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Förord 

En av de mest brännande frågorna idag handlar om den ökade ohälsan i 
samhället. Utvecklingen sedan 1980-talet visar att det är sjukskrivningar 
längre än 30 dagar som svarar för de stora förändringarna. Från år 1997 och 
framåt pekar siffror och kurvor allt brantare uppåt vilket visar på en drama-
tisk förändring i ökningstakten. Ohälsan innebär inte enbart mänskligt li-
dande utan även ett stigande samhällsekonomiskt problem.  

De ökade sjukskrivningstalen har gett upphov till en debatt om bakomlig-
gande orsaker. Diskussionen är komplex och innehåller många röster, or-
saksförklaringar och möjliga åtgärder för att komma till rätta med proble-
men. I debatten har uppmärksamheten också kommit att riktas mot läkarnas 
roll som utfärdare av sjukintyg. I föreliggande studie kommer läkarna själva 
till tals, närmare bestämt familjeläkare i Västmanland, som ger sin syn på de 
ökade sjukskrivningstalen, sin egen roll som sjukskrivare och hur sjukskriv-
ningspraxis kan förändras. Studien har genomförts på uppdrag av Samklang, 
ett samverkansorgan mellan Landstinget och Försäkringskassan i Västman-
land. Ansvarig forskare vid Mälardalens högskola är fil dr Håkan Sandberg, 
Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap (IVF). Medverkat har även 
professor Roland Svensson, tillika prefekt vid IVF. 

Studien har redovisats för uppdragsgivarna och finns utgiven i en tidigare 
version. På grund av ämnets aktualitet och allmänintresse har Centrum för 
Välfärdsforskning (CVF) valt att ge ut rapporten i CVF:s skriftserie. Layout 
och smärre språkliga korrigeringar skiljer denna utgåva från den tidigare. 

Mats Ekermo 
Föreståndare, CVF 
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Författarens förord 

Den studie som föreliggande rapport redovisar genomfördes första halvåret 
2003 och avrapporterades sommaren och hösten 2003 till uppdragsgivarna, 
vilka varit Landstinget Västmanland, Försäkringskassan Västmanland och 
det gemensamma samverkansorganet Samklang. Rapporten utgavs då vid 
Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola. Gläd-
jande nog har sedan också Centrum för Välfärdsforskning vid Mälardalens 
Högskola visat intresse för att utge föreliggande rapport i sin skriftserie. På 
detta sätt hoppas jag att ett kunskapstillskott på bredare front ska kunna till-
föra diskussionen kring bl.a. de höga sjuktalen, särskilt relaterat till familjelä-
karnas arbetssituation. Smärre korrigeringar, som främst berör oklarheter 
och rena språkfel, skiljer den här rapporten från den ursprungligen utgivna. 

Jag vill samtidigt passa på och tacka Landstinget Västmanland för ett mycket 
gott samarbete under studiens gång och riktar naturligtvis ett särskilt tack till 
medverkande familjeläkare. I arbetet har professor Roland Svensson haft 
mycket stor betydelse för att initiera studiens inriktning, tillrättalägga ge-
nomförandet och driva analysen på ett konsekvent sätt samt konstruktivt 
reflektera över den slutliga formen för rapporten. Tack, Roland! 

Stirling, Skottland 16 november 2003 
Håkan Sandberg 
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Sammanfattning 

Denna studie har tillkommit på initiativ av Samklang, ett samverkansorgan 
mellan Landstinget Västmanland och Försäkringskassan i Västmanland. 
Studien avser att kartlägga familjeläkarnas egen syn på sin roll som sjukskrivare 
och den problematik som kan finnas i samband med att utfärda sjukintyg. Studien är 
ett första steg i Landstinget Västmanlands ambition att i dialog med familje-
läkarna fortlöpande utveckla verksamheten. Studien har genomförts av för-
fattaren, lektor Håkan Sandberg och professor Roland Svensson vid Institu-
tionen för Vård- och Folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola. 

Studien har genomförts i form av femton individuella intervjuer med ett re-
presentativt urval av Landstinget Västmanlands ca 150 familjeläkare. Läkare 
under AT- respektive ST-utbildning är undantagna studien. Studien speglar 
familjeläkarnas uttryckta uppfattningar. Undantagsvis gör studien åter-
kopplingar till andra kända fakta. Sist i arbetet presenteras några övervägan-
den, vilka baseras på resultatet av studien och som kan innebära konkreta 
åtgärder för utveckling av verksamheten. 

Underordnat studiens övergripande syfte, har tre tema utvecklats i detta arbe-
te: Familjeläkarnas syn på de ökande sjukskrivningstalen; familjeläkarnas syn 
på sin egen roll som sjukskrivare; familjeläkarnas uppfattningar om hur nu-
varande sjukskrivningspraxis skulle kunna förändras. 

Följande slutsatser kan dras på basis av studiens resultat: 

1. Samtliga intervjuade läkare uppvisar ett stort engagemang vid inter-
vjun i frågan om sjukskrivningar, särskilt med avseende på deras egen 
roll. 

