
V i får en klarhet i varje
fall, missförstånden
blir färre. Vi får även
tidsvinster, eftersom

det inte blir någon onödig
pappersgång. Till exempel be-
hövs inte så många läkarintyg
som förut, eftersom vi pratar
med varandra.

Det säger Ann-Christin
Eriksson, handläggare på För-
säkringskassan i Ljusdal. Hon
småpratar hemvant med kol-
legorna i korridoren på hälso-
centralen, som blivit hennes
andra arbetsplats. 

Hennes tisdagseftermiddag
är som vanligt vigd åt möten
med distriktsläkarna för att
sätta sig in i nya sjukskriv-
ningsfall, följa upp gamla fall,
diskutera vilka åtgärder som
ska sättas in och hur de ska
fördelas mellan sjukvård och
försäkringskassa. Särskilt för
de komplicerade långtids-
sjukskrivningarna är det en-
ligt henne bra att ha personli-
ga möten i stället för att infor-
mera varandra brevvägen.

Det är dags för möte. Ann-
Christin Eriksson slår sig ner
i läkaren Jan-Erik Billners
rum med en tjock pappers-
lunta i handen. Ett av fallen
handlar om en man som tidi-
gare var sjukskriven på heltid,
men som nu får 50 procents
sjukpenning. »Ett gammalt
utmattningssyndrom, klas-
siskt«, kommenterar Billner,

som säger att mannen repat
sig efter olika behandlingar.

– Han har kommit i gång
med anpassade arbetsuppgif-
ter. Han mår ju bättre än för-
ut, men har spänningar och
nervbortfall, säger Jan-Erik
Billner och sneglar i anteck-
ningarna.

Frågorna bollas fram och
tillbaka. Ska ett nytt sjukintyg
begäras in? Ska han erbjudas
tidsbegränsad sjukersättning
i stället? Vid den senaste
provtagningen kom det fram
att han har nervbortfall och
problem med ämnesomsätt-
ningen, berättar Billner. 

– Ett svårt
fall, dessutom
vill han ju job-
ba. Frågan är
hur vi ska göra,
säger Billner.

Samarbetet
i Järvsö kom i
gång 2003 ef-
ter att ett
samverkans-
avtal mellan
primärvården
i Ljusdal och
Försäkrings-
kassan blev
klart. Målet
var att minska antalet sjuk-
skrivna och få fler i arbete.

Mellan Försäkringskassan
och vården i Gävleborgs
landsting finns ett avtal till
och med 2007. Avtalet möjlig-
görs genom de statliga

stimulanspengar, som be-
nämns »sjukvårdsmiljarden«.
Pengarna administreras från
Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL. 

Samarbetsmodeller har vuxit
fram i bland annat Uppsala,
Örebro, Östergötland och
Gävleborg. 

– Där man har kommit i
gång upplever läkarna att
man fått en bättre arbetsmil-
jö, läkarna vågar säga nej, de
får stöd och hanterar patient-
ärenden på ett bättre sätt, en-
ligt Anna Östbom vid SKL.

Jan-Erik Billner är mycket
positiv till samarbetsformen i
Järvsö, som har ökat takten i
ärendehanteringen, framför
allt från kassans sida. 

– Försäkringskassan tar nu
tag i alla ärenden som läkare,
vårdgivare, arbetsgivare och
arbetsförmedling redan har
drivit i flera månader. De
kommer i ett tidigare skede
med förslag på anpassade ar-
beten och utnyttjande av den
arbetsförmåga som finns, sä-
ger Billner.

Även kollegan och distriktslä-
karen Bertil Svensson anser
att arbetssättet har skapat in-
sikt och förståelse för varand-
ras roller i beslutsprocessen. 

– Man eliminerar risken att
patienten får dubbla budskap
och svårtolkad information,
säger Bertil Svensson.

Ann-Christin Eriksson tyck-
er att arbetssättet hos läkarna
har förändrats till det bättre.
Färre läkarintyg skrivs nu ut,
eftersom behovet är mindre.
Däremot skriver läkarna fler
brev till arbetsförmedlingarna
om arbetsförmågan hos de
sjukskrivna, vilket är välkom-
met, menar hon. Även attity-
derna har förändrats.

– De sjukskriver inte lika
mycket i dag som tidigare. Allt
ger inte arbetsförmågened-
sättning, säger Eriksson.

Jan-Erik Billner instämmer
och säger att många oklarhe-
ter i ärenden och »konflikter«
i tolkningen av patientens ar-
betsförmåga har klarats ut lo-
kalt i samarbetet, något som
oftast gagnar patienten.

