
Mentala diagnoser är långt vanli-
gare bland långtidssjukskrivna
läkare än bland andra yrkes-
grupper i vården. Tillsammans
med hjärt- och kärlsjukdomar
och sjukdomar i rygg- och nacke
står de stressrelaterade diagno-
serna för 80 procent av läkarnas
långtidssjukskrivningar.

❙ ❙ Antalet långtidssjukriven lands-
tingspersonal med psykisk diagnos mer
än fördubblades mellan 1997 och 1999.
Ökningen är särskilt stor bland läkare,
sjuksköterskor och barnmorskor. 

1999 var 1 procent av alla offentlig-
anställda läkare långtidssjukskrivna mer
än tre månader. Av dessa hade 43 pro-
cent mentala diagnoser. Det är en långt
större andel än genomsnittet för all per-
sonal i landsting och kommuner. Bland
dessa var 3 procent långtidssjukskrivna
men bara 28 procent hade mentala dia-
gnoser.

Det visar siffror från DU-projektet,
Depression och utmattning i männi-
skovårdande yrken. Projektet startade
2000 och är ett femårigt forskningspro-
jekt vid Karolinska institutet och institu-
tionen för klinisk neurovetenskap. Pro-
jektet leds av Åke Nygren, professor vid
enheten för personskadeprevention, och
Marie Åsberg, professor i psykiatri. 

Hos läkarna är mentala diagnoser den
största enskilda orsaken till långtids-
sjukskrivning.

– En tänkbar förklaring kan vara att

läkarna sjukskriver sig senare och att de
kan och vill hålla ut tills de går in i väg-
gen. Läkare kan arbeta även om de har
ont i ryggen, säger Marie Åsberg.

Tidigare studier av privata tjänste-
män visar att nästan alla mentala dia-
gnoser handlar om depressioner, depres-
sionsliknande tillstånd eller stress. I 80
procent av fallen säger de sjukskrivna att
depressionen är relaterad till arbetet.
Hälften uppger ingen annan orsak. Rent
konkret handlar det om ökad arbetsbe-
lastning och upprepade omorganisatio-
ner.

– Vi ser ingen anledning till att det
skulle vara annorlunda för läkare, säger
Marie Åsberg.

Stress är en viktig bakgrundsfaktor
också till smärttillstånd i rörelseorganen
och sjukdomar i cirkulationsorganen.
Lägger man samman dessa diagnoser
med de mentala så står stressrelaterade
diagnoser bakom 80 procent av läkarnas
långtidssjukskrivningar.

Hur länge läkarna är sjukskrivna, vil-
ka läkargrupper som är mest utsatta, hur
rehabilitering fungerar är frågor som
projektet ska gå vidare med.

Sedan 1985 har institutionen för kli-
nisk neurovetenskap forskat i långtids-
sjukskrivningar, rehabilitering och pre-
vention. Tidigare har det gällt diagno-
serna smärta, lungsjukdomar och hjärt-
sjukdomar. Man kunde till exempel kon-
statera att antalet förtidspensioneringar
kunde minskas med hälften om smärtpa-
tienterna fick rehabilitering. Kunskapen

om vad som gör folk friska finns men
den används inte, hävdar Åke Nygren
och Marie Åsberg. Trots att rehabiliter-
ing lönar sig är den ingen självklarhet.

– Det är bara 20 procent av de lång-
tidssjukskrivna som får rehabilitering
idag. Man tar hellre stora sjukskriv-
ningsutgifter på lång sikt än stora inve-
steringar i rehabilitering på kort sikt. Det
är bisarrt, säger Marie Åsberg. 

– Och så ska man inte omorganisera
för då riskerar folk att bli utbrända.

Elisabet Ohlin
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Nyheter

Dramatisk ökning av långtidssjukskrivna läkare mellan 1997 och 1999

Fyra av fem sjuka av stress

Tema Arbetsmiljö
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De senaste åren har problemen med
arbetsmiljön i vården ständigt varit 
aktuella. Färska studier visar att läkare
är bland de hårdast drabbade. Pressen
har ökat dramatiskt, andelen stressrela-
terade sjukskrivningar är mycket hög.
För Läkarförbundet är arbetsmiljön en
av de viktigaste fackliga frågorna.
Och visst går det att förändra. Läs till 
exempel om läkarna som fått utforma
sina tjänster helt själva eller arbets-
miljöinspektören som sätter politikerna
på skolbänken.

Skillnader mellan landstingen
❙ ❙ Antalet långtidssjukskriven lands-
tingspersonal oavsett yrke och diagnos
var fyra gånger så stor 1999 som 1997.
DU-projektet har funnit att sjukskriv-
ningstalen skiljer sig kraftigt mellan oli-
ka landsting. I princip alla landsting vi-
sar en dramatisk ökning av långtidssjuk-
skrivna men skillnader finns. Störst ök-
ning märks i Värmland, Dalarna, Jämt-
land, Västerbotten, Västernorrland och
Gävleborg. Det enda landsting som inte
visar någon ökning är Västmanland. De
landsting som visar lägst sjukskriv-
ningstal men som ändå ökat är Kalmar,
Jönköping och Halland.

Projektet ska undersöka vad skillna-
derna kan bero på. Neddragningarnas
takt och omfattning, organisation, sjuk-
skrivningsmönster bland länets patien-
ter samt åldersfördelning i befolkning
och i arbetsstyrkan ska studeras. •