2. Familjeläkarna bedömer att bakom de sedan 1997 kraftigt ökande sjuk-
talen finns en komplex orsaksbild där dock ett allt hårdare tryck inom ar-
betslivet spelar en framträdande roll, ofta i samverkan med stora krav 
och förväntningar på vardagslivet. Till den komplexa orsaksbilden 
hör, enligt familjeläkarnas uppfattningar, också de attityder och normer 
människor uppvisar gentemot rätten till sjukskrivning, läkarens roll, 
krav på arbetets innehåll, känslighet för smärta, uppfattningar om häl-
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sa samt i övrigt krav och förväntningar på hur livet borde vara. Sjuk-
skrivningsrätten, menar familjeläkarna, ser patienter ofta som själv-
klar. Läkaren uppfattar att patienter, mera sällan de äldre, ser läkaren 
som den som expedierar patienternas önskemål. Läkarna beskriver så-
ledes en förändrad status i relation till sina patienter. Läkarna beskri-
ver också att patienter idag relativt tidigare har ökade krav och för-
väntningar på smärtfrihet, ständigt god hälsa och arbeten som inte är 
påfrestande.  
 
De offentliga systemen, finansieringen av sjukskrivningar och andra former 
av ekonomiskt stöd för personer utanför den reguljära arbetsmarkna-
den (knappt 15 % av alla personer i åldrarna 16-64 år) har i vissa fall 
betydelse för patienter som önskar sjukskrivning, enligt familjeläkarna. 
Samverkan mellan samhällsinstanser som familjeläkaren, arbetsgivare, 
Arbetsförmedlingen, de sociala myndigheterna och Försäkringskassan 
är inte optimal och bidrar, enligt familjeläkarnas uppfattningar, i vissa 
fall till onödigt långsam och ineffektiv handläggning, där flera familje-
läkare ser motivet för sjukskrivning snarare som en övervältring av 
kostnader mellan samhällssystem än som sakligt motiverade insatser. 

3. Familjeläkarnas beslutsunderlag i sjukskrivningssituationen präglas, 
enligt familjeläkarna, av den ”dubbla rollen”, att både vara patientens 
”advokat”, vilket står för en stark tilltro till patientens beskrivning av si-
tuationen, och att göra en medicinsk saklig bedömning. Denna ibland 
mycket svåra balansgång är särskilt tydlig vid mer diffusa symtom (rö-
relseorganens sjukdomar och utmattningssyndrom), vilka har ökat 
mycket starkt på senare år. Bedömningen av dessa sjukdomar bygger 
till stor del på patientens berättelse, men måste också kompletteras med 
en medicinsk bedömning. En annan upplevd svårighet flera läkare be-
skriver, främst de mindre erfarna, utgörs av bedömningen av arbetsför-
mågan.  

4. Familjeläkarna ser de stora möjligheterna till sjunkande sjuktal genom 
förändringar i arbetslivet och förändringar av människors attityder 
och normer. Ökande samverkan, särskilt med Försäkringskassan, ef-
terlyses också av flera läkare. En återuppbyggnad av den tidigare 
nedmonterade Företagshälsovården, där företagsläkaren bättre än fa-
miljeläkaren skulle kunna bedöma arbetsförmågan hos patienten, är 
också, enligt flera familjeläkare, en god idé. Att kompetensutveckling 
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för familjeläkarna skulle vara värdefullt i yrkesfunktionen och därige-
nom kunna bidra till sjunkande sjukskrivningstal får, generellt sett, ett 
visst stöd i studien, men synpunkterna i denna fråga är mycket varie-
rade. Här uttrycks både omfattande kompetensutvecklingsbehov och 
små eller inga sådana behov alls. Flertalet familjeläkare är dock öppna 
för kompetensutveckling, främst inom de medicinska frågor som rör 
stora aktuella diagnosområden, och i mindre utsträckning försäk-
ringsmedicin. Flera läkare uttrycker värdet av en kollegialt stödjande 
miljö i samband med frågan om kompetensutveckling.  

5. Samhällsdiskussionen kring de ökande sjukskrivningstalen följer de in-
tervjuade läkarna noga. Detta har i flera fall, uppfattar vissa läkare, lett 
till att deltidssjukskrivningar mycket ofta övervägs och ofta prövas samt att 
sjukskrivningstidens längd övervägs mer noga än tidigare. 

6. Familjeläkarna hyser generellt sett uppfattningen att ”fuskande” 
patienter är ett marginellt problem. Familjeläkarnas uppfattar inte 
heller generellt att det blivit lättare att bli sjukskriven.  

7. Merparten av familjeläkare uttrycker i intervjun inte att deras egen roll skulle 
ha förändrats avsevärt de senaste åren, annat än att observansen (se 
punkt 5) när det gäller långtids- och heltidssjukskrivningar skulle ha 
ökat. Familjeläkarna utrycker t.ex. inte att de är frikostigare med sjuk-
skrivningar. De beskriver dock sin situation som att vara utsatta för ett 
starkt tryck från flera håll: Patienterna är starkare än tidigare, men lä-
karna ska samtidigt eftersträva objektiva medicinska diagnoser. Sam-
mantaget uttrycker merparten av familjeläkarna inte att den egna rollen skul-
le ha något att göra med de ökande sjuktalen. Det finns dock en mindre 
grupp läkare som beskriver sömnsvårigheter och ett så starkt tryck att 
de har svårt att säga nej till patienter som begär att få bli sjukskrivna. 

8. Den uttryckta bristen på samverkan med andra samhällsinstanser an-
tyder att läkarrollen borde förändras, men att man där också är beroende av 
andra samhällsinstanser. Flera läkare hyser uppfattningen att andra sam-
hällsinstanser, här nämns Arbetsförmedlingen och arbetsgivare, 
initierar sjukskrivningar och bidrar till att de förlängs. Samtidigt ut-
trycker enstaka läkare att de har ett gott samarbete med dessa sam-
hällsinstanser, vilket läkarna menar kan förkorta sjukskrivningar. Flera 
läkare framhåller värdet av att ha avstämningar med dessa andra 
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samhällsinstanser. Samtidigt uttrycks bristen på tid som ett allvarligt 
problem i sammanhanget. 

