
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR 35  •  1999 3641

Allvarlig kritik kan riktas
mot försäkringskassornas hand-
läggning av ärenden rörande ar-
betsoförmåga vid sjukdom. Det
gäller såväl kassornas sätt att
följa gällande lagar och förord-
ningar, försäkringsläkares age-
rande, låg utbildningsnivå hos
kassornas personal etc. Inte
minst borde de försäkrades
rättsliga ställning stärkas, ex-
empelvis genom införande av
rättshjälp vid överklagande.

Inlägget kommenteras från
försäkringsmedicinskt håll på
sidan 3647.

De senaste årens förändringar av
lagstiftning beträffande försäkringsför-
måner vid sjukdom har medfört att För-
säkringskassan utsatts för kritik. Många
försäkrade tycker att de blivit felaktigt
bedömda, och läkare som skriver intyg
anser att deras uppgifter inte beaktas.

Samtidigt har försäkringskassorna
blivit föremål för statens strävan till be-
sparingar, varför tjänstemännen vid
kassorna är trängda både från sin arbets-
givare och från de försäkrade.

En grupp tjänstemän, som blivit sär-
skilt kritiserade, är försäkringskassans
läkare. Många har frågat sig hur det är
möjligt att dessa kan göra bedömningar
av den försäkrades tillstånd utan att per-
sonligen ha träffat den försäkrade.

Det avgörande problemet i denna
diskussion är bedömning av arbetsför-
måga, då bedömningen ligger till grund
för vilken ersättning som skall utgå. En-
ligt den lag som trädde i kraft den 1 ja-
nuari 1997 skall det ske en renodling av
arbetsförmåga på så sätt att den som har
en restarbetsförmåga skall stå till ar-
betsmarknadens förfogande med sin rest-
arbetsförmåga.

Det innebär att en person, som har
halv eller deltids sjukpension, med sin
resterande arbetsförmåga skall konkur-
rera på den fria arbetsmarknaden med
helt friska, inte sällan unga och väl ut-
bildade. Att detta skapar allvarliga pro-
blem för de handikappade är naturligt.

Det finns i dag 21 försäkringskassor,
huvudsakligen ett i varje landsting. Var-

je kassa är ett fristående offentligrätts-
ligt organ som styrs av lagar och förord-
ningar. Kassornas uppgift är att svara
för att socialförsäkringssystemet till-
lämpas likformigt och rättvist.

Det är försäkringskassans uppgift att
bedöma den försäkrades arbetsförmå-
ga. Det formella beslutet tas i kassans
socialförsäkringsnämnd. Nämnden är
en lekmannaorganisation, som tillsätts
av kassans styrelse på förslag från poli-
tiska partier samt även organisationer
på arbetsmarknaden. Vanligtvis är fem
personer politiskt tillsatta och två från
arbetsmarknadsorganisationer.

Nämnden fattar sitt beslut efter ut-
redning av handläggare i kassan. Denne
gör sin bedömning på uppgifter från den
sjuke samt läkarutlåtande från den be-
handlande läkaren och hörande av kas-
sans egen försäkringsläkare.

Försäkringsläkaren har en ovanligt
stark ställning, då det är inskrivet i la-
gen om allmän försäkring att kassan
skall ha försäkringsläkare. Denne skall
biträda kassan i frågor som kräver me-
dicinsk sakkunskap. Den lagligt starka
ställning som försäkringsläkare har,
motiverar att dennes verksamhet blir
föremål för särskilt kritisk granskning.

Den kritik som framkommit synes
ofta vara väl grundad, varför det finns
goda skäl för att diskutera kassornas
verksamhet. Inte minst är det angeläget
att framhålla behovet av att den försäk-
rades rättsliga ställning förbättras. De
rådande förhållandena motiverar ett an-
tal påpekanden och förslag till föränd-
ringar.

Följ lagarna!
Det finns tre lagar som är särskilt

viktiga att beakta i kassans verksamhet:
Regeringsformen,som är en grund-

lag
Förvaltningslagen
Lagen om allmän försäkring.
Den paragraf i Regeringsformen

som är särskilt angelägen att framhäva
är 1 kap §9, i vilken stadgas att förvalt-
ningsmyndighet skall iaktta saklighet
och opartiskhet. Således ges det inget
utrymmes för personligt tyckande i
handläggning av ärenden.

