
❙ ❙ Dagens Nyheters ledarsida har i
många år drivit en hätsk och envis kam-
panj för att skuldbelägga patienter och
läkare för de höga sjukskrivningstalen
och för att sänka den gräsligt höga sjuk-
penningen. I »Inlägg utifrån« i Läkartid-
ningen 9/2004 (sidorna 863-4) rekom-
menderar Hanne Kjöller, ledarskribent i
DN, oss läkare att vi med stolta nackar
och djävlar anamma ska slå våra knutna
nävar i bordet så att reklampennorna
hoppar och säga nej till patienterna som
likt fågelungar kräver att bli matade med
ständiga sjukskrivningar.

Risker med ekonomisk repression
Det finns emellertid utomordentligt stora
risker med att i alltför hög grad föra in
ekonomiskt repressiva inslag i patient–
läkarkontakten. Resultatet blir alltför
ofta kontraproduktivt med kränkta pati-
enter som gör allt för att bevisa hur sjuka
de är och som knappt vågar gå ut för att
inte misstänkas vara fuskare.

Jag tror inte alls att de höga sjuk-
skrivningstalen har att göra med feghet
hos läkarkåren eller att patienterna plöts-
ligt ändrat attityd. Snarare handlar det
om seneffekter av de slimmade organi-
sationer som infördes på 1990-talet
samtidigt med besparingar i sjukvården
och brister i rehabiliteringsutbudet. 

Stressrelaterade sjukdomar har ökat
Det är inte antalet diffusa ryggsjukdo-
mar som har ökat, som Kjöller tycks tro,
utan de stressrelaterade sjukdomarna.
Enligt Alectas senaste statistik har ande-
len nyanmälda långtidssjuka med psy-
kisk ohälsa ökat med 751 procent bland
tjänstemän under 35 år under de senaste
fem åren. För dessa patienter kan utebli-

ven sjukskrivning vara minst lika farlig
som alltför lång sjukskrivning. 

Det stora problemet ligger i att det
saknas vettiga rehabiliteringsresurser ef-
ter den initiala sjukskrivningen. Det är
därför många läkare »sjukskriver i onö-
dan«.

Fem förslag till åtgärder
1. Se till att det finns tillräckligt med re-
habiliteringsenheter i sjukvården med
kompetens och tid att arbeta med psyko-
somatiska och stresskadade patienter. 

2. Samordna finansiellt de instanser
som kan bli aktuella för en person som
inte klarar av att arbeta. Till skillnad från
Hanne Kjöller anser jag det fullständigt
meningslöst att friskförklara halvsjuka
människor som inte kan jobba och istäl-
let göra dem beroende av socialbidrag. 

Vi måste stoppa Svarte Petter-spelet
mellan socialförvaltning sjukvård, ar-
betsförmedling och försäkringskassa,
där försäkringskassan ändå till slut sitter
med Svarte Petter eftersom Svarte Petter
efter några års utredning och ett antal
knutna nävar i bordet fått en riktig sjuk-
dom, nämligen depression. 

Varför blir inte samordningen av?
Jag har länge funderat över varför den-
na samordning ständigt utreds, men ald-
rig blir av. Ett svar har jag funnit i Ma-
rie Janssons avhandling »Två kön eller
inget alls« (Linköpings universitet,
2003). Den visar att sedan början av
1940-talet har det gjorts 20 statliga ut-
redningar om rehabilitering och under
dessa 60 år går knappt att särskilja den
första från den senaste. Samma frågor
ställs och samma lösningar ges, nämli-
gen att det finns stora samordningspro-
blem och att det saknas personella och
ekonomiska resurser. 

Ett annat problem som lyfts fram är
att det arbete som företrädesvis kvinnor
gör i hemmet inte tycks ha något värde
alls. Marie Jansson menar att det beror

på att den politiska eliten inte har lyckats
styra socialförsäkringen.

Försäkringskassan
3. Försäkringskassan (FK) måste funge-
ra bättre. FK fick i fjol 900 miljoner kr
för inköp av aktiva åtgärder för att reha-
bilitera sjukskrivna till arbete. Huvud-
delen av pengarna gick till utredningar
som användes till sjukpensioneringar. I
Stockholm fick således bara 6 procent av
de sjukskrivna rehabiliteringsstöd, vil-
ket innebar att FK i slutet av året fick
lämna tillbaka 14 miljoner kr som skul-
le ha kunnat användas för att rehabilite-
ra långtidssjuka. Trots detta har FK i
Stockholm och på andra ställen i landet i
år beslutat att köpa enbart korta rehabili-
teringsprogram, på högst tre månader,
trots att vi vet att de flesta patienter med
allvarliga stressskador behöver minst ett
års rehabiliteringsstöd för att kunna
komma tillbaka i arbete. 

Forskningen vid stressmottagningen
vid Karolinska institutet visar att rehabi-
litering är framgångsrik vid utmatt-
ningssyndrom (82 procent återgår i ar-
bete), men att det krävs långvariga insat-
ser. FKs nu beslutade policy innebär att
80 procent av patienterna med allvarliga
stresskador blir utan rehabilitering. 

4. Också arbetslösa borde få möjlig-
het till rehabilitering. FK köper idag inte
rehabilitering för arbetslösa. Den ska
istället tillhandahållas av AF-rehab
inom arbetsförmedlingen. Där ställer
man emellertid sådana krav att de allra
flesta stresskadade personer avvisas där-
för att de bedöms vara för sjuka.

Anpassade arbetsplatser
5. Se till att arbetsgivarna verkligen kan
erbjuda och till och med skapa anpassa-
de arbeten. Det borde vara möjligt ge-
nom generösa lönebidragsanställningar
även för dem som har en anställning. Det
skulle på sikt vara betydligt mera lön-
samt än sjukpensionering. I dag är det
fritt fram för arbetsgivarna, inte minst de
offentliga, att säga att det inte existerar
några arbeten inom organisationen som
patienten kan utföra.

Jag tycker att vi läkare med stolta
nackar tillsammans ska slå nävarna i
bordet och kräva vettiga förutsättningar
för vårt jobb. Då kommer nog sjukskriv-
ningstalen också att minska! •

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

Kräv resurser för rehabilitering istället
för att skuldbelägga patienter och läkare

Det har länge bedrivits en skuldbeläggningskampanj mot läkare och
patienter för de höga sjukskrivningstalen. Men jag tror inte att de har
med läkarnas feghet eller ändrade patientattityder att göra. Snarare
handlar det om seneffekter av 1990-talets slimmade arbetsorganisa-
tioner, besparingar i sjukvården och brister i rehabiliteringsutbudet.
En nödvändig åtgärd nu är att stoppa Svarte Petter-spelet mellan so-
cialförvaltning, sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa.
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