9. Utnyttjandet av second opinion och ett större ekonomiskt arbetsgivar-
ansvar vid sjukdom uppfattar familjeläkarna inte skulle verka däm-
pande på sjukskrivningstalen. 

10. De av familjeläkarna i intervjun uttryckta uppfattningarna rörande 
förändringar på senare år utgörs framför allt av att patienten fått en star-
kare ställning. Detta tillsammans med det generella kompetensutvecklings-
behovet och behovet av stöd i funktionen som sjukskrivare ger en bild av 
förändringar som påverkat familjeläkarens upplevelse av sin roll som 
sjukskrivare. Som ett ytterligare stöd för detta kan också anföras de ex-
empel på det svåra eller omöjliga i vissa bedömningar av arbetsförmå-
gan som flera läkare anför och det illabefinnande som också utrycks i 
enstaka fall. 

11. Mot bakgrund av studiens resultat diskuteras gruppen av intervjuade i 
två ”typer”, ”Typ 1” och ”Typ 2”, där typerna visserligen inte renodlat 
går att återfinna hos särskilda läkare, men där läkarna tydligt ändå kan 
diskuteras i olika ”typer”. Typ 1 uttrycker att det är svårt eller omöjligt att 
bedöma arbetsförmågan, behovet av kompetensutveckling är stort eller mycket 
stort, inte minst inom försäkringsmedicin, samverkan både med andra sam-
hällsinstanser och i team på den egna enheten ses som ett gott och nödvändigt 
stöd för den egna rollen som sjukskrivare. Trycket på läkaren från inte minst 
patienten är mycket stort, och läkaren upplever sitt handlingsutrymme som 
begränsat. 
 
Typ 2 förhåller sig närmast omvänt: Att bedöma arbetsförmågan ses inte som 
något större problem, kompetensutveckling kan behövas, särskilt inom medi-
cin, och den samverkan som redan finns med kollegor räcker för att fungera 
väl som sjukskrivare. Ibland måste man som läkare säga nej till patienters för-
väntan på sjukskrivning, och det egna handlingsutrymmet upplevs som till-
räckligt. 

Mot bakgrund av resultatet från denna studie föreslås avslutningsvis ett antal 
åtgärder inom familjeläkarverksamheten. Hit hör kompetensutvecklingsinsatser för 
familjeläkarna. Dessa bör övervägas noga när det gäller form och innehåll i 
samråd med familjeläkarna, då familjeläkarnas uppfattningar i denna fråga 
är varierade. Inom diagnosområdena innefattande bl.a. utmattningssyndrom 
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och rörelseorganens sjukdomar samt försäkringsmedicin förekommer öns-
kemål om kompetensutveckling. Läkare med kortare anställningstid uttryck-
er ett större behov av stöd genom såväl formell kompetensutveckling som 
informellt kollegialt stöd. En arbetsmiljö med möjligheter till erfarenhetsut-
byte kring sjukskrivningsärenden kan, mot bakgrund av läkarnas uttryckta 
synpunkter, beskrivas som värdefull. 

Rapporten föreslår också att mentorskap inrättas för de yngre läkarna, där bl.a. 
svåra sjukskrivningsfall kan diskuteras. Arbetssituationen på vårdcentraler-
na/familjeläkarenheterna bör vara sådan att informella möten, vilka också kan 
bidra till kompetensspridning, kan äga rum. 

När det gäller samarbetsinsatser, föreslås avslutningsvis att tvärprofessionella 
team övervägs. Detta fordrar dock nogsamma överväganden, för att inte ge 
upphov till merarbete, konflikter och kompetensförluster. En annan typ av 
samarbete som behöver utvecklas, där det redan idag finns förebilder inom 
familjeläkarverksamheten i länet, är samarbetet mellan läkarna, Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. 

Slutligen föreslås också att information kring sjukskrivning på bred front går 
ut till regionens befolkning. 
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1 Inledning 

Föreliggande rapport är en beskrivning av familjeläkares syn på sin egen roll 
som sjukskrivande läkare. Rapportens underlag utgörs i första hand av in-
tervjuer som genomförts med familjeläkare i Västmanlands län. Aktuell de-
batt och forskning kring frågorna om sjuktal, sjukskrivningsförfarande etc. 
utgör också en del av rapportens underlag, särskilt i följande bakgrund och i 
den avslutande diskussionen.  

Rapportens författare är Håkan Sandberg, lektor vid Institutionen för Vård- 
och Folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola. Vid delar av arbetets ge-
nomförande (intervjuer och analyser) har också professor Roland Svensson 
från samma institution deltagit. Båda i arbetet medverkande har tidigare bl.a. 
studerat olika aspekter av hälso- och sjukvård. Bakgrunden till rapporten 
ligger i en projektidé från Landstinget Västmanland. Arbetet planerades hös-
ten 2002, genomfördes 1/1-31/7 2003 och avrapporterades i augusti 2003. 
Landstinget Västmanland finansierade projektet tillsammans med Försäk-
ringskassan genom sitt samverkansforum ”Samklang”.  