– Förutom hårdare gransk-
ning har ersättningen också
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aktuellt

Ny modell ändrade
attityder i Järvsö

sjukskrivningar. En halv dag per vecka arbetar Försäkrings-
kassans handläggare på hälsocentralen i Järvsö för att diskutera
sjukskrivningsfall med läkarna. Direktkontakten har lett till
snabbare ärendehantering. En trolig effekt är lägre sjuktal. 
Men samarbetsformen hotas nu när Försäkringskassan ska 
omorganiseras. 

texter: Agneta borgström

– Man elimine-
rar risken att
patienten får
dubbla bud-
skap och svår-
tolkad informa-
tion, säger Ber-
til Svensson,
distriktsläkare.

– Arbetet fungerar mycket bättre
nu när vi samarbetar. Det är en
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minskat till patientens nack-
del, vilket minskat sjukskriv-
ningarna totalt. Men de lokala
skillnaderna talar för att sam-
arbetet här har påverkat pro-
cessen.

En trolig effekt av arbetet i
Järvsö är lägre sjuktal. Under
september 2004 till mars 2007
mer än halverades antalet
sjukskrivna (se ruta här intill).

Men huruvida det verkli-
gen är samverkansformen
som lett till framgången är
svårt att bevisa, understryker
Ann-Christin Eriksson, då
det under samma period allt
mer skett en åtstramning
från kassan, som ser striktare
på rätten till ersättning.

Vårdcentralen består av
fyra familjeläkare, varav en
vikarie och en ST-läkare, som

ska täcka ett befolknings-
område av cirka 5 000 invå-
nare. Varje månad hinner de
två sjukskrivande distriktslä-
karna med cirka 30 sjukfall.

Går det att översätta samar-
betsmodellen till en större
vårdcentral?

– Ja, det tror jag. Men förut-
sättningen för bra intyg är att

läkarna som skriver intyg
känner sin patient väl, säger
Jan-Erik Billner. 

– Vi har märkt att om vi de-
lar ut sjukfallen till vikarier
har vi inte kunnat följa upp
dem på lika bra sätt. Vår be-
manningssituation är nu god,
vilket är en förutsättning för
att kunna avsätta tid. ■

aktuellt

När Försäkringskassan om-
organiseras hotas de sam-
arbeten mellan sjukvården
och kassan som finns i landet.
Färre handläggare innebär
färre kontor, minskat öppet-
hållande och mer självbetjä-
ning. Anna Östbom vid Sveri-
ges Kommuner och Landsting,
SKL, befarar att tiden inte
finns för läkarmöten.

Teamarbeten mellan läkare
och handläggare från Försäk-
ringskassan har länge efter-
frågats, bland annat från
läkarkåren, för att underlätta
sjukskrivningsarbetet. Flera
arbetsprojekt i den riktningen
har startats runtom i landet.
Men nu ser Anna Östbom en
risk att Försäkringskassan
inte har resurser för sådana
samarbeten i den nya, »slim-
made« organisationen. 

– Vi är rädda för att det efter
omorganisationen blir strikta
order om att arbetslinjen gäl-
ler och att man plockar resur-
ser från de samarbeten som
startats. Rehabhandläggare
kommer kanske att försvinna
ur dessa projekt, säger Östbom.

I Värmland fanns fram till vå-
ren 2006 det så kallade
»Kugghjulsprojektet«, med
speciella försäkringskasse-
handläggare som samarbeta-
de med vårdcentraler. Men på
grund av indragna pengar och
nya arbetsformer lades projek-
tet ned av Försäkringskassan –
trots att det fick lovord av läka-
re, menar Bengt Hansson, all-
mänläkarkontakt i staben i
Värmlands läns landsting. 

Siwert Gårdestig, program-
direktör på Försäkringskas-
san, medger att färre handläg-
gare kommer att göra det svå-
rare att till exempel handläg-
ga på vårdcentralen.

– Frågan är hur vi kan säker-
ställa detta på annat sätt. Vi
ska dra nytta av goda erfaren-
heter, men vi måste hantera
det med hushållningskänsla. ■

fakta. Vinster i sjuktalen i Järvsö

•Under perioden september 2004 till mars 2007 har sjukskriv-
ningarna minskat drastiskt i Järvsö, enligt statistik från Försäk-
ringskassan. 

• Antalet hel- och deltidssjukskrivna har minskat med 56 pro-
cent, från 70 till 31 personer. I hela Gävleborg är minskningen
33 procent. 

• Antalet deltidssjukskrivna har ökat från 36 till 71 procent. Sjuk-
skrivna på heltid har gått till deltidssjukskrivning, eller gått till-
baka till arbetet.

• Antalet långtidssjukskrivna över ett år har dock bara minskat
från 44 till 42 procent.

Läkarmöten
hotas av ny
organisation

mycket bra modell, men det finns en rädsla att man ska centralisera från Försäkringskassans sida, säger
läkaren Jan-Erik Billner. Till höger Ann-Christin Eriksson, Försäkringskassans handläggare .
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