Det är angeläget att betona att denna
grundlagsformulering inte ger myndig-

het rätt att låta sig utnyttjas till ett förut-
bestämt politiskt syfte. Om regering el-
ler myndighet exempelvis anvisar att
försäkringskassan skall förhindra att
sjukfall leder till fler fall av förtidspen-
sion, men en objektiv bedömning leder
till att antalet ökar, får kassan och dess
tjänstemän inte ge avkall på saklighet
och opartiskhet, trots att resultatet stri-
der mot överordnad myndighets direk-
tiv. Kunskapen om detta synes vara
föga känd eller i varje fall tillämpad
inom kassorna.

Formuleringen om objektivitet och
saklighet medför naturligtvis många
svåra problem, då det är omöjligt att
helt frigöra sig från sina värderingar och
erfarenheter. Ingen kan alltså vara strikt
objektiv och saklig. Det är därför viktigt
att en tjänsteman alltid skall vara med-
veten om sin uppgift att vara objektiv
och saklig men samtidigt vara upp-

Allvarliga brister vid bedömning
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antagit en förmyndarattityd
mot behandlande läkare,
brustit i skyldigheten att
verka för gott samarbete
med läkare inom området,
gjort personliga tolkningar
av behandlande läkares un-
dersökningar och fynd och
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märksam på hur omöjligt det är att infria
skyldigheten. 

Trots det finns det personer, som an-
ser att de är strikt objektiva och sakliga.
Inför dessa skall man iaktta stor skepsis
och i stället vara lyhörd för dem som sä-
ger att de strävar efter att vara objektiva
och sakliga. Det tyder på medvetenhet
om svårigheten och vittnar om bättre
omdöme och ödmjukhet inför uppgiften.

Skälen skall klart redovisas 
Förvaltningslagenutgör naturligtvis

i sin helhet grunden för kassornas verk-
samhet. Den stipulerar att ett beslut av
myndighet skall innehålla de skälsom
bestämmer utgången av ärendet. Sådant
skäl skall vara så utformat att det är
klargörande för den försäkrade om hur
beslutet har fattats, så att denne skall ha
möjlighet att kontrollera att beslutet
grundar sig på objektiva överväganden
och inte på godtycke. Genom besluts-
motiveringen skall den försäkrade även
kunna få vägledning för sin argumente-
ring vid eventuellt överklagande.

I sin praktiska tillämpning hänvisar
socialförsäkringsnämnden regelmäs-
sigt sitt beslut till ett uttalande som en
försäkringsläkare gjort. De skäl som
finns i dennes uttalande är dock mycket
ofta av synnerligen bristfällig kvalitet
och fyller vanligtvis ej måttet för ele-
mentära krav på att vara klargörande.
Ofta är uttalanden även av sådan karak-
tär att det ej infriar kravet på objektivi-
tet och saklighet.

De allvarliga brister som således ofta
förekommer i dokumentation och han-
tering i kassans inre handläggning på-
verkar det underlag som ligger till
grund för nämndens beslut. Att nämn-
den därvid fattar felaktigt beslut är na-
turligt.

För brister i denna hantering har kas-
sans ledning, närmast dess verkställan-
de direktör, ett odelat ansvar. Det före-
ligger uppenbart ett stort behov av att
kassans motivering till beslut regelmäs-
sigt skall vara kvalitativt mycket bättre
för att infria lagens intentioner. Ett mi-
nimikrav kan vara att nämnden i sitt be-
slut anger vilka sakliga skäl som moti-
verat att den exempelvis mer grundar
sitt beslut på försäkringsläkarens syn-
punkter än den behandlande läkarens.

Lagen om allmän försäkringär om-
fattande och komplicerad. Lagen tar na-
turligtvis upp fråga om hur arbetsförmå-
ga skall bedömas och värderas. Den tar

hänsyn till många olika förhållanden,
men grundläggande för begreppet är att
arbetet skall vara ett på arbetsmarknaden
normalt förekommande arbete.