Som framgår av projektplanen (bilaga 1) innebär detta projekts syfte att kart-
lägga familjeläkarnas egen syn på sin roll som sjukskrivare och den problematik som 
kan finnas i samband med att utfärda sjukintyg. Denna beskrivning av syftet ger 
ett relativt stort utrymme för olika tillvägagångssätt, men preciseras framför 
allt genom de genomförda intervjuer, och intervjuernas tematisering. Som ett 
underliggande syfte finns också ett uttalat behov av att utveckla familjelä-
karverksamheten i dialog mellan landstinget och familjeläkarna.  

Dispositionen i rapporten innebär att en bakgrund, där frågan om de på se-
nare år ökande sjukskrivningstalen tas upp, följer efter denna inledning. I 
slutet av bakgrunden redovisas syftet med denna studie mer precist och någ-
ra korta teoretiska ansatser redovisas. Nästa huvudavsnitt är ”Metod”, där 
studiens huvudsakliga datainsamling i form av intervju presenteras i stegen 
urval, genomförande och analys. Det resultatavsnitt som sedan följer är 
strukturerat kring de tre teman studien arbetar med: 1. Läkarnas uppfatt-
ningar av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen; 2. läkarnas uppfattning-
ar av sin egen roll; 3. läkarnas syn på hur praxis kring sjukskrivningar skulle 
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kunna förändras. Detta resultatavsnitt exemplifieras med en stor mängd lä-
karcitat, vilka utgör grunden för arbetets sammanfattande resultat och slut-
satser. I ett avslutande avsnitt diskuteras sedan resultatet. Här beskrivs de 
intervjuade familjeläkarna i två ”typer”, en förmodad förklaring till den 
uppmärksamhetsriktning svaren har diskuteras, en kort teoretisk reflektion 
genomförs och slutligen presenteras några överväganden för den fortsatta 
familjeläkarverksamheten. 
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2 Bakgrund 

Föreliggande bakgrund disponeras så att frågan om de ökande sjukskriv-
ningstalen och delar av den aktuella diskussionen kring sjuktalen utgör en 
startpunkt. Några nedslag görs därefter i det aktuella kunskapsläget i avsnit-
tet Forskning och debatt. Därefter presenteras föreliggande projekt och syfte 
närmre. Bakgrunden avslutas med några teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Ökande sjukskrivningstal  

Det svenska samhällslivet har sedan slutet av 1990-talet kommit att känne-
tecknas av mycket höga sjukskrivningstal och en åtföljande fokusering och 
problematisering av detta. Denna problematisering har bl.a. inneburit en för-
säkringsmedicinsk debatt. Situationen för de sjukskrivande läkarna och deras 
uppfattningar av de situationer som leder till sjukskrivning har mycket 
knapphändigt utretts eller forskats kring. Det är generellt tydligt att det för-
säkringsmedicinska området som helhet för närvarande inte är väl utforskat. 
Även försäkringsmedicinsk utbildning inom grund- och vidareutbildning för 
läkare är mycket sparsam.1 Detta innebär att kunskaper gällande t.ex. regel-
verk, sjukdomsdefinitioner, arbetsförmåga, sjukfrånvaro, sjuknärvaro, klinisk 
handläggning och etiska frågor, liksom samverkan mellan olika samhällsin-
satser har satts på undantag. 

Den ökande sjukfrånvaron, inte minst inom offentliga verksamheter som t.ex. 
hälso- och sjukvård, är ett problem i alla delar av Sverige, med vissa regiona-
la skillnader som t.ex. betydligt högre sjukfrånvaro i vissa norrlandslän än i 
södra Sverige.2 SOU 2002:5 beskriver i sin sammanfattning (s. 11f) läget när 
det gäller sjukfrånvaron i landet på följande sätt: 

Antalet sjukskrivna längre än 365 dagar har mellan åren 1997 och 2001 
ökat med 75 000 till 120 000. Den relativa ökningstakten har under de se-
naste fyra åren legat på ca 30 % per år. Under dessa år har antalet förtids-
pensionärer/sjukbidragsmottagare också ökat. Från 423 000 till 450 000 
vid slutet av år 2001. 

                                              
1  Järvholm & Olofsson, 2002 
2  Statens offentliga utredningar 2002:5 
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Den totala sjukfrånvaron, inklusive karensdagar, sjuklönedagar och sjuk-
penningdagar, för år 2001 motsvarar 400 000 årsarbeten. Frånvaron på 
grund av förtidspension/sjukbidrag motsvarar 400 000 årsarbeten. Sam-
mantaget innebär detta att frånvaron från arbetslivet på grund av ohälsa 
motsvarar 800 000 årsarbeten eller annorlunda uttryckt 14 procent av be-
folkningen i arbetsför ålder. 

Kvinnornas sjukpenningdagar mer än fördubblades mellan åren 1997 och 
2001, från 15 till 31 dagar. Männens sjuktal ökade under samma period 
från 9 till 17 dagar. Kvinnor äldre än 50 år har ett sjuktal på i genomsnitt 
41 dagar. 

… 

Helårssjukfrånvaron inom landstingen ligger också på en hög nivå. Skill-
naderna mellan olika kommuner och landsting är dock avsevärda.  

