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debatt och brev

problem som drabbar patien-
terna.

Själv har jag också ett par
gånger det senaste året råkat
ut för denna situation, och
jag kan bara vidimera hur
frustrerande det varit, dels
att få min bedömning under-
känd, dels att få vetskap om
kassans bedömning först
genom telefonsamtal från en
oförstående och uppriven
patient. 

Åtgärden har inte heller i de

fall jag har kunskap om lett
till annat än att patienten fal-
lit mellan stolarna i bidrags-
systemen, gått miste om reha-
biliteringsinsatser och för-
sämrats i sitt psykiska hälso-
tillstånd.

Jag ifrågasätter inte kas-
sans uppdrag att förhindra
missbruk och överutnytt-
jande av sjukförsäkringen.
Men umgängesformerna
mellan läkarna och kassans
handläggare måste föränd-
ras, med ett förbättrat infor-
mationsutbyte i oklara ären-
den. 

Eftersom det här är ett arbets-
miljöproblem för läkarkåren,
speciellt för allmänläkarna –
Åkesson vittnar ju bl a om att
många av hans kolleger inte
står ut – vore det önskvärt att
Läkarförbundet engagerade

sig. Krav som då bör ställas är
att, då sjukpenningrätten
ifrågasätts, sjukskrivande lä-
kare skall kontaktas och ges
möjlighet att muntligt (helst)
eller skriftligt komplettera
uppgifterna i intyget. Vidare
måste läkaren, som ju har
fortsatt ansvar för patienten,
få besked om sjukskrivningen
avslås. 

Till sist ter det sig inte rim-
ligt – såvida det inte förelegat
uppenbart fusk, typ svart-
jobb – att förvägra sjukpen-
ning retroaktivt, alltså innan
patienten fått vetskap om att
läkarens bedömning inte gäl-
ler.

Greger Ahnlund
psykiater, 

Malmö
greger.ahnlund@ownit.nu

■ Försäkringsläkarna Peter
Dahl och Eddy Holmgren
skriver i Läkartidningen
(36/2007, sidan 2538) att Åke
Åkesson använt ett illa valt
exempel på brister i sjukför-
säkringen. Åkesson berättade
om en kakelläggare som efter
operation av patellarluxatio-
ner av Försäkringskassan ne-
kades sjukpenning då han
»bedömdes klara administra-
tiva uppgifter«.

Jag skulle hellre vilja be-
teckna det som ett illa läst ex-
empel. Åke Åkesson skriver
nämligen inget om livslång
sjukskrivning. 

Försäkringskassan nekade
mannen sjukpenning då han
under den postoperativa kon-
valescensen påstods kunna
klara administrativa uppgif-
ter. Om försäkringsläkarna lä-
ser våra intyg lika vinklat blir
jag orolig.

För det första – »bedöms
klara administrativa uppgif-

ter« är en typisk floskel från
Försäkringskassan. Den bort-
ser från att administrativa
uppgifter inte bara är avlas-
tande för nyopererade knän,
utan också kräver kunskap
(och intresse). 

Menar Försäkringskassan att
mannen borde sätta sig på
skolbänken och plugga data
och bokföring medan knäna
läker? På vems bekostnad?
Enligt Åkessons beskrivning
är han en yrkesskicklig kakel-
läggare, och det finns väl inget
som motsäger att han kan
fortsätta med det arbetet ef-
ter sin operation? Skulle han
ens hinna lära sig bokföring
innan han återgick till sitt or-
dinarie arbete?

För det andra – varför ska
bara de sjukskrivna få kriti-
ken? Verkligheten är ju att de
flesta arbetsplatser de sista
10–20 åren blivit så speciali-
serade och högproduktiva att
det inte finns plats för den

som inte kan ge 100 procent
(minst) inom sitt specialom-
råde. Jag misstänker att en
kakelfirma inte har några
stora vakanser inom sitt »ad-
ministrativa« område, så jag
kan egentligen inte klandra
dem.

Men vad hände egentligen
med arbetsgivarnas ansvar
för att låta icke fullt friska
människor få komma till job-
bet med enklare uppgifter? I
praktiken är du mycket sällan
välkommen tillbaka innan du
är helt arbetsför. Är detta obe-
kant för försäkringsläkarna?

Ulf Torstensson
specialist i allmänmedicin,

Skellefteå 
ulf@medimus.ac.se

Apropå sjukskrivning:

»Bedöms klara administrativt arbete«
typisk floskel från Försäkringskassan

»Men umgängesfor-
merna mellan läkarna
och kassans handläg-
gare måste förändras,
med ett förbättrat in-
formationsutbyte i
oklara ärenden.« 

läs mer om sjukskrivning i
nästa veckas utgåva, 39/2007!
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