Försäkringsläkarens
arbete noga reglerat
Försäkringsläkaren är en tjänsteman

inom kassan och har som sådan att nog-
grant följa de lagar som nämnts ovan.
Läkarens arbete är även reglerat i lagen
om allmän försäkring.

Där anges att det skall finnas försäk-
ringsläkare vid kassan, samt att dennes
arbetsuppgift är att biträda kassan i frå-
gor som kräver medicinsk sakkunskap
samt verka för gott samarbete mellan
kassan och de läkare som är verksamma
inom dess område. Läkarens uppgift är
således ingalunda att vara beslutsfattare
utan i stället att vara en klarläggande
och informativ rådgivare.

Försäkringsläkarens bedömning
grundar sig på behandlande läkares
uppgifter i intyg och utlåtande samt
eventuellt på journalhandlingar från
andra läkare. Försäkringsläkaren skall
normalt aldrig personligen träffa den
försäkrade och inte överta den behand-
lande läkarens diagnostiska eller tera-
peutiska roll.

Uppgiften blir därför att värdera in-
tyg och göra dessa begripliga för kas-
sans tjänstemän samt i förekommande
fall föreslå komplettering. Försäkrings-
läkaren har således ingen författnings-
mässig rätt att sätta sig över behandlan-
de läkares bedömning, men vid behov
kan försäkringsläkaren rekommendera
medbedömning av annan läkare.

Behandlande läkare skall dock alltid
underrättas om sådan åtgärd. Under
inga förhållanden får försäkringsläka-
ren förvanska budskapet i det intyg en
behandlande läkare skrivit. I stället har
han skyldighet att respektera intygs-
skrivande läkares uppfattning och re-
kommendationer.

Socialstyrelsens föreskrifter
Utöver de lagar som reglerar verk-

samheten har försäkringsläkaren, som
alla andra läkare, att i sitt yrke som lä-
kare följa den allmänna läkarinstruk-
tionensom tillsynsmyndigheten Social-
styrelsen utfärdat. I den sägs att läkare
endast skall göra uttalande om förhål-
landen om vilka han har erforderlig
kännedom och grunda sitt utlåtande på
objektiva medicinska undersöknings-

fynd. Försäkringsläkarens skyldighet
att vara strikt objektiv och saklig beto-
nas än mer med detta.

En stor del av de problem som upp-
stått under senare år har sin orsak i att ett
antal försäkringsläkare missförstått sin
uppgift och antagit en förmyndarattityd
mot behandlande läkare, brustit i skyl-
digheten att verka för gott samarbete
med läkare inom området, gjort person-
liga tolkningar av behandlande läkares
undersökningar och fynd och företett
värderingar som inte har något med ob-
jektivitet och saklighet att göra. Den ut-
vecklingen har fått fortgå till följd av att
kassornas ledning inte utövat sitt led-
ningsansvar och inte på tillfredsställan-
de sätt haft kontroll över sin verksamhet.

Inte heller Riksförsäkringsverket,
som tillsynsmyndighet, eller Socialde-
partementet har beaktat detta problem
och vidtagit åtgärder för att stärka med-
borgarnas rättssäkerhet.

Kan läkare bedöma
arbetsförmåga?
Svaret på frågan är avhängigt av vad

man menar med arbete. All verksamhet
som människan utför är arbete. Det går
att med mätmetoder värdera hur mycket
energi som erfordras för att cykla,
springa etc. Man kan även mäta kraft
för att lyfta eller bära. Sådana enkla ar-
betsförhållanden kan man mäta och
värdera med medicinska metoder.

Om det föreligger ett smärttillstånd
blir bedömningen av arbetsförmåga ge-
nast svårare. Den kompliceras av om
smärta alltid föreligger eller bara vid ar-
bete. Smärtans intensitet och karaktär är
omöjlig för omgivningen att värdera då
den definitionsmässigt är en personlig
upplevelse.