Det finns i början av 2003 inget som pekar på att ohälsotalen mätt som sjuk-
frånvaro skulle vara på väg att minska, tvärtom har sjuktalen sedan slutet av 
2001 fortsatt att öka3, även om det i statistik från februari 2003 finns tecken på 
att sjukskrivningarna kommer att minska 2003 (27).4 Denna nedgång gäller 
dock framför allt korttidssjukskrivningarna.5 Regeringen har utfäst sig att 
halvera sjuktalen inom en femårsperiod. I Västmanlands län följer sjukpen-
ning utbetalad för långtidssjukskrivna 1998-2002 den nationella trenden, men 
inte med samma kraftfulla ökningstakt. Ohälsotalets ökning ligger dock 

                                              
3  Englund (2002) pekar på att ohälsotalet, d.v.s. så lång tid som den genomsnittlige 

svensken i arbetsför ålder är sjukskriven eller har sjukpension med ersättning från 
försäkringskassan, är 42 dagar per år. För kvinnor handlar det om 50 dagar och för 
män om 34 dagar. Samhällets kostnader för sjukskrivning och förtidspensioner ökar 
med 25 miljoner kronor per dag, och det är de långa sjukskrivningarna som ökar, 
inte de korta.  

4  Riksförsäkringsverket uttrycker i ett pressmeddelande 20/2 2003 (www.rfv.se) att 
man gör bedömningen att antalet ersatta dagar på grund av sjukskrivningar kom-
mer att minska 2003. I pressmeddelandet nämns att ”aviserade åtgärder inom ohäl-
soområdet kommer att påverka nedgångens storlek” och att ”förslaget om deltids-
sjukskrivning som utgångspunkt förefaller redan ha påverkat utvecklingen.” I 
pressmeddelanden den 19/3 (37) resp. 23/ 4 (38) konstaterar RFV att det totalt sett 
sker en svag nedgång av antalet sjukskrivna, men att det är en ”kluven utveckling” 
(RFV 23/4 2003). Färre nya blir sjukskrivna, men fler än tidigare blir kvar i långtids-
sjukskrivning. 

5  Riksförsäkringsverket: Pressmeddelande 23/4 2003 (www.rfv.se) (43) 
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mycket väl i linje med den nationella situationen (15). I en TCO-rapport som 
omfattar tiden 1991-2001, framgår att de arbetsrelaterade hälsoproblemen 
ökat markant, framför allt för kvinnorna. Den problematik som finns innebär 
bl.a. att 54 % av kvinnorna i den undersökta gruppen har svårt att koppla 
bort tankarna på jobbet, 27% av dem har svårt att sova på grund av tankar på 
jobbet, 40% är kroppsligt uttröttade efter jobbet och 40% av dem rapporterar 
ont i ryggen eller nacken efter jobbet. Utvecklingen för männen inom TCO är 
likartad, men den rapporterade tröttheten och smärtan är inte lika stor. I en 
kommentar till situationen föreslår Jönsson & Nordh (42): 1. Prioritera indi-
videns möjligheter att hitta sin rytm. ”För somliga människor kan vägen till 
den egna rytmen gå via ökad egenmakt på arbetet, mer rörlighet och mer vi-
dareutbildning.” För andra människor, fortsätter Jönsson & Nordh, ligger 
tryggheten i att man får fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter och att 
man har en tydlig och ansvarstagande chef; 2. Människor måste få uppleva 
större tidsmarginaler i livet: ”Inför ekonomiska styrmedel som gör det påtag-
ligt lönsamt med en bra arbetsmiljö.”  

Frågan om vad innebörden i ohälsa är, om det är ökande ohälsa som förorsa-
kar de ökande sjukskrivningstalen och vad en ökad ohälsa i så fall beror på är 
mångfacetterad. Ett sätt att föra diskussionen på i dessa frågor är genom be-
greppen illness, sickness och disease (48). Illness står för de besvär en person 
själv upplever, sickness står för den sjukroll en person får ta i samhället, och 
disease står för de sjukdomsförhållande den medicinska vetenskapen har 
diagnoser för. Dessa tre förhållanden överlappar varandra mer eller mindre 
väl6. En person kan uppleva besvär (illness), utan att läkaren kan diagnosti-
cera detta (disease). Förtidspensioneringar (sickness) kan snarare bero på ar-
betsmarknadsmässiga förhållanden än att den pensionerade har en diagnos-
tiserbar sjukdom (disease) eller upplever någon besvärande sjukdom (ill-
ness). En person kan trots både disease och illness ändå gå till jobbet, men 
kanske ikläda sig sjukrollen (sickness) hemma. 

Ett delbetänkande i utredningen om Analys av Hälsa och Arbete (AHA) ”fast-
slår följande” (s. 8): 

• Folkhälsan har inte försämrats. Däremot har det psykiska välbefinnandet mins-
kat. Det senare är sannolikt en bidragande förklaring till den snabba ökningen av 
psykiska diagnoser. 

                                              
6  Alexandersson (2002) 
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• Arbetsmiljön utvecklades negativt under1990-talet. Andelen arbeten som inne-
bar hög anspänning ökade. Det kan ha bidragit till ökningen av ohälsan, men 
inte förklara mer än en del. I senaste arbetsmiljöundersökningen finns tecken på 
en viss förbättring av arbetsmiljön. 

• Den snabba ökningen av den andel i arbetskraften som är mellan 50 och 64 år 
har lett till en betydande ökning av ohälsodagar. 

• Sysselsättningsökningen har en liten direkt effekt, däremot har det skett en 
mindre ökning av andelen arbetslösa bland de långtidssjukskrivna under de se-
naste åren. 

• Ersättningen vid sjukfrånvaro har betydelse, men kan inte förklara den snabba 
sjukfrånvaroutvecklingen efter 1999. 

