
❙ ❙ Vi välkomnar att professorerna i
yrkesmedicin i Göteborg, Umeå och
Lund – Mats Hagberg, Bengt Järvholm
och Staffan Skerfving – engagerat sig i
vår skrift »Sjukdomar och symptom från
rörelseapparaten i relation till exposition
i arbete« samt att de finner den vara ett
lovvärt försök att ge försäkringskassans
handläggare vägledning i bedömning av
arbetsskador (Läkartidningen 42/2003,
sidorna 3349-50). Det var så den var
tänkt. Vi hoppas att detta kan vara
upptakten till att vi, tillsammans med
Hagberg, Järvholm och Skerfving, kan
åstadkomma en bättre vägledning med
det snaraste. Skriften skulle utan tvivel
kraftigt öka i kvalitet och genomslags-
kraft genom ett multidisciplinärt förfat-
tarskap. 

Försäkringsläkarnas roll
Först några ord om socialförsäkrings-
läkarens roll och arbetssätt. Det är helt
riktigt att man som försäkringsläkare vid
våra försäkringskassor inte skall fatta
några försäkringsmässiga beslut. De kan
och skall fattas i socialförsäkringsnämn-
den (SFN) efter förslag från handläg-
gande tjänsteman. Förslaget grundar sig
bland annat på inkomna medicinska
handlingar från behandlande läkare och
annat underlag samt på yttrande från för-
säkringsläkaren över dessa handlingar. 

Försäkringsläkaren är alltså endast
kassans medicinska rådgivare och skall
uttolka och vid behov medverka till in-
hämtande av kompletterande informa-
tion. Varje individärende skall bedömas
individuellt, och härvid är försäkrings-
läkarens roll viktig när det gäller frågor
kring diagnos/sjukdom och vad som är
känt rörande förment skadlig exposition.

Man skall således inte se vår skrift som
någon form av »såll« för att inte behöva
utreda vissa ärenden.

Koncentration av handläggning övervägs
Att det, såsom mycket riktigt påpekas, i
många fall inte är enkelt att avgöra om en
sjukdom beror på arbetet eller ej framgår
bland annat av den stora spridning som
finns mellan olika kassor i landet vad
gäller beviljandefrekvensen. En stor an-
ledning till denna »spretighet« är att det
just handlar om att göra bedömningar.

En konsekvens är att man nu diskute-
rar att koncentrera handläggningen av
arbetsskador till ett litet antal ställen i
landet, och att man då skall försäkra sig
om hög kompetens och ökade möjlighe-
ter till samsyn. 

En annan konsekvens är att man i
största möjliga mån måste finna någon
form av konsensus kring vad som är en
skadlig exposition och i vilken omfatt-
ning, varaktighet och intensitet den mås-
te föreligga för att kunna ge en viss ska-
da. Vår skrift är framtagen i just detta
syfte, och om den kan leda till en vidare
diskussion och förbättring ser vi det som
synnerligen positivt.

Våra källor
Vi valde att basera vår skrift på Arbete
och Hälsa 2001:12 samt på SBU-rap-
porten »Ont i ryggen, ont i nacken« ef-
tersom dessa är skrivna av svenska spe-
cialister med god insyn i den svenska so-
cialförsäkringen. Detta val kan själv-
klart ifrågasättas.

Synpunkterna på citering av källor tar
vi till oss, men det är inte alltid helt en-
tydigt vad som menas i källorna. Man
kan få lite olika uppfattningar beroende
på var i texten man läser. Detta gäller
exempelvis avsnittet om karpaltunnel-
syndrom och vibrationer i samband med
repetitivt arbete. 

Beträffande lateral humerusepikon-
dylit framgår det på sidan 166 i Arbete
och Hälsa 2001:12 att »Kunskapsläget
vid bedömning av sambandet mellan be-
lastning i arbete och epikondylit är så

bristfälligt att säkra slutsatser med svå-
righet går att dra«.

