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Vad händer inom sjukskrivningsområdet?
Under det senaste halvåret har det hänt mer än vanligt inom sjukskrivnings-
området. Läkarförbundet har fortsatt sitt engagemang för att värna patien-
ternas och läkarnas intressen av en väl fungerande sjukrivningsprocess.

Framtidens intyg
Under 2012 ingick Läkarförbundet i en 

referensgrupp till Ineras1 projekt Framti-
dens intygsprocess. Det var en fortsättning 
på digitaliseringen av läkarintygen. Sedan 
2011 kan läkarintygen skickas elektroniskt 
mellan vården och Försäkringskassan. In-
era har haft i uppdrag att utreda möjlighe-
terna att digitalisera och förenkla intygan-
det och informationsöverföringen mellan 
alla aktörer. En slutrapport ”Ett bättre och 
enklare intygsarbete” presenterades i de-
cember 2012, och finns på vår hemsida. 
1 Inera ägs av alla landsting och regioner och 
driver projekt och tjänster inom ramen för 
Nationell eHälsa.

Verktyg för att bedöma arbetsförmåga
Försäkringskassan har på regeringens 

uppdrag tagit fram verktyg för att bedöma 
arbetsförmåga. Läkarförbundet har ingått 
i en referensgrupp. Försäkringskassan läm-
nade en slutrapport till regeringen den 14 
januari 2013. I anslutning till detta anord-
nade Socialdepartementet en hearing om 
verktyget, där Läkarförbundet medver-
kade. Inför hearingen remissbehandlade 
vi rapporten i flera specialitetsföreningar 
och vårt underlag till hearingen finns på 
vår hemsida.

Enklare sjukförsäkringsprocess
Läkarförbundet har i flera år uppvaktat 

Försäkringskassan om ett enklare läkarin-
tyg vid kortare sjukskrivningar. Detta är 
ett uppdrag från förbundets fullmäktige. 

Försäkringskassan startade under hösten 
ett arbete med att försöka förenkla sjuk-
försäkringsprocessen. Försöksverksamhet 
med differentierad informationsöverföring 
mellan vården och försäkringskassan ska 
genomföras. Det handlar om att i vissa 
ärenden kunna  fylla i en begränsad del av 
intygen medan i andra fylla i hela intygen. 
Förbundet kommer att medverka i en ar-
betsgrupp på Försäkringskassan.

Socialstyrelsens beslutsstöd
Läkarförbundet har nyligen deltagit 

i ett seminarium om Socialstyrelsens be-
slutsstöd. Socialstyrelsen ska revidera väg-
ledningen för sjukskrivning under 2013, 
både de övergripande principerna och de 
diagnosspecifika rekommendationerna. 
Det handlar också om att möjliggöra för 
landstingen att integrera beslutsstödet i 
sina respektive journalsystem.

Regelverket
En webbpejling som förbundet genom-

förde våren 2010 om sjukskrivningsproces-
sen visade att läkare efterfrågar flexiblare 
regler i sjukförsäkringen. Vissa grupper 
kan behöva längre tid för rehabilitering 
och ökade möjligheter att vara deltidssjuk-
skrivna jämfört med i dag. Därför är de 
justeringar som tidigare har gjorts vid dag 
180 i sjukskrivningen viktiga, liksom en 
ökad flexibilitet vid den bortre tidsgränsen 
för antalet sjukpenningdagar. 

Men det finns mer att se över, till exem-
pel frågan om att all sjukskrivning, även 
partiell, räknas som hel dag. Detta inne-
bär att tidsgränserna nås lika snabbt för 
den som är deltids- som heltidssjukskriven. 
Läkarförbundet anser att det snarast borde 
införas en förändring som ger mer flexibla 
möjligheter till successiv upptrappning av 
arbetsförmågan, för senare full återgång 
till arbetslivet. Sjukpenning kan till ex-
empel utges i fjärdedelar, men stöds inte 
av systemet. 

Under hösten 2012 bjöd vi in både riks-
dagens socialförsäkringsutskott och För-
säkringskassans generaldirektör till Läkar-
förbundet och framförde våra synpunkter 
och förslag. 

Nästa tillfälle att föra fram synpunk-
ter är den 7 mars då Läkarförbundet är 
inbjudet till möte med socialförsäkrings-
ministern.
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Ett aktivt arbete ger många 
möjligheter att påverka – 

läkarprofessionen är viktig för 
att utveckla sjukförsäkringen!

Susann Asplund Johansson,
utredare på Läkarförbundet