• Administrativa tillkortakommanden och de mer restriktiva förtidspensionsbe-
dömningarna kan ha lett till en ökning av sjukskrivningstiderna och till att för-
tidspensionerna har ökat mindre än vad som var förväntat utifrån den demogra-
fiska utvecklingen. (16) 

Utredningen (a.a.) vill särskilt lyfta fram 1/ den förändrade ålderssamman-
sättningen och 2/ det mer pressade arbetslivet i kombination med minskat 
psykiskt välbefinnande, vilket utredningen gör till hypotesen att något hänt i 
samspelet mellan individ, arbetsplats och läkare (s 9). Utredningen konstaterar (s. 
9) att: Samspelen är intrikata och dubbelriktade och tycks leda till en förändrad syn 
på vilka påfrestningar på kroppen eller själen som ska tas hänsyn till – och uthärdas – 
på arbetsplatsen. Pettersson (17) knyter an till detta i sin utredning ”Ett arbets-
liv för alla” i december 2002. Han skriver (s. 4): att: I allt större utsträckning 
verkar anställda, arbetsgivare och läkare acceptera sjukskrivning som ett sätt att lösa 
problem på arbetsplatsen eller i familjelivet. I det följande pekar Pettersson (a.a.) 
på att detta kan innebära att människor slås ut från arbetsmarknaden defini-
tivt. Han ser det därför som rimligt att etablera deltidssjukskrivningar som 
det normala och pekar också på att det ”många gånger” (s. 4) kan behövas en 
anpassning av arbetsplatsen snarare än en sjukskrivning. Pettersson (a.a.) 
ställer sig tvivlande till värdet av en s.k. second opinion, istället bör efter 40 
dagars sjukskrivning ett obligatorisk avstämningsmöte ske mellan läkare, 
patient och annan kompetens. Under våren 2003 har regeringen haft för av-
sikt att lägga en proposition som innebär att 25 % av kostnaderna för de hel-
tidssjukskrivna ska betalas av arbetsgivarna. Detta förslag, som också realise-
rats, ses på vissa håll som ett tricksande med statens utgiftstak och att arbetsgi-
varna inom både offentlig sektor och näringslivet kommer att bli ”betydligt 
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mer försiktig att anställa någon som löper en stor risk att bli sjukfrånvaran-
de” (29). 

Ett annat av regeringens förslag för att sänka sjuktalen tar direkt sikte på de 
sjukskrivande läkarnas rutiner genom att en ny blankett för sjukintyg börjar 
tillämpas från 1 juli 2003 (41). Genom denna blankett avskaffas uppdelningen 
i en blankett för sjukskrivningsdagarna 1-28 respektive fr.o.m. dag 29. I den 
nya blanketten tillkommer särskilda frågor rörande deltidssjukskrivning och 
om sjukskrivningen skett per telefon eller efter ett personligt möte. 

De synpunkter som utredningen om Analys av Hälsa och Arbete (AHA) (16) 
uttrycker instämmer Fredholm i med vissa tillägg och viss nyansering (28). 
Hon pekar på att företagshälsovården rustades ner under 1990-talet och att 
dess uppgift hade varit att: ”fånga upp arbetsrelaterade problem innan de 
gett upphov till sjukdom” (s. 8). Försämringarna i arbetsmiljön relateras inom 
den offentliga arbetsmarknaden, där främst kvinnor arbetar, till nedskär-
ningar med följden att: ”De personer som levde kvar i organisationen tving-
ades då göra mer arbete” (s. 8). Även datoriseringen på arbetsplatserna på-
verkade hälsan ogynnsamt genom tempohöjning och teknikstress. Det ut-
tryckligen försämrade välbefinnandet sammankopplar författaren också med 
förändrade attityder (s. 8):  

Slutligen har även en förändrad attityd till sjukskrivning anförts som en bakom-
liggande orsak till ökningen. Idag är det inte lika stigmatiserande att bli sjukskri-
ven för psykiatriska diagnoser som är kopplade till arbetet, som utmattningsde-
pression, stressutlöst ångest, kroniskt trötthetssyndrom eller utbrändhet. Att man 
drabbas visar att man varit engagerad och gjort vad man kunnat för att klara av 
ett alltmer krävande arbete. 

Fredholm (a.a.) konstaterar längre fram att psykiatriska diagnoser idag står 
för ca 25% av alla långtidssjukskrivningar. Henrekson (i Fredholm) pekar 
även på att förändrade attityder till livet utanför jobbet kan bidra till ökad 
sjuklighet. Hit hör (s. 13) ”gör-det-själv-attityden”, och ”alla ska beställa sina 
biljetter själv –våg”. Detta innebär för t.ex. en läkares del att läkaren förutom 
att träffa sina patienter ska skriva journaler, hämta provsvar och ”gärna städa 
sitt eget rum”. 

