
Redaktör: Jan Lind, tel: 08-790 34 84, fax: 08-20 76 19, e-post: debatt@lakartidningen.se

❙ ❙ Jag har med stort intresse tagit del av
Hans Fredins intressanta artikel om
»friskrivning« istället för »sjukskriv-
ning« (Läkartidningen 4/2004, sidan
310). Det vore en nåd att stilla bedja om
att en tjänsteman tog ansvaret för patien-
tens arbetsoförmåga och att vi läkare
istället kunde ägna oss åt att diagnostise-
ra, behandla och ibland bota de sjuka.

Blir tyvärr inte bättre
Jag tror att det dessvärre inte blir så
mycket bättre på detta sätt. Vi läkare
slipper den obehagliga och omöjliga
uppgiften att bedöma patientens arbets-
förmåga – tjänstemännen på försäk-
ringskassan (FK) kan det dock sannolikt
ej bättre. Möjligen kan man tänka sig att
FK återinför de inspektörer som tidigare
fanns och som genom hembesök, arbets-
platsbesök m m kunde bilda sig en upp-
fattning om den sjukskrivnes situation. 

Detta tycks dock vara en politisk
omöjlighet – en tillbakagång till det
gamla – integritetskränkande! Att lägga
ett ökat ansvar på arbetsgivarna och en
ökad press på läkarna och försäkrings-
kassan är de hittillsvarande åtgärderna.

Orsaker till sjukskrivningarna
Orsakerna till de höga sjukskrivningsta-
len är säkert mångfasetterade. En av de
mest olyckliga och sannolikt lättast åt-
gärdbara anledningarna till den höga
sjukfrånvaron tror jag är regeringens
hållning i frågan. Under mer än tio år har
olika regeringsrepresentanter med då-
rars envishet fastslagit att överutnyttjan-
de av vårt socialförsäkringssystem ej fö-
rekommer. Ingvar Carlsson har sagt sig
veta detta. Ingela Thalén har sagt att fusk
inom systemet är så litet att vi kan bort-
se från det. Göran Persson säger att »vi
skall inte jaga de sjuka«. Hans Karlsson
uppger att i hans föreställningsvärld fö-
rekommer inte fusk och att överutnytt-
jandet är litet.

Mot denna bakgrund kan hugade
medborgare gå till doktorn och hävda
svåra besvär som lett till hel eller partiell
arbetsoförmåga. Doktorn kliar sig i hu-
vudet – kan ej verifiera sjukdomstill-
ståndet – men, då både patient och läka-
re fått information om att överutnyttjan-
de ej förekommer, återstår ofta bara
sjukskrivning som alternativ. Färdtjänst
och handikapparkering kan också under-
lätta livssituationen.

Fyra fall
Jag vill referera fyra fall (kön, ålder och
tidpunkt är fingerade för att omöjliggöra
identifikation).

Fall 1: 40-årig man. Op för lumbalt
diskbråck för tio år sedan. Kvarstående
högersidig ischias. Sjukpensionerad. I
status finner man en smärt man av me-
dellängd. Lätt hälta. Las pos 40 grader
hö. Patientens önskemål: Personlig assi-
stent!!!

Fall 2: 50-årig kvinna. Sökt en må-
nad tidigare på grund av måttliga knäbe-
svär. I status: Lätt överviktig kvinna med
åldersadekvat utseende. Rör sig raskt
utan hälta. Rtg visar antydd bilat gon-
artros. Anamnestiskt lång gångsträcka.
Önskemål: Färdtjänst. Doktorn säger:
Du kan ju gå långa sträckor utan större
besvär. Patienten svarar: Jag har haft
färdtjänst i fyra år – det här gäller ju bara
en förlängning.

Fall 3: 54-årig lastbilschaufför. Fått
besvär från nacke–skulderregion. Klarar
ej längre att köra tung lastbil med last-
ning–lossning. Han säger sig dock klara
lätt lastbil – men sådant arbete finns ej att
uppbringa. Status uva. Sjukskrivs med
tvekan en månad, återbesök efter rtg. På
sjukintyget har skrivits att pat kan klara
lättare arbete t ex att köra lätt lastbil. FK
ordnar med arbetsprövning via AMI.Yt-
terligare en månads sjukskrivning. Re-
sultat: Pat går till skyddat arbete halvtid,
sjukpension halvtid!

Fall 4: Man i 50-årsåldern. Arbetar i
skyddad verksamhet. Kommer in på
mottagningen med hjälp av två kryck-
käppar. Kan ej sitta i besöksstol pga

rygg–bensmärta. Lägger sig på under-
sökningsbritsen. Tidigare MR visar rel
stort diskbråck L5–S1 hö. Status: Are-
flexi akilles hö las pos 40 grader hö.
Återbesök en gång/månad i sex måna-
der, fortfarande med kryckkäppar och
liggande vid us. Pat har avböjt op trots
upprepade rekommendationer. 

Dagen efter sista återbesöket är jag
sen till lunch. Springer ned till korvkios-
ken på torget utanför mottagningen. Vid
intagandet av en grillad med bröd får jag
till min förvåning se min diskbråckspa-
tient komma gående över torget med
långa spänstiga steg utan kryckor. Han
böjer sig med raka ben framåt över den
lokale grönsakshandlarens lådor, som
står på marken, och plockar bland utbu-
det.

Alla är påverkade av attityderna
Vad jag vill illustrera med dessa fall är
attityderna i samhället. Vi är alla påver-
kade: medborgare, läkare, försäkrings-
kassa. Detta beror bl a på att våra politi-
ker gett oss carte blanche att handha
sjukförsäkringssystemet enligt eget
gottfinnande. Och vem av oss har inte en
granne som trots sjukpension på grund
av ryggproblem eller dylikt hugger
skog, bygger hus, bygger brygga m m.

Att sänka sjukersättningen anses ofta
vara en väg att minska ohälsotalet. Det
tråkiga är att det drabbar dem som verk-
ligen är sjuka.

Regeringen måste säga ifrån
Ett fåfängligt hopp är väl att vår regering
tar bladet från munnen och säger att nu
får det vara slut på överutnyttjandet av
våra försäkringssystem. Att fusk leder
till repressalier. 

När det gäller våra skatter drar man
sig inte för att kontrollera oss trots att
detta måste betraktas som integritets-
kränkande. När det gäller att kontrollera
människor i arbetsför ålder som erhåller
arbetsfri inkomst från samhället – alltså
förbrukar dessa skattepengar – då är
kontrollen ej lika noggrann. Det anses
vara integritetskränkande!

Att ändra attityder är förmodligen
inte lätt. Enligt min mening kräver dock
det utbredda missbruket av vårt sjukför-
säkringssystem ett klart avståndstagan-
de av vår regering. Utan ett sådant kom-
mer en minskning av det så kallade
ohälsotalet att låta vänta på sig. •
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Ändrade attityder och ökad kontroll 
behövs för att minska sjukskrivningarna

En minskning av ohälsotalet lär inte komma till stånd utan ett klart av-
ståndstagande av regeringen från det utbredda missbruket av sjuk-
försäkringssystemet. Attityderna till sjukskrivning beror bl a på att
politikerna gett oss carte blanche att handha sjukförsäkringssyste-
met efter eget gottfinnande. 

BO JACOBSSON
leg läkare, docent i ortopedi, Sollentuna
lte735k@tninet.se