Till detta kommer att det i läkarens
utbildning ingår att acceptera de sym-
tom som den sjuke berättar om. Det in-
går inte i läkarvetenskapens förhåll-
ningssätt att ifrågasätta en sjuk persons
uppgivna besvär eller förneka dem. Om
en försäkringsläkare trots detta förne-
kar eller förringar de uppgifter som
framkommer i intyg, kan det med fog
ifrågasättas om sådant agerande står i
överensstämmelse med professionellt
arbete som läkare.

Utanför den
medicinska kompetensen
Den arbetsförmåga som skall be-

dömas enligt Lagen om allmän försäk-
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ring är förmåga till förvärvsarbete,
vilket är något helt annat än arbete ur
medicinsk, fysiologisk synpunkt. För-
värvsarbete är en term som omfattar
många komplicerade förhållan-
den– lagar, avtal, lön, relationer, dug-
lighet, motivation och social kompe-
tens för att nämna några faktorer. Att
värdera alla dessa förhållanden ligger
långt utanför den medicinska sakkun-
skapens behörighet.

I den mån någon läkare skulle ha för-
måga att kunna värdera dessa förhållan-
den är det läkare som har mycket all-
männa arbetsuppgifter och som i sin
vardag möter personer i vardagliga situ-
ationer. Dessa generalister finner man
främst hos företagsläkare, men kanske
även hos allmänläkare och rehabilite-
ringsläkare.

Organspecialister har god kunskap
om sjukdomens tillstånd, men saknar
kunskap om sjukdomens konsekvenser
i den sjukes vardag. Inte heller får sådan
specialist intryck från vardagliga ar-
betsförhållanden och besitter således
ingen särskild kompetens att bedöma
arbetsförmåga. Det är därför olyckligt
att organspecialister, som tex ortoped-
kirurger, har fått ett stort inflytande på
bedömning av arbetsförmåga vid rygg-
och andra ledsjukdomar. Svaret på den
initialt ställda frågan blir att läkarpro-
fessionen inte har någon särskild kom-
petens att bedöma förmåga till för-
värvsarbete.

Vem skall bedöma
arbetsförmåga?
Ekonomisk ersättning vid arbets-

oförmåga vid sjukdom är ett politiskt
problem där samhället vill ge trygghet.
Man kan därför ha förståelse för politi-
kers förhoppning om att få vetenskaplig
hjälp med ett ovetenskapligt problem.
Det mest förnuftiga är dock att lösning-
en på ett sådant problem måste åstad-
kommas med politiska metoder som ex-
empelvis nivå på sjukersättning och
upprättande av regelverk.

Att det medför besvärande konse-
kvenser är naturligt, men det är helt
oacceptabelt att läkarprofessionen 
har fått utvecklats till att överta ett po-
litisk svårt område att hantera. Till
följd därav har många sjuka drabbats
av att en medicinsk pseudoverksam-
het kommit att framstå som saklig utan
att den på minsta sätt fyller sakliga kri-
terier. 

Kan förhållandena förbättras?
Med de lagar vi har i dag och med be-

aktande av vissa grundläggande politis-
ka hänsynstaganden kan en del mindre
korrigeringar förbättra förhållandena.
Nedan följer några förslag till föränd-
ringar.

Höj personalens kompetens!
Tillämpningen av Lagen om allmän

försäkring är en mycket komplicerad
hantering med långtgående konsekven-
ser för den sjuke. Det är rimligt att den
som skall handlägga dessa frågor skall
ha högskolekompetens och en kun-
skapsnivå som ökar förutsättningarna
för personlig säkerhet och stabilitet.

Det är mot den bakgrunden anmärk-
ningsvärt att 40 procent av försäkrings-
kassans personal har gymnasieutbild-
ning och blott 15 procent eftergymnasi-
al utbildning. Jämfört med andra för-
valtningar, t ex arbetsmarknadsstyrel-
sens personal, är denna utbildningsnivå
låg. Man kan även jämföra med doma-
re, vilka av tradition har hög akademisk
utbildning, och vars beslut kan ha långt-
gående konsekvenser för medborgaren.

