klartext utöver 
huvuddiagnosen.  

Fält 2 - Diagnoskod enligt ICD-10 (huvuddiagnos) 
Koden ska avse huvuddiagnosen och anges med så många positioner som 
möjligt, dock minst tre positioner. Andra diagnoser som har betydelse för 
patientens arbetsförmåga anger du i klartext.   

Fält 3 - Anamnes för aktuell sjukdom 
Här ska du kortfattat uppge patientens egen berättelse om sjukdomen och dess 
konsekvenser. Eventuell journalinformation, som bedöms vara relevant, är 
också av intresse. Det kan till exempel handla om sjukdomens utveckling, 
uppgifter om insjuknandedatum, eventuellt given behandling, 
inläggningsdatum, operationsdatum eller tidpunkt för hemgång. Anamnesen 
ska endast röra de sjukdomar som sätter ner arbetsförmågan och som redovisas 
i fält 2. 

Fält 4 - Status och objektiva undersökningsfynd på organnivå 
(funktionsnedsättning) 
Beskriv funktionsnedsättningen och dess omfattning utifrån den/de diagnos/er 
(fält 2) som orsakar nedsatt arbetsförmåga och som observerats vid din och 
andra professioners undersökning och medicinska utredning. Beskriv hur du 
observerat funktionsnedsättningen, genom iakttagelser, undersökningsfynd 
eller utredningsresultat. Lämna också uppgifter om observerade 
funktionsnedsättningar i form av grader, mått och värden. 
 
Exempel på funktionsnedsättningar: 
 

 nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation 
 nedsatt kraft  
 nedsatt koncentration 
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 nedsatt minnesfunktion 
 nedsatt energi 

Fält 4 - Jag baserar uppgifterna på 
Ange på vilken grund du har gjort bedömningen. Flera alternativ kan väljas. 
 
Förlängning av en sjukskrivning ska enligt de övergripande principerna i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet baseras på en ny bedömning av sjukdom, 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt värdering av behandling 
och sjukdomsförlopp. Detta innebär att bedömningen i huvudsak ska baseras 
på din egen undersökning och endast i undantagsfall på telefonkontakt eller 
journaluppgifter.4  

Fält 5 - Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga/aktivitet på individnivå? 
(aktivitetsbegränsning) 
Du ska värdera och tydligt beskriva hur sjukdomen begränsar patientens 
förmåga till aktivitet, liksom hur omfattande konsekvenserna är. För 
Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning är informationen i 
detta fält den mest centrala. 
 
När det gäller aktivitetsbegränsningar i rörelseorganen ska dessa vara 
beskrivna så att det framgår vad patienten inte kan göra. Beskriv exempelvis 
om patienten har förflyttningssvårigheter, nedsatt tolerans för sittande eller 
framåtböjd kroppsställning eller inte klarar lyft eller långvarig statisk 
belastning av någon kroppsdel. Begränsningen kan graderas i till exempel 
gångsträcka, med eller utan hjälpmedel, eller hur länge sittande eller stående 
tolereras.  
 
Vid psykiska problem kan aktivitetsbegränsningen innebära att patienten har 
mer eller mindre svårt att vara uppmärksam, lära nytt, förstå instruktioner eller 
att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift. Patienten kan också ha svårt att 
hantera stress, förändring och andra psykologiska krav eller att förstå och 
uttrycka sig i tal och skrift.  
 
Som tidigare nämnts är det av värde om du graderar aktivitetsbegränsningen. 
Se exempel 1-3 ovan för hur detta kan göras. 
 
Exempel på aktiviteter som kan vara begränsade är: 
 

 att ändra kroppsställning 
 att bibehålla kroppsställning 
 att lyfta armarna ovan axelhöjd 
 att gå med eller utan hjälpmedel 
 att lyfta 
 att sitta 
 att utföra finmotoriskt arbete med händerna 
 att vara uppmärksam 

 

                                                 
4 Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning 
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 att lära nytt, förstå instruktioner 
 att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift 
 att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav 
 att förstå och uttrycka sig i tal och skrift 

Fält 6 - Föreskrift – behandling eller åtgärd som är nödvändig för att förmågan 
ska kunna återställas 
Det är viktigt att du lämnar information om åtgärder som behövs för att 
patienten ska kunna återfå arbetsförmågan. Om möjligt, ange gärna när i tiden 
dessa åtgärder börjar respektive slutar. 

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

Fält 8 - Jag bedömer patientens arbetsförmåga i förhållande till 
Det medicinska underlaget ska innehålla information om mot vad du bedömer 
nedsättningen av arbetsförmågan. När bedömningen görs i förhållande till 
nuvarande arbete ska du ange patientens aktuella arbetsuppgifter. Om patienten 
exempelvis arbetar inom äldrevården anger du om han eller hon, i huvudsak, 
utför administrativa sysslor eller om arbetsuppgifterna innehåller tunga lyft 
eller dylikt. Vid arbetslöshet ska bedömningen göras i förhållande till att kunna 
klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och när patienten är 
föräldraledig ska bedömningen göras i förhållande till att kunna ta hand om 
barnet. 