Det är korrekt att tunga lyft nämns
som riskökning för koxartros i Arbete
och Hälsa 2001:12, men eftersom »Den
dos och den intensitet som krävs för att
den skadliga inverkan från lyft skall ge
bestående skada är dock ännu inte klar-
lagda«, så undrar vi hur stor nytta det är
att ta med den faktorn i en så begränsad
skrift. 

Kunskapen om den ökade risken för
att utveckla koxartros hos manliga lant-
brukare har ofta givit carte blanche för
okritisk acceptans av detta tillstånd som
arbetsskada. Därför är det väsentligt att
beakta dels att bara få lantbrukare ut-
vecklar artros (6 procent), dels att en del
av dessa skulle ha utvecklat sjukdomen
även om de hade valt ett annat yrke (3
procent som hos befolkningen i övrigt).

Inte »sanningen«
Det är självklart möjligt att uppfatta
skriften som »sanningen«, men det var
inte alls vårt syfte, vilket framgår av si-
dan 3 där vi skriver: »Det är ofta oklart
vad som utlöser eller försämrar ett sjuk-
domstillstånd i rörelseapparaten.« •
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Debatt

Välkomnar samarbete för bättre 
bedömning av arbetsskador

Vi välkomnar samarbete med yrkesmedicinarna för att ge försäk-
ringskassornas handläggare bättre vägledning att bedöma arbets-
skador. De stora olikheterna i bedömningar mellan olika kassor är
också anledningen till att man nu diskuterar att koncentrera hand-
läggningen av arbetsskador till ett litet antal ställen i landet.
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”Att det i många fall inte är
enkelt att avgöra om en
sjukdom beror på arbetet
eller ej framgår bland annat
av den stora spridning som
finns mellan olika kassor i
landet vad gäller beviljande-
frekvensen. En stor anled-
ning till denna »spretighet«
är att det just handlar om att
göra bedömningar.

Nästa sida:

Mats Hagberg, Bengt Järvholm och
Staffan Skerfving svarar. ➨
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❙ ❙ Vi uppskattar svaret från Hans
Christian Östgaard och Jan Zachrisson,
och vi tycks ju ha samsyn när det gäller
behovet av goda underlag innan man fat-
tar beslut om arbetsskador. Vår praktis-
ka erfarenhet säger oss att det fortfaran-
de är ganska långt dit. Ett första steg är
att uppmärksamma företagsläkare, all-
mänläkare och försäkringskassor på
riktlinjer för arbetsskadeintyg [1]:
– uppgifter om hur diagnosen fast-

ställts,
– potentiellt skadliga exponeringar

som förekommit i arbetet,
– hur allmänt accepterat det är bland

experter att den skadliga faktorn kan
orsaka den aktuella sjukdomen,

– den relativa riskens storlek och dess
osäkerhet (här är det viktigt att man
anger jämförelsegrupp),

– om det föreligger särskild känslighet
hos den som drabbas,

– eventuella samverkande orsaksfakto-
rer,

– eventuella samverkande sjukdomar.

Om kunskapen inte kan anses allmänt
känd är det viktigt att slutsatserna under-
byggs av litteraturreferenser. I vissa fall
saknas denna kunskap, vilket i sig är be-
tydelsefull information för den som ska
ta ställning till om orsakssamband före-
ligger eller ej. Dessa krav kräver hög
kompetens hos den utredande läkaren.
Det finns skäl för försäkringskassan eller
Riksförsäkringsverket att ge kurser till
intygsskrivande läkare i denna bedöm-
ningsprocess som är rutin vid landets yr-
kes- och miljömedicinska kliniker.

Däremot tycks vi ha olika meningar i
frågan om konsensus. Östgaard och
Zachrisson skriver att »en annan konse-
kvens är att man i största möjliga mån
måste finna någon form av konsensus
kring vad som är en skadlig exposition

och i vilken omfattning, varaktighet och
intensitet den måste föreligga för att
kunna ge en viss skada«. 