Den låga utbildningsnivån hos kas-
sans personal torde vara en förklaring
till varför försäkringsläkare fått en så
stark ställning som den har, då läkaren i
kraft av sin utbildning och status torde
ha ett oproportionerligt stort inflytande
på lågutbildad personal.

Avskaffa socialförsäkrings-
nämnderna!
Försäkringskassan har vuxit fram ur

folkrörelseorganisationer som nykter-
hetsrörelser och fackföreningar. Det var
under de förhållandena naturligt att per-
sonlig kännedom om de sjukas förhål-
landen hade stor betydelse och att upp-
fattningar om normer och moral vägde
tungt vid bedömningar.

Försäkringskassan har dock utveck-
lats till en förvaltningsmyndighet där
krav på saklighet och objektivitet är
grundläggande. I sådan verksamhet
skall det inte finnas plats för normativa
synpunkter eller sådana allmänna erfa-
renheter som nämnden representerar.
Det står närmast i strid med Regerings-
formens krav.

Det föreligger inte heller något som
talar för att nämnden tillför någon sak-
lig kompetens vid bedömning av ären-
dena. Den sakliga och opartiska bedöm-
ningen skall göras av väl utbildade tjäns-

temän, vars ansvar skall var helt och
odelat. Möjlighet att utverka ansvar är
till följd av rådande organisation vä-
sentligt begränsad på grund av att det
finns en nämnd, som är politiskt tillsatt.
Arbetsförhållandena mellan tjänste-
männen och nämnden gör att det blir
svårt att värdera ett strikt ansvar.

Sakligt talar inget för att socialförsäk-
ringsnämnderna skall finnas kvar. Han-
teringen skulle bli klarare och snabbare
utan dessa.

Avskaffa
sjukskrivningsintygen!
Trots att läkare inte har någon möj-

lighet att på meningsfullt sätt kunna be-
döma en patients arbetsförmåga, har lä-
karkåren ålagts att utfärda intyg till för-
säkringskassan om patienters eventuel-
la arbetsoförmåga. Förhållandet med-
för många problem och risk för stör-
ningar i relationen mellan läkare och
patient.

Det är grundläggande att en patient
skall kunna lita på sin läkare och att allt
som anförtros denne skall uppfattas
som sant och korrekt. Det är därvid na-
turligt att läkaren helt och odelat även
skall acceptera patientens uppfattning
om sin arbetsförmåga.

Det finns dock risk för att en läkare
kan känna sig otillbörligt utnyttjad om
han inte intuitivt delar patientens upp-
fattning om arbetsförmåga. Det kan då
lätt smyga sig in en olustig och dålig re-
lation mellan läkare och patient, som
inte skulle uppstå om bedömning av ar-
betsförmåga skulle frikopplas från
sjukvårdsrelationen. Åliggandet att be-
döma arbetsförmåga är en samhällelig
kontrollfunktion, som inte har något att
göra med läkares uppgift att hjälpa en
sjuk person.

Inte så lite av allmänläkares tid åtgår
även till återbesök, som enbart beror på
behovet att få sjukskrivningsintyget
förlängt. Detta medför således ett full-
ständigt onödigt merarbete för sjukvår-
den.

Andra nackdelar med sådant intyg är
att en medicinsk diagnos kan dölja and-
ra problem som är mer avgörande för
arbetsoförmåga. Det kan exempelvis
röra sig om konflikter på arbetet, socia-
la problem eller andra problem som
döljs under medicinskt namn.

Möjligheten att på ett tidigt stadium
hantera de verkliga problemen kan på så
sätt fördröjas. Till detta kommer att det
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även finns risk för att sjukskrivningen
fortlöper så länge att arbetsfrånvaron i
sig utvecklas till att bli ett invalidiseran-
de rehabiliteringshinder.

Risk för passivisering
En patients behov av att kunna upp-

visa ett intyg för att bli trodd av försäk-
ringskassa (eller arbetsgivare) medför
även att patientens trovärdighet nedvär-
deras, vilket motverkar dennes person-
liga  självkänsla. Den sjuke kommer
därför i denna situation att än mer få
ikläda sig en rollen av att inte själv kun-
na värdera och hantera sin situation utan
i stället glida in i en passiviserande roll,
där vederbörande får förlita sig på andra
personers mer eller mindre uttalade
godtycke.

