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Korrespondens

Recept för färre sjukskrivningar
❙ ❙ Om sjukskrivningarna och »förtids-
pensioneringarna« inte kraftigt minskar
får vi i framtiden ett samhälle som inte
fungerar. 

Halvering till 2008
Regering och riksdag har satt ett tydligt
mål. Sjukskrivningarna skall halveras
till sommaren 2008. Staten är mycket
tydlig med sina direktiv att läkarna en-
dast skall sjukskriva dem som på grund
av medicinsk sjukdom inte kan arbeta.
Försäkringskassan är anmodad att en-
dast godkänna sjukskrivningar som
med tydlighet talar om att den sjuk-
skrivne är så svårt sjuk. Detta mål är
nödvändigt att uppnå om vi inte skall få
stora nedskärningar och arbetsplatsned-
läggelser. 

Förslag
Hur når vi dit som vi måste nå? Jag har
några recept:
– Vår attityd till arbete måste förbätt-

ras.
– Läkarna som sjukskriver behöver

större kunskap i försäkringsmedicin
och om arbetsplatserna på den ort de
tjänstgör.

– Sjukskrivningskommittéer skall in-
rättas så att läkarna inte skall sitta en-
samma med de svåra besluten där de
skriver ut checkar på miljoner.

– Patienterna skall bättre informeras
om de negativa konsekvenserna av
sjukskrivningen.

– Sjukvården måste beakta att de som
har svårt med alkoholen får svårare
när de inte måste hålla sig nyktra för
att klara av arbetet.

– Andra yrkesgrupper skall involveras
i sjukskrivningsprocessen såsom
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ku-
ratorer.

– Konstruktivare samarbete mellan
försäkringskassa, arbetsförmedling,
sjukvård och arbetsgivare där sjuk-
vården har huvudansvar för rehabili-
teringen.

– I stället för att skicka personer på kur-
ser som de inblandade egentligen inte
tror på skall man använda pengarna
till fler lönebidragsanställningar. 

– Förslaget att arbetsgivarna skall beta-
la 15 procent av sjukskrivningarna
skall tas bort.

– Sjukvården skall efter skatteöverfö-
ring finansiera 15–25 procent av
sjukskrivningarna. Sjukvården läg-
ger då större möda på att minska sjuk-
skrivningsbehoven med kortare vård-
köer, bättre stöd till läkarna vid sjuk-
skrivning samt att med medicinska
rehabiliteringsmetoder hjälpa patien-

terna tillbaka till arbetslivet. När
sjukskrivningarna inte kostar nästan
lika mycket som sjukvården får vi
mer pengar över till att ta hand om de
sjuka.

Sjukskrivningarna måste minska för att
fler skall vara kunna vara kvar i arbetsli-

vet och arbeta ihop till det vi behöver för
att få ett välfungerande samhälle.
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SBUs uttalande möjliggör seriös 
diskussion om saltets roll för folkhälsan 
❙ ❙ Det är mycket glädjande att SBUs
projektgrupp i sin replik i Läkartidning-
en 51–52/2004 (sidan 4257) betonar ut-
talandet från rapporten »Måttligt förhöjt
blodtryck« [1] att »på befolkningsnivå
är det sannolikt av godo att begränsa
saltintaget«. Det är inte bara ett välkom-
met ställningstagande utan rent av ett
sensationellt. Så eftertryckligt har ingen
statlig myndighet i Sverige tidigare utta-
lat sig om saltets roll för folkhälsan. I
den förra SBU-rapporten från 1994
nämns det överhuvudtaget inte [2].

Vi är inga måttlighetskonsumenter
Uttalandet öppnar för en seriös diskus-
sion om den höga saltexponeringen i
vårt samhälle och vad som kan och bör
åtgärdas på området. Vi är inte som SBU
tycks tro några »måttliga saltkonsumen-
ter« [1] utan intar åtminstone dubbelt
mot Livsmedelsverkets högsta rekom-
mendation på 5–6 gram salt dagligen.

Långtidseffekterna av att minska det-
ta höga saltintag bör, som projektgrup-
pen påpekar, undersökas ytterligare,
men tillgängliga data talar redan i dag
starkt för att blodtryck, stroke och hjärt-

infarkt skulle minska avsevärt i befolk-
ningen med en halvering av vårt alltför
höga saltintag.

Det är därför också glädjande att
Livsmedelsverket föreslagit att salt ska
ingå i den nya nyckelhålsmärkning som
förbereds. Den mest framkomliga vägen
mot ett minskat saltintag går nämligen
som en WHO-studie nyligen visat [3]
genom införande av gränsvärden för hur
översaltade våra livsmedel får vara.
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Psykologiskt omhändertagande 
efter tsunamin
❙ ❙ Min bakgrund: psykiater, flykting vid
6 års ålder på grund av Röda arméns in-
tåg i Tyskland, flyktingtillvaro med »an-
passning« i Västtyskland och vid 21 års
ålder »frivillig flykting« till Sverige med
åtföljande integration.

Min synpunkt: Nu är det risk att man
i all välmening stämplar stora delar av
svenska folket som patienter som behö-
ver professionellt omhändertagande.
Vad jag minns som barn var att de vux-
na pratade och pratade, i olika grupper,
och på så sätt bearbetade sitt trauma. En
form av spontan gruppterapi där man
mötte förståelse av ödesbröder men ock-
så korrektiv så man kom ned till jorden

igen, om någon gick bort sig i självöm-
kan eller tycktes fastna i sorgen. Där
handlade det också om förlorade anhöri-
ga, förlorade existensmöjligheter och
desssutom förlust av hemmet och den
vanda omgivningen.

Glöm alltså inte resursen medmänni-
skan, starta vid behov grupper så att
människor kan hjälpa varandra. Jag
minns att då – 1945 – sade många också:
»De som inte var med, kan inte riktigt
förstå.« Så kan det vara nu också.
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