Vogel och Theorell (2003) konstaterar i sin debattartikel att den höga sjuk-
frånvarons orsaker står att söka i förändringar på arbetsmarknaden (36). För-
fattarna pekar särskilt på ökningen av långtidssjukskrivningarna och ser tre 
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huvudsakligen arbetsmarknadsrelaterade orsaker till dessa. Den första är att 
andelen sysselsatta har ökat på senare år och att därmed också fler sjukliga 
och äldre kommer in på arbetsmarknaden. Den andra orsaken utgörs av för-
sämringar i arbetsmiljön. Ökade krav och mindre kontroll över arbetssitua-
tionen drabbar inte minst kvinnor inom kommuner och landsting. Den tredje 
orsaken till den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivna finns i försämringar 
i försörjningssystemen. Författarna pekar här på att: ”Förtidspension, sjukbi-
drag, delpension, a-kassa och socialbidrag är kommunicerande kärl. … Någ-
ra års återhållsam förtidspensionering kan förklara en stor del av frånvaro-
ökningen mot slutet av 90-talet.” Karensdagar och sänkta ersättningsnivåer 
kan också resultera i ökad sjuknärvaro, vilket, i kombination med ökade 
krav, så småningom resulterar i långtidssjukskrivningar. 

2.2 Forskning och debatt  

Hallin (9) konstateras att den administrativa ledningen inom hälso- och sjuk-
vård har som främsta ledstjärna att tillhandahålla kvalitativt god sjukvård till 
låg kostnad. Under 1990-talets återkommande sparbeting har fokus varit i 
första hand lägre kostnader. Hallin (a.a., s. 19) konstaterar också att: ”… det 
finns en allmän acceptans för att ekonomin sätter gränser för verksamheten.” 
När det gäller läkarprofessionen menar Hallin (a.a., s. 14): 

Det finns dock tecken som tyder på att den enskilde läkarens självständighet är på 
väg att begränsas av sjukvårdens ekonomiska situation, användningen av infor-
mationsteknik och ökad kontroll av det kliniska arbetet. 

Också Nilsson (10) beskriver läkarnas autonomi som alltmer försvagad. På 
basis av en första avrapportering från en större studie uttrycker Familjemedi-
cinska institutet (18) i början av 2003 att sjukskrivningarna tillhör de mycket 
stora problemen i familjeläkarnas kliniska vardag. Man skriver också (s. 1): 

Många familjeläkare känner sig utsatta, eftersom det kan vara svårt att behålla en 
god relation till patienten och samtidigt vara den instans som ser till att folk inte 
sjukskriver sig i onödan. Det är frustrerande när det är uppenbart att det är ar-
betsplatsen som är sjuk. Doktorn har sällan möjlighet att avgöra om en patient, 
som vill bli sjukskriven, skulle kunna klara andra arbetsuppgifter eller bli ompla-
cerad. 

Studien uttrycker också att genomgående är de privat anställda läkarna mer 
positivt inställda till sin arbetssituation än de offentliganställda. Detta gäller 
även om de privatanställda har fler patienter på sina listor. På basis av denna 



Centrum för Välfärdsforskning 

 20

ännu ej avslutade studie med en svarsfrekvens på enkäten på 42 % drar Wo-
lodarski skarpa slutsatser (19). Han skriver (DN 18/2-03, s. 1): 

Sveriges läkare är satta under hård press. De känner sig ifrågasatta, ja närmast 
utsatta. … Varannan läkare inom primärvården tycker att konflikter i samband 
med sjukskrivningar blivit det största arbetsmiljöproblemet. Många patienter står 
på sig och kräver ett läkarintyg, trots att doktorn gjort en annan bedömning. 
Andra bråkar och hotar, även om den medicinska slutsatsen sannolikt är korrekt. 
Fullt naturligt upplever läkarna situationen som obehaglig. Och deras frågor är 
befogade. Varför ska de behöva ta ännu mer smällar? … Ska de nu också fungera 
som statens försäkringspoliser i och med att de ansvariga politikerna abdikerat 
från sitt ansvar? Tyvärr ser det inte bättre ut. … i ett system som redan är på väg 
att skörda sitt första offer: den allmänna sjukförsäkringen.  

De förändrade attityder som bl.a. Hirsch (i Fredholm, a.a., s. 12f) pekar på (se 
även föregående avsnitt) innebär bl.a. att:  

Många säger ”nu ska jag gå och sjukskriva mig” när de går till doktorn. Då har 
man redan bestämt sig och har inte avsikten att diskutera olika lösningar. 

En aspekt av särskilt långtidssjukskrivningar och rehabilitering anges i ter-
mer av samarbetet – eller bristen på samordning – mellan olika aktörer kring 
den sjuskrivna personen. Här finns arbetsgivare, försäkringskassa, arbets-
förmedling och hälso- och sjukvården. Från olika håll, såväl forskning (8) 
som utredning (11), påtalas behovet av en bättre samordning mellan aktörer-
na kring den sjukskrivna personen. I sin bakgrund påpekar Edlund (8) att 
samverkansinsatserna när det gäller rehabilitering är starkt sektoriserade och 
att personerna riskerar att hamna i en ”gråzon” med oklar ansvarsfördelning, 
försvårad helhetssyn och en redovisning av ärenden som inte är sektorsöver-
gripanden (s. 7f). Även i sitt resultat tydliggör författaren samverkansfrågan 
som en ”röd tråd” (s. 287) i arbetet. Han varnar också för ”brist på matchning 
mellan de olika aktörerna” (s. 287). Sjukförsäkringsutredningen (20) bedöm-
de samordningen mellan företagshälsovård, försäkringskassor, arbetsgivare 
och läkare som en springande punkt för tidig rehabilitering (se även (46) och 
(47).  

