
De senaste årens kraftiga ökning
av sjukskrivningarna har föranlett re-
geringen att tillsätta en enmansutred-
ning med uppgift att göra en analys av
sjukförsäkringen och kostnadsutveck-
lingen. Enligt direktiven till utredaren,
f d landshövdingen Jan Rydh, har han i
uppdrag att föreslå konkreta åtgärder
för att minska sjukfrånvaron och redu-
cera samhällets utgifter. 

Regeringen påpekar i direktiven att
olika läkare sjukskriver olika mycket,
och att det därför kan ifrågasättas om en
läkare ensam skall ha rätt att sjukskriva
personer över lång tid bl a med hänsyn
till att »flertalet läkare inte har en rele-
vant kompetens i sin medicinska speci-
alitet för frågor som berör ett skiftande
arbetsliv».

Redan i höstasreagerade Läkarför-
bundet på tidig information om den
kommande utredningen med en fram-
ställning till socialförsäkringsministern
med begäran om att få bli företrätt i det-
ta arbete. Regeringen lyssnade och har
till utredningen knutit en läkare med
stor erfarenhet från sjukskrivande verk-
samhet.

Läkarförbundet deltog vid den hear-
ing som utredningsmannen kallade till i
januari i år. Vi fick då tillfälle att fram-
föra förbundets ståndpunkt – mot bak-
grund av ovannämnda formuleringar i
direktiven – att läkarnas s k »generella
rätt att sjukskriva» måste behållas.

Motivet för denna uppfattning är
främst att formella inskränkningar i
möjligheten att utfärda sjukintyg som
underlag för försäkringskassans beslut
om ersättning drabbar både vården och
patienterna. Det skulle leda till minskad
effektivitet och tillgänglighet genom att
skapa byråkratiska flaskhalsar i vård-
organisationen. Patient–läkarrelatio-
nen undergrävs.

Enligt vår mening har läkarna i prin-
cip den medicinska utbildning, kompe-
tens och erfarenhet som krävs för att i
ett sjukintyg ställa patientens sjukdom i
relation till arbetsförmågan.

Däremot finns det inte anledning
att motsätta sig en kartläggning av frå-
gan om hur läkares sjukskrivnings-
mönster kan påverka kostnader för
sjukpenningen. En sådan analys kan
stimulera till en fortsatt diskussion i
läkarkåren kring sambandet mellan
sjukdom och arbetsförmåga till nytta
för förbättrade medicinska underlag.

Man måste då också ha i minnet att
den behandlande läkaren inte tar något
beslut vad gäller rätt till ersättning. I det
medicinska underlaget/intyget bedöms
sjukdomens påverkan på arbetsförmå-
gan.

Det är försäkringskassan som – med
intyget som grund – fattar beslutet om
ersättning skall utgå till den enskilde.
Kostnaderna för sjukpenning är således
inte beroende på möjligheten att utfär-
da sjukintyg utan på det beslut som tas
i nästa led, dvs av försäkringskassan. 

Här spelar försäkringsläkaren en
viktig roll som kassans medicinska råd-
givare och konsult. Mot den bakgrun-
den finns det inte heller någon anled-
ning att invända mot att den behandlan-
de läkarens och försäkringsläkarens
olika roller granskas.

Läkarintyget kan även sessom ett
bevismaterial för patienten, i överens-
stämmelse med den svenska rättsprin-
cipen om fri bevisföring. En inskränk-
ning av behandlande läkares möjlig-
heter att utfärda sjukintyg kan därför
betraktas som en begränsning av
patientens rätt att samla argument för
att få ersättning från försäkringen.

Arbetsoförmåga kan vara orsakad
av en mängd faktorer, och läkaren har
ofta att bedöma mycket komplexa situ-
ationer. Därför måste sjukvården orga-
niseras och bemannas så att tillräcklig
tid ges för mötet mellan patient och
läkare. Även läkarnas behov av försäk-
ringsmedicinsk utbildning och forsk-
ning måste beaktas.

Företagshälsovårdens rolli dessa
sammanhang kan inte nog betonas. Det

gäller såväl det förebyggande arbetet
och arbetsmiljöns påverkan på sjuk-
frånvaron som hanteringen av sjuk-
skrivning och rehabilitering. Slopandet
av statsbidraget till företagshälsovår-
den kan faktiskt ha haft betydelse för
den ökning av sjukfrånvaron som vi nu
ser, bl a genom att viktiga förutsätt-
ningar för rehabilitering och folkhälso-
arbete därmed i hög grad försvann.

Företagshälsovården och i synner-
het företagsläkaren måste få en legiti-
mitet inom hälso- och sjukvården för
sin roll att på socialförsäkringsområdet
få verka som en specialist inom det
arbetsmedicinska fältet.

Läkarförbundet vill framhålla vik-
ten av att utredaren bör se över kostna-
derna för att patienter är sjukskrivna i
väntan på medicinsk och arbetslivsin-
riktad rehabilitering. Med en funge-
rande samordnad rehabilitering kan
resurserna utnyttjas bättre.

Rätten att utfärda intyg, men
också andra aspekter på sjukförsäk-
ringssystemets utformning, är centrala
frågor för den medicinska profes-
sionen. Det är av stor vikt att Läkarför-
bundet redan i ett tidigt skede beretts
möjlighet att
lämna syn-
punkter på
det komman-
de utred-
ningsarbetet.
Lika viktigt
är att läkar-
nas erfarenhet
och kunskap
på området
tas till vara i
det arbetet. •
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Rör inte rätten att skriva sjukintyg!
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