Fält 8 - Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är 
Här ska beskrivna aktivitetsbegräsningar i fält 5 relateras till de krav som 
föreligger. Graden av nedsättning och den tidsperiod intyget avser ska framgå. 
Observera att sjukskrivningen baseras på den aktuella arbetstiden, inte på 
heltid. Tänk därför på att fråga hur många timmar patienten arbetar i snitt per 
vecka. En patient som arbetar 75 %, av en heltid på 40 timmar per vecka, och 
är sjukskriven till 50 % anses ha en arbetsförmåga motsvarande 15 timmar, inte 
20 timmar. 

Fält 9 - Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är nedsatt längre tid än den 
som det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger, därför att 
Om sjukskrivningen omfattar längre tid än den som rekommenderas i det 
försäkringsmedicinska beslutsstödets specifika rekommendationer ska du ange 
en motivering till det.  
 
Exempel på uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna besluta om 
patientens rätt till sjukpenning:   
 

 Om sjukdomen inte följer förväntat förlopp ska det framgå på vilket 
sätt. Det ska också framgå av informationen i fält 4 och 5 att förmågan 
till aktivitet fortfarande sätter ned arbetsförmågan. 

 Om det inträffar medicinska komplikationer som gör att det tar 
längre tid att återfå arbetsförmåga eller om andra sjukdomstillstånd som 
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förstärker arbetsoförmågan tillkommer ska det finnas en beskrivning av 
komplikationerna eller sjukdomstillstånden och en förklaring varför 
dessa fördröjer tillfrisknandet. 

 Om patienten väntar på en funktionsförbättrande medicinsk åtgärd, 
som till exempel att få en höftleds- eller knäledsprotes eller någon 
annan behandling som bedöms vara en förutsättning för att funktionen 
ska återställas, ska det framgå hur lång tid som åtgärden eller 
behandlingen beräknas ta. Arbetsgivaren och Försäkringskassan 
behöver denna information för att kunna bedöma om det finns 
möjlighet till tillfällig omplacering eller anpassade arbetsuppgifter. 

 Om motiveringen är att det pågår behandling, som till exempel 
sjukgymnastik eller kognitiv beteendeterapi, ska anledningen till att 
arbetsförmågan är nedsatt under behandlingen finnas beskriven. Det ska 
också framgå vad behandlingen förväntas leda till. 

 Om sjukskrivningstidens längd påverkas av flera sjukdomar som 
orsakar en längre period med aktivitetsbegränsning än varje sjukdom 
för sig, samsjuklighet, ska detta beskrivas och förklaras. 

 Om det är faktorer i arbetsmiljön som gör att sjukdomen fortsätter 
eller försämras ska detta framgå.5 

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

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

Fält 12 - Jag vill ha kontakt med Försäkringskassan 
Om du vill bli kontaktad av handläggare på Försäkringskassan anger du det 
här. 

Fält 13 - Övriga upplysningar 
I det här fältet kan du förtydliga vad som angetts i andra fält eller lämna annan 
information som du bedömer är av betydelse.  
 

 
5 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd  
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Bilaga 2: Sex kvalitetsområden i God Vård.
Nedan sammanfattas lagtexter som hänvisas till i de sex kvalitetsområdena i 
God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjuk-
vården.65

1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

”Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att 
bemöta den individuella patientens behov på bästa sätt.”

”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges 
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.”

2 kap. 1 § Lagen om yrkesverksamhet på sjukvårdens område LYHS

2. Säker hälso- och sjukvård
Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras genom ett 
aktivt riskförebyggande arbete.

Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgo-
doser hög patientsäkerhet. Säker hälso- och sjukvård är en grundsten i allt 
kvalitetsarbete och innebär att vårdskador ska förhindras genom aktivt risk-
förebyggande verksamhet.

§§ 2 a, 2c, 2e HSL, § 3 TL

3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och 
lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och 
att dessa vägs in i de kliniska besluten.

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genom-
föras i samråd med patienten. Patienten ska ges individuellt anpassad infor-
mation om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård, be-
handling som finns.

Patienten ska visas omtanke och respekt.
§§ 2 a, 2 b HSL, § 3 TL och 2 kap. § 1 LYHS

Not. 65. Socialstyrelsen, 2006.
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4. Effektiv hälso- och sjukvård

Med effektiv hälso- och sjukvård avses att tillgängliga resurser utnyttjas på 
bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården ska utformas 
och ges i samverkan mellan vårdens aktörer och baseras på tillståndets svå-
righetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna.

Ledningen av hälso- och sjukvård skall organiseras så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 

28 § HSL

5. Jämlik hälso- och sjukvård
En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas 
på lika villkor för alla.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde.

§ 2 HSL, 2 § TL

6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta 
oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är up-
penbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

2 a §, 3 § HSL, 3 § TL
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Handbok om ledningssystem 
i hälso- och sjukvården.
Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling 
för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfaren-
het som sjukvården i övrigt har. Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet 
på God vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvården. Det ställer krav på ledning och styrning. 

Denna handbok sammanfattar vad ett ledningssystem för sjukskrivningsproces-
sen bör innehålla, både på vårdgivarnivå och på verksamhetsnivå. Den innehål-
ler även konkreta tips på hur man gör för att ta fram ett ledningssystem för att 
kvalitetssäkra arbetet med sjukskrivningar.

Skriften riktar sig till landstingsledningar som utarbetar ledningssystem och 
riktlinjer på vårdgivarnivå samt verksamhetschefer som ansvarar för att omsätta 
vårdgivarens mål i praktiken. Den är också användbar för alla som arbetar med och 
är intresserade av arbetet med sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården.

Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer eller på telefon 020-31 32 30.
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