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❙❙ Tabeller för gradering av medicinsk
invaliditet, dvs kvarstående men efter
skada, har funnits här i landet sedan un-
gefär hundra år. Det senaste tabell-
verket, utgivet av Försäkringsförbun-
det, är betitlat Gradering av medicinsk
invaliditet – 1996 [1]. Där finns preci-
seringar av hur individuella symtom
skall bedömas ur försäkringsmedicinsk
aspekt. 

Kan vi nå större samstämmighet?
Det är ett välkänt faktum att försäkrings-
sidans medicinska rådgivare och patien-
tens läkare ofta har avvikande uppfatt-
ning om skadans invaliditetsgrad. Syftet
med detta inlägg är att diskutera om vi på
de två sidorna skulle kunna nå större
samstämmighet genom att på bägge si-
dor konsekvent använda det angivna ta-
bellverket. 

Enligt manualen för Gradering av
medicinsk invaliditet – 1996 skall sak-
kunnigläkare ansvara för sina medicins-
ka bedömningar på samma sätt som för
sin övriga medicinska verksamhet. Så
sker emellertid ej då sakkunnigläkaren
gör sin bedömning på basen av enbart
skriftliga handlingar. I våra vanliga dia-
gnostiska situationer skall vi ju ha till-
gång till relevanta handlingar, ta upp en
anamnes samt undersöka patienten. 

Granskade vår egen verksamhet
Vi kan då fråga oss om det intyg som den
undersökande läkaren skriver på ett till-
fredsställande sätt kan tillåta bolagets
rådgivare att göra en gradering av medi-
cinsk invaliditet. 

Vi började med att granska vår egen
verksamhet. Läkarintygen från fem fall
med varierande etiologi, flertalet fall
hade whiplashrelaterade skador, grans-
kades av fyra läkare vad avser aktuellt
tabellverk. En läkare ansåg att han ej
kunde göra en bedömning, då han inte
personligen hade undersökt patienterna.

De tre övriga visade med endast någon
procents avvikelse samma kumulativa
sammanvägningsresultat. Det bör ur re-
liabilitetsaspekt ses som uttryck för en
god global värdering av invaliditeten. 

Gradering på symtomnivå
Om vi granskar våra graderingar på
symtomnivå i fallen med whiplashsym-
tomatologi förekom naturligtvis poäng
för 2.1.5: Kronisk traumatisk smärta/
värk. Detta gällde även 2.1.5: Nedsatta
psykiska elementarfunktioner, ett item
innefattande de astenoemotionella sym-
tom som nästan alltid uppträder vid
whiplashrelaterade sjukdomstillstånd.
2.1.7: Reaktiva psykogena tillstånd bor-
de beaktas när ett traumatiskt upplevan-
de har komplicerat en olycka. Detta item
bör dock enligt anvisningarna inte kon-
kurrera med annorstädes invägda poäng
tillhörande t ex 2.1.5.

Beslut bör motiveras
När vi undersökande patientläkare anger
våra skattningar av patientens invaliditet
enligt aktuellt tabellverk, innebär det en
bedömning, dvs beslut, om vad vi in-
hämtat i ärendet. Enligt Försäkringsför-
bundets etiska regler skall enligt punkt
12 beslut motiveras. Detta var tidigare
en regel som också omfattade intyg av
läkare för beslut i t ex Socialstyrelsen.
Det ter sig för oss angeläget att markera
att gamla självklara etiska regler också
fortsatt skall upprätthållas.

Inkonskvenser i tabellverket
Några inkonsekvenser i tabellverket:
1. att inte bättre skilja mellan etiologisk

och fenomenologisk aspekt. Det mar-
keras faktiskt i regelverket att funk-
tionsnedsättningen skall göras obero-
ende av orsak, och

2. att posttraumatiskt cerebralt syndrom
och följdtillstånd efter kotpelardis-
torsion endast ger ramvärden på 13

respektive 18 procent. Som nämnts
ger enskilda funktionsförluster helt
andra och högre värden vid svår in-
validitet.
Sammanfattningsvis vill vi hävda att

Gradering av medicinsk invaliditet 1996
skall användas i skaderegleringsfall på
sätt vi har angett, och att den undersö-
kande läkarens bedömning skall omfat-
tas av en motsvarande professionell be-
dömning på försäkringssidan med krav
på motivering om avvikande mening
skulle uppstå. 

Först härigenom kan allvarliga bris-
ter och rättsosäkerhet undvikas. De dis-
kuterade fallen är få, men vår granskning
visar att »testresultaten« kan tillfreds-
ställa krav på såväl validitet som reliabi-
litet [2].
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Medicinsk invaliditetsgradering – några förslag 

Per rectum-palpation utan värde vid appendicit?
❙ ❙ I alla år har man som doktor fått lära
sig att per rectum-palpation alltid ska ut-
föras vid misstanke om appendicit. I ett
antal anmälningsärenden har man även
fått intrycket att när man inte utfört den-
na undersökning har man bedömt att lä-
karen inte har utfört en adekvat under-
sökning.

Länge funderat över värdet
Själv har jag i alla år funderat över om
per rectum-palpation har något värde för
att ställa eller avfärda diagnosen appen-

dicit, inte minst på små barn som upple-
ver denna undersökning som obehagli-
gare än vuxna.

Finns det studier som stödjer?
Min fråga är därför om det finns tydliga
undersökningar som stöder att per rec-
tum-palpation är av värde vid misstanke
om appendicit – vilken sensibilitet re-
spektive specificitet har denna under-
sökning? Är det dags att utrangera den
eller ska vi fortsätta och i så fall på vilka
grunder? 

Jag är fullt medveten om att under-
sökningen kan ha stort värde vid andra
sjukdomstillstånd i nedre delen av bu-
ken, men nu gäller det enbart frågan om
appendicit, där man inte har misstanke
om att den perforerat ner till fossa doug-
lasi.
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