I debatten om dessa problem anges
ibland från läkarhåll att det är bättre att
läkare gör bedömning om arbetsför-
måga och att det kan föreligga risk för
att en patients medicinska tillstånd för-
sämras om patienten inte står under
kontroll. Det synsättet är ett uttryck för
en otidsenlig förmyndarinställning
från läkares sida, då behovet av medi-
cinsk hjälp bäst kan värderas av patien-
ten.

Det torde dessutom vara exklusivt
sällsynt att ett tillstånd skulle försämras
till följd av krav på sjukskrivningskon-
troll. Rent formellt är förhållandet dess-
utom sådant att det är försäkringskassan
som beslutar om den ekonomiska er-
sättningen och att det sk sjukskriv-
ningsintyget enbart är ett underlag för
kassans beslut. Sjukskrivningsintygets
ställning i dagens sjukvårdsarbete fyller
inget medicinskt behov och utgör en-
bart en störande faktor i relationen mel-
lan läkare och patient.

Alternativet till att slopa sjukskriv-
ningsintyget är att envar själv skall be-
döma sin arbetsförmåga. Det skall där-
vid ankomma på försäkringskassan att
vid behov och vid förhållanden där kas-
san anser motiverat infordra ett intyg av
behandlande läkare. Sådant intyg skall
vara riktat och helt fokuseras på vad
som är det medicinska hindret för arbe-
te och vad som kan göras för att minska
eller undanröja hindret.

Man skall i sådant intyg inte värde-
ra medicinska kroppsfynd, laborato-
rie- eller röntgenfynd på sätt som man
gör i dag, utan helt inrikta sig på klar
beskrivning av det som utgör arbets-
hindret. En sådan hantering skulle göra

situationen mer begriplig och hanterlig
för såväl kassans tjänstemän som den
försäkrade.

Inför rättshjälp
vid överklagning
Många personer uppfattar sig i dag

felaktigt bedömda av kassan, och kas-
sans beslut kan medföra mycket stora
ekonomiska och sociala konsekven-
ser– ja det kan bli mer ödesdigert än ett
fängelsestraff. Det är därför rimligt att
den försäkrade skall ha goda möjlighe-
ter att få ärendet prövat.

Vid prövning av förvaltningsärende,
till vilket försäkringskassebeslut hör,
utgår dock ingen som helst ekonomisk
hjälp. Det känns stötande att en vålds-
verkare eller annan kriminell person får
rättshjälp, under det att en sjuk person
själv får försöka hantera omständighe-
terna vid överklagning.

En någorlunda kvalificerad hjälp vid
överklagning till länsrätt torde kosta ca
15000 kronor, vilket är en betydande
kostnad för de allra flesta personer, och
vanligtvis avskräckande för en sjuk som
eventuellt håller på att förlora fotfästet på
arbetsmarkaden. Vederbörande befinner
sig då i en mycket svår situation genom
att dels känna sig kränkt, dels utlämnad
till vad han uppfattar som samhällets
godtycke och utan ekonomisk möjlighet
att kunna hantera förhållandet.

Mot sig har han kassans hela profes-
sionella kunskaper och erfarenheter
med tjänstemän och jurister. Själv be-
finner han sig i en helt ny och unik situ-
ation utan förmåga att själv kunna for-
mulera eller hantera överklagnings-
ärendet på ett sådant sätt att han kan för-
väntas ha framgång i högre instans.

Det är rimligt att kostnaden för över-
klagning bekostas av kassan på samma
sätt som rättslig prövning vanligtvis be-
talas vid rättsprocess av skadefrågor
hos försäkringsbolag. Det rättsliga för-
hållande en försäkrad ställs inför vid av-
slag av försäkringskassa utgör en skam-
fläck i svenskt rättsväsende och måste
skyndsamt åtgärdas.