Vi menar att kunskapsläget i många
fall är sådant att konsensus så uttryckt
innebär att försäkringsläkare och andra
inblandade tar på sig rollen att också
agera »domare«. Vi vill gärna dela med
oss av vår kunskap men ser ogärna att vi
också blir »domare«.

Citaten
De citat vi vände oss mot i vårt förra in-
lägg (Läkartidningen 42/2003, sidorna
3349-50) var just försöket att komma till
entydiga slutsatser när kunskapsläget är
osäkert. Inte ens i fall som kan tyckas
enkla är det alltid klart. Att fastslå att en
höggradigt asbestexponerad person som
drabbas av mesoteliom bör få sin sjuk-
dom godkänd som arbetsskada kan ju
tyckas lätt. Men hur mycket exponering
ska det krävas för att få sjukdomen god-
känd? Om då »experter«, t ex försäk-
ringsläkare, i konsensus bestämmer att
det krävs minst X månader eller dagar
innebär det ett ställningstagande som vi
menar är en uppgift för den som ska
»döma«, i första instans socialförsäk-
ringsnämnden.  

Belastningsrelaterade skador
För belastningsrelaterade skador är det
ännu mer komplicerat, eftersom expo-
neringen inte så lätt låter sig definieras
och mätas. Vi tror att de båda skrifter
som Östgaard och Zachrisson använt
gärna hade velat sammanfatta kunskaps-
läget på en rad. Att de ofta ändå behövt
ett längre resonerande stycke är ett teck-
en på svårigheter att förenkla resone-
mangen. Östgaard och Zachrisson har
förgrovat och felciterat dessa.

Vi menar istället att man måste arbe-
ta fram underlag som är så fylliga och
förståeliga att de kan bilda underlag för
olika beslutande instansers beslut. Det är
ju en svår uppgift eftersom ledamöterna
är lekmän inom området. När sedan så-
dana underlag lett till beslut i högre rät-
ter eller till sammanstämmiga beslut rå-
der ju en »konsensus« i de »dömande«
församlingarna, och då underlättas
framtida bedömningar.

Den underliggande svårigheten i det
svenska arbetsskadeförsäkringssyste-
met är det generella arbetsskadebegrep-

pet. I de allra flesta andra länder har man
listor över vilka sjukdomar och expone-
ringar som kan godkännas, vilket ju un-
derlättar bedömningarna. I Sverige mås-
te man, åtminstone teoretiskt, i varje en-
skilt fall först pröva kunskapsläget när
det gäller sambandsfrågan. Även där det
finns prejudikat kan ju ny kunskap ha
tillkommit som minskar eller ökar
tilltron till ett samband. Dessutom har
man i vissa länder expertkommittéer
som fattar beslut i sambandsfrågan, dvs
»dömer«. Hade vi varit verksamma i ett
sådant land kunde det ha varit angeläget
att ta fram konsensus bland experter.

Låt oss ta fram rimliga underlag
Så, låt oss tillsammans som experter bör-
ja med att ta fram vad som kan vara ett
rimligt underlag till dem som »dömer« i
fall där man ska ta ställning till om en
»belastning« i arbetet kan ha betydelse
för uppkomst av sjukdom. Vi ställer gär-
na upp med vår kunskap i ett sådant ar-
bete. Vi bör lätt kunna komma överens
om basalt krav på en utredning (t ex en-
ligt förslag från yrkes- och miljömedicin
i Göteborg [2]). Det kan emellertid ta
flera år innan rättspraxis etablerats. För
att redan idag minska »spretigheten« i
bedömningar mellan socialförsäkrings-
nämnderna i de olika försäkringskassor-
na kan därför ett dokument liknande de
som Gunnar Andersson och medabetare
publicerade i Läkartidningen 1981 och
1983 [3, 4] vara av värde.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Replik:

Vi ställer gärna upp med vår kunskap!

Vi ställer gärna upp med vår kunskap i arbetet med att ta fram ett rim-
ligt underlag för dem som har att »döma« i arbetsskadeärenden.


