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motioner till fullmäktige 2010. 31 motioner 
har inkommit till årets förbundsfullmäktige. Av 
dem tar flera upp de nya sjukskrivningsreglerna, 
som man anser blivit ett arbetsmiljöproblem.
text och foto: michael lövtrup  

Lokalföreningar larmar  
om sjukskrivningsreglerna
A lltmer tid måste läggas 

på att fylla i komplice-
rade intyg som allt ofta-

re underkänns av Försäk-
ringskassan, utan att kom-
pensation utgår vare sig eko-
nomiskt eller tidsmässigt. Det 
är den bild som tonar fram i 
motioner som läkarförening-
arna i Skaraborg, Stockholm 
och Örebro lämnat in till Lä-
karförbundets förbundsfull-
mäktige i december.

Enligt Örebro läns läkar-
förening har det gått så långt 
att sjukskrivningarna blivit 
ett  arbetsmiljöproblem. Det 
handlar inte bara om att be-
tydligt mer tid måste ägnas åt 
kommunikation med Försäk-
ringskassan, utan också om 
frustrationen över att stän-
digt få begäran om nya intyg 
som sedan underkänns.

– Sedan är vi pa-
tientens behand-
lande läkare oav-
sett vad Försäk-
ringskassan be-
slutar, och när 
patienterna far 
illa påverkar det också oss, vi 
känner att hur vi än gör blir 
det inte bra, säger Ann-Marie 
Terner, styrelseledamot i 
Örebro läns läkarförening 
och ordförande för distrikts-
läkarföreningen i Örebro.

Hon ser det inte som en till-
fällighet att initiativet till 
motionerna i alla tre fallen 
kommit från allmänläkare.

– Som allmänläkare möter 
man fler patienter och de har 

mindre tydliga diagnoser än 
de patienter som organspeci-
alisterna på sjukhusen möter.

Skaraborgs läkarförening 
skriver i sin motion att be-
handlingen ibland blir under-
ordnad att fylla i rätt rutor på 
sjukintyget.

– Om man har 20 minuter 
på sig för ett patientbesök och 
det kommer ett sjukintyg 
man ska fylla i tar det minst 
tio, tolv minuter om man ska 
följa allt som står. Det blir 
väldigt lite tid till det patien-
ten är intresserad av: att gå 
igenom sjukdomen och be-
handlingen, säger Skaraborgs 
läkarförenings ordförande, 
Lars Olén.

Stockholms läkarförening 
vill att Läkarförbundet ver-
kar för att läkarnas rekom-
mendationer i intygen ska 
respekteras. Följden när inty-
gen inte respekteras, anser 
man, är att patienterna kom-
mer till skada.

– Det är många patienter 
med lite längre sjukskriv-
ningar där man som läkare 
gör vad man kan för att pa-
tienten ska bli frisk. Samti-
digt driver För-
säkringskassan 
en egen kampanj 
för att avsluta 
sjukskrivningen 
så snart som möj-
ligt. Det kan vara 
ödesdigert för exempelvis pa-
tienter med långvariga psy-
kiska sjukdomar, säger Caro-

line Asplund, distriktsläkare 
vid Gustavsbergs vårdcentral 
och styrelseledamot i Stock-
holms läkarförening, som 
menar att det är tydligt att 
Försäkringskassan inte litar 
på läkares bedömning på 
samma sätt som tidigare.

– Tidigare kunde man skri-
va ett läkarintyg och ordinera 
vila och sedan gick det ige-
nom. Nu måste man verkli-
gen lägga ut texten för att yt-
terligare en person ska förstå 
det som läkaren redan för-
stått: att detta är en person 
som inte kan arbeta.

Skaraborgs läkarförening  
vill att Läkarförbundet ver-
kar för att det ska finnas en 
förenklad version av sjukin-
tyget för korta, standardise-
rade sjukskrivningar på hel-
tid, som exempelvis efter 
operationer.

Man efterlyser också en ve-
tenskaplig evidensgransk-
ning av Socialstyrelsens be-
slutsstöd för sjukskrivningar. 
Bakgrunden är att även om 
det sägs att avsteg från de re-
kommenderade sjukskriv-

ningstider som finns i be-
slutsstöden kan göras där 
detta är motiverat, så godtar 
enligt motionen inte alla 
handläggare på Försäkrings-
kassan det, utan ser tidsgrän-
serna som absoluta.

– Om Försäkringskassan 
går ut med det här stödet för 
hur lång sjukskrivningstiden 
ska vara för varje diagnos och 
sedan får vi backning för att 
vi skrivit för långt 
utifrån det stödet, 
då vill man att det 
ska finnas ett evi-
densbaserat un-
derlag, och det är 
vår uppfattning att det långt 
ifrån alltid finns, förklarar 
Lars Olén.