Kontr oll
av rehabiliteringsaktörer
För bedömning av arbetsförmåga

använder sig kassan ibland av vissa
sjukhus, företag eller rehabiliterings-
grupper. Dessa institutioner är inte säl-
lan ekonomiskt beroende av uppdrag
från kassan för sin existens.

Det kan då föreligga risk för att de,
för att fortsatt få uppdrag, bedömer och
beskriver den försäkrade i mer arbetsfö-
ra termer än vad som är fallet. Det före-
kommer således att en patient anser sig
ha lika mycket värk och arbetsoförmå-
ga då han åker därifrån som då han kom
till rehabiliteringen, men att han till sin
överraskning finner att »rehabilitören»
i skrivelse till kassan beskriver perso-
nen som förbättrad.

Det finns därför behov av att de som
värderar arbetsförmåga på uppdrag från
kassan står under kontinuerlig kvali-
tetskontroll av ett oberoende organ. Ett
sådant skulle kunna vara en auktorise-
rad revisionsverksamhet eller kanske
ett organ med representanter från pati-
entorganisationer, fackföreningar, läka-
re och advokater.

Kvalitetsrevision inom kassan
Som i all annan verksamhet är det

angeläget att kassan inom sig utför kon-
tinuerlig kvalitetskontroll av sin verk-
samhet. Verktyg för sådan kontroll
finns redan, liksom företag som utför
uppdragen. Med den lagstadgade sär-
ställning som försäkringskasseläkaren
har, är det ett prioriterat arbete att just
denne blir föremål för kvalitetsbedöm-
ning.

Ansvaret för att sådan verksamhet
initieras åligger kassans verkställande
direktör.

Sjukvård i kris
Svensk sjukvård befinner sig i och

kommer under överskådlig framtid att
befinna sig i kris. Det medför att kassan
i sitt arbete måste tona ned förhopp-
ningarna om att medicinska åtgärder
skall lösa de problem kassan har, och
inte belasta sjukvården med ofta myc-
ket tveksamma sjukvårdsutredningar i
den omfattning som sker idag.

I stället är det angeläget att kassan re-
dan nu inriktar sig på att hantera sin
uppgift på ett enkelt och klart sätt. För-
hoppningen om att framtida sjukvård
skall få verksamheten att fungera bättre
utgör blott ett fåfängt argument som
medför handlingsförlamning idag.

Sammanfattningsvis företer försäk-
ringskassans bedömning av arbetsför-
måga många allvarliga brister, som ofta
försätter den sjuke i svåra situationer
med dåligt rättsskydd. Det är angeläget
att politiker tar sitt ansvar för medbor-
garna och genomför förbättringar, var-
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Bengt Johansson sätter genom sin
artikel fokus på ett ständigt aktuellt pro-
blemområde i klinisk medicin, nämli-
gen försäkringsmedicinska ställnings-
taganden i läkarnas vardag och hur des-
sa återkopplas till läkaren och patienten

från socialförsäkringssystemets aktörer
– huvudsakligen handläggare och för-
säkringsläkare vid försäkringskassan.

Han följer upp temakonferensen
med samma rubrik som i mars 1999 av-
hölls på Svenska Läkaresällskapet i
närvaro av bl a biträdande socialminis-
tern Maj-Inger Klingvall.

Kritisk mot det mesta
– utom behandlande läkare...
Bengt Johansson är kritisk mot det

mesta i sin artikel, och till stor del ger vi
honom rätt. Försäkringsläkarna och
kassans handläggare måste bli bättre –
det är vi överens om. Även de behand-
lande läkarna måste bättre lära sig den
svåra balansgången mellan rollerna
som patientens advokat/ombud och
samhällets medicinska expert, för att
leva upp till samhällets krav på dem att
agera inom vårt socialförsäkringssy-
stem. 

Det är i den senare rollen som dok-
torn föreslår olika ersättningar från
samhället vid sjukdom/skada/handi-
kapp enligt de olika regelverk, som våra
politiskt valda ombud beslutat om.
Bengt Johansson anför inte tillstym-
melse till kritik gentemot kåren av be-
handlande/intygsskrivande läkare. 