Örebro läns läkarförening vill 
att Läkarförbundet nu arbe-
tar för att Försäkringskassan 
ändrar sina rutiner kring till-
lämpningen av de nya sjuk-
skrivningsreglerna utifrån de 
negativa effekterna på läkar-
nas arbetsmiljö. 

Är det läkarnas arbetsmiljö 
som ska vara styrande för 
tillämpningen av reglerna?

– Självklart tycker vi att det 
är ett stort problem att många 
patienter far illa i sy stemet. 
Men vi har valt att inte lägga 
fokus på det eftersom det är 
en motion till Läkarförbun-
dets fullmäktige, och ur fack-
lig synpunkt kändes det vik-
tigt att belysa hur vår arbets-
miljö har påverkats, säger 
Ann-Marie Terner.

Caroline 
Asplund

Ann-Marie 
Terner

Lars Olén

»Nu måste man verkli-
gen lägga ut texten för 
att ytterligare en per-
son ska förstå det som 
läkaren redan förstått: 
att detta är en person 
som inte kan arbeta.«
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Att inte kunna garantera att 
patienten kommer att sjuk-
skrivas trots att man är över-
tygad om att det är nödvän-
digt skapar en osäkerhet i 
läkarrollen, menar distrikts-
läkaren Magnus Geirsson i 
Skövde.

Magnus Geirsson har arbetat 
som distriktsläkare på Norr-
malms vårdcentral i centrala 
Skövde de senaste 17 åren. 
Han håller med dem som me-
nar att de gamla sjukskriv-
ningsreglerna var för liberala 
och inte alltid gagnade pa-
tienterna.

– Det hände att patienter 
kom, inte för att bli friska, 
utan för att få sjukintyg. Men 
nu har det slagit över åt andra 
hållet.

Enligt honom är den störs-
ta skillnaden efter att de nya 
sjukskrivningsreglerna träd-
de i kraft att han numera all-
tid måste reservera sig för att 
Försäkringskassan kan kom-
ma till en annan bedömning, 
trots att han själv är överty-

gad om att sjukskrivning be-
hövs. 

– Vår roll som läkare är att 
kunna förmedla trygghet och 
hopp. Det kan vi inte i samma 
utsträckning i dag. Det är 
frustrerande.

Något annat som han upp-
lever rubbar patientens för-
troende är när handläggare 
på Försäkringskassan fäller 
omdömen om intygens kvali-
tet till patienterna.

– Det har hänt några gång-
er att patienter har berättat 
för mig att Försäkringskas-
san sagt till dem att det var 
ett dåligt skrivet intyg men 
att man ändå låtit sjukskriv-
ningen gå igenom.

I motionerna till Läkarför-
bundets fullmäktige hävdas 
att de nya reglerna lett till en 
ökad arbetsbelastning för 
många läkare. Magnus Geirs-
son menar dock att det finns 
två sidor av myntet.

– För dem som är sjuka 
måste man lägga mycket mer 
möda på att utfärda ett nog-

grant intyg som gagnar pa-
tienten. Samtidigt är det mar-
kant färre personer som kom-
mer till oss och begär sjukin-
tyg. Många har inte tilltro till 
systemet, har jag upptäckt. 
Man tror inte att man får er-
sättning om man är sjuk.

Allt är dock inte dåligt med 
det nya regelverket, menar 
Magnus Geirsson och nämner 
som exempel de försäkrings-
medicinska beslutsstöden.

– De är ett väldigt bra 

hjälpmedel i många fall, de 
hjälper att spalta upp olika 
tänkbara förlopp, ofta relate-
rat till arbetsförmågan.

Han menar också att förstå-
elsen efter hand har ökat hos 
Försäkringskassan för att 
man ibland måste sjukskriva 
längre än den rekommende-
rade tiden, beroende på de in-

dividuella omständigheterna. 
– Problemet är att regelver-

ket inte frågar efter det efter 
sex månader, utan då ska du 
pröva arbetsförmågan mot 
den reguljära arbetsmarkna-
den, oavsett omständigheter-
na. Men vid till exempel en 
utmattningsdepression kan 
det vara en lång process inn-
an patienten blir frisk.

Just patienter vars tillfrisk-
nandeprocess sträcker sig 
över de tidsgränser som finns 
i systemet, exempelvis smärt-
patienter, är de som framför 
allt kommer i kläm.

– Här behövs mer flexibili-
tet, i den meningen att man 
bygger på bästa tillgängliga 
medicinska evidens som 
finns på området, säger Mag-
nus Geirsson, som oroas över 
den negativa syn på sjuk-
skrivning som sprids även 
bland kollegor.

– Man ser inte sjukskriv-
ningen som ett positivt verk-
tyg för att göra patienten frisk.          

Michael Lövtrup

»Frustrerande att inte kunna inge hopp«

n aktuellt

»Det tar mer tid att utfärda ett intyg som 
gagnar patienten«, säger Magnus Geirsson.

»Man ser inte sjuk-
skrivningen som ett 
positivt verktyg för att 
göra patienten frisk.«
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