Avslöjande
RFV-statistik 
I Riksförsäkringsverkets »Redovis-

ning av tillsyn av arbetsskadeförsäk-
ringen», offentliggjord i maj 1999 kon-
staterades att försäkringsläkarbedöm-
ningen ansågs otillräcklig i 25,2 procent
av de cirka 900 slumpvis utvalda ären-
dena under 1998. Kritik anfördes mot
de behandlande läkarna i ännu högre
grad – nämligen i 45,6 procent av ären-
dena bedömdes läkarutlåtandena som
otillräckliga (RFV stencil 1999-05-27,
dnr 4952/98). 

Med otillräcklig menar RFV:
– försäkringsläkarna: väsentligen att

bedömning saknas, 
– behandlande läkarna: ej tagit ställ-

ning, eller otillräckligt underlag. 

Vad lär oss detta? Jo, vi måste alla bli
bättre! Alla aktörer måste utbildas i för-
säkringsmedicinför att vi tillsammans
skall kunna öka precisionen i socialför-
säkringarna. Det är ett krav för att öka
rättssäkerheten för patienterna, för att
tillgodose professionalism i allas age-
rande, och för att värna om skattebeta-
larnas pengar. 

Statens kostnader för utbetalning till
sjukpenning och ersättningar enligt ar-
betsskadeförsäkringen uppgick 1997
till svindlande 52 miljarder kronor, eller
nära fyra gånger mer än statens kostna-
der för läkemedel. Annorlunda ut-
tryckt: varje kliniskt verksam läkare
»attesterar» patientutbetalningar inom
sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna på
cirka 2 miljoner kronor per år!   

Yrkesetiskt råd
Är det inte hög tid att inrätta ett yrke-

setiskt försäkringsmedicinskt råd dit
patienter kan föra sina klagomål gente-
mot läkare av olika slag, även försäk-
ringsläkare? Rådet bör också kunna ytt-
ra sig över anmälan från enskilda för-
säkringsläkare, som ibland – även of-
fentligt – utpekas som inkompetenta
och oförstående, och som står helt för-
svarslösa, utan stöd från någon. Rådet
skulle avlämna rekommendationer och
förslag på tillrättalägganden. 

Inrättandet av ett sådant råd, obero-
ende av både Riksförsäkringsverket
och Socialstyrelsen, skulle kanske in-
nebära en sund upprensning inom ett
område som alltför länge fått stå öppet
för den starkes ilska eller motiverings-
lösa kritik mot den lille, som antingen
inte kan komma till tals eller är förhin-
drad att tala.

Bo Mikaelsson
ordförande,
Försäkringsmedicinska sällskapet,
Eskilstuna
Christer Olofsson 
ordförande,
Föreningen för försäkringsläkare
vid försäkringskassorna,
Karlskrona

Kommentar:

Hög tid att inrätta ett
försäkringsmedicinskt råd?
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Ge er till känna!
Läkartidningen har som huvud-
regel att på insändar- och debatt-
sidorna ej publicera anonyma in-
sändare. Undantag kan dock gö-
ras t ex när författaren tar upp
problem med viss allmängiltig-
het, men där ett offentliggörande
av identiteten kan vålla skriben-
ten personlig skada.

Författaren kan i sådana fall ut-
trycka önskemål om anonym
publicering. Dock måste hans el-
ler hennes identitet vara känd av
redaktionen, bl a för undvikande
av förfalskade inlägg. Vidare kan
redaktionen behöva nå författa-
ren beträffande oklarheter i tex-
ten, eller för att delge eventuella
repliker etc.

Redaktionen förbehåller sig rät-
ten att avgöra om inlägget skall
publiceras eller ej. Vid publicer-
ing respekteras då självfallet
önskemålet om anonymitet, så-
väl i den tryckta texten som i kon-
takter med eventuellt berörda in-
stanser eller personer, som kan
behöva beredas tillfälle till kom-
mentar.

Därför: Uppge alltid författarnam-
net i följebrev eller på annat sätt,
med begäran om anonym be-
handling. Inlägg där författaren är
okänd även för redaktionen pub-
liceras aldrig.
Red