De beskrivna förhållandena är av generell art och en grundläggande anled-
ning till försök med ökad samordning mellan olika aktörer. I bl.a. Västman-
land pågår ett samordningsprojekt mellan Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen (12). Detta projekt, FAROS (Förnyad Arbetslivsinriktad 
Rehabilitering, Organisation och Samordning), är ett av fem samtidiga 
pilotprojekt. Projekten har tillkommit på ett uppdrag från regeringen till 
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Projekten har tillkommit på ett uppdrag från regeringen till Arbetsmark-
nadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket. Målet är att utveckla en samordnad 
organisation för arbetslivsinriktad rehabilitering. Till FAROS kommer sjuk-
skrivna som bedöms ha arbetsförmåga men behöver en arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

Edlund (8) utpekar arbetsgivarna och läkarna som två i sammanhanget sär-
skilt starka aktörer. Angelöw (13) utgår i sitt arbete helt från ett förebyggande 
arbetsgivarperspektiv, där olika åtgärder för individ, arbetsgrupp och orga-
nisation förs fram som grundläggande för att skapa ”friskare arbetsplatser”. 
Angelöw (a.a.) stöder sig här på SOU 2002:5 Handlingsplan för ökad hälsa i ar-
betslivet (14), som påtalar värdet av att företag och förvaltningar i ökad ut-
sträckning utnyttjar en ”expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabi-
litering (företagshälsovård)” (s. 297), för att förebygga och undanröja hälso-
risker på arbetsplatser, för att identifiera och beskriva sambanden mellan ar-
betsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt ha ”tillräcklig bredd och 
kompetens för det aktuella arbetsställets behov” (s. 297). Edlunds (8) forsk-
ning är inriktad mot de sjukskrivande läkarna som en nyckelgrupp när det 
gäller sjukskrivning och rehabilitering. I en sammanfattning av 1990-talets 
forskning kring de sjukskrivande läkarna pekar han ut sex aspekter på ”lång-
tidssjukeproblematik” (s. 29). Det är frågor som fokuserar (de mest centrala 
aspekterna är kursiverade i originalet): 

• ”Osäkra diagnoser 

• Dålig insikt i arbetsmarknadsförhållanden 

• Oklar arbetsfördelning med försäkringskassan 

• För kort tid med patienterna – svårt att genomskåda sådana som önskar bli kvar i 
sjukrollen 

• Svårt att tillämpa en helhetssyn 

• De sjukskrivnas självupplevda hälsa allt viktigare” 

Av Karlsryds (21) studie framgår att de flesta läkare anger att de behöver 
känna till om patienten är arbetslös. De menar att det påverkar hälsotillstån-
det, och att arbetslösa hellre än andra vill bli sjuskrivna. Att arbetslösa sjuk-
skrivs helt bottnar i att det är svårt för en deltidssjukskriven att få arbete, och 
att läkarna har brister i kunskap när det gäller sjukskrivning och arbetslöshet. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 22

Tibblin & Eriksson (22) konstaterade i sin studie7 att läkarnas sjukintyg var 
ofullständigt ifyllda, t.ex. när det gällde arbetsuppgifter och föreskrifter. An-
ledningen till detta diskuterar författarna i termer av en lojalitetskonflikt hos 
läkarna: Är det patienten eller försäkringskassan läkaren ska hjälpa? I Tellnes 
avhandling från 1990 (23) konstateras att av de undersökta distriktsläkarna i 
Norge, ansåg 68 % att sjukskrivning kunde ges på enbart sociala grunder.  

Socialstyrelsen 1996 (25) fann inte några samband mellan sjukskrivningsfre-
kvens och läkarens ålder, kön eller kliniska erfarenhet. Englund, Tibblin & 
Svärdsudd (24) visar att sjukskrivningen kan sägas vara patientstyrd. Deras 
resultat visar också att kvinnliga läkare sjukskriver längre, men oftare på del-
tid. Huvudresultatet från Edlunds intervjustudie (8) med sex distriktsläkare 
och åtta läkare från andra arbetsområden visar att (s. 164f): 

• Läkarna upplever ökade krav med fler och sjukare patienter, mindre tid 
och egenkontroll, ökad administration och ökad känsla av ensamhet; 

• Distriktsläkarna tar tydligare ställning för patienterna än övriga läkare, 
de betonar tilliten till patienten och samverkan med andra aktörer; 

• Läkarna menar att patienternas uppfattning oftast är avgörande vid sjuk-
skrivning; 

• Läkarna ser arbetet med sjukskrivning och rehabilitering som svårt då de 
har bristfälliga kunskaper om arbetsmarknaden och socialförsäkringslag-
stiftningen. De arbetslösa är speciellt svåra att bedöma; 

• Läkarna upplever att kvinnor är svårare att rehabilitera, då de uppges ha 
mer av komplexa diagnoser och hemarbete; 

• Läkarna ser i vissa fall försäkringskassan som pådrivande vid rehabiliter-
ing, i andra fall anser man att försäkringskassan har orealistiska mål. 

2.3 Projektet och syftet med studien 

Inledningsvis har projektets tillkomst och syfte berörts kortfattat. Förutom 
detta kan också tillfogas att projektets uppkomst beror på Landstingets 
Västmanlands behov av att inleda en dialog med familjeläkarna i Västman-
land kring de på senare år kraftigt ökade sjukskrivningstalen. Landstinget 

                                              
7  Riksförsäkringsverket konstaterar också (DN 15/5 2003) att de dåliga sjukintygen 

kan bidra till sjukskrivningar i onödan. Det handlar inte bara om dåligt ifyllande, 
utan också om dåliga blanketter, enligt Riksförsäkringsverket (39). 
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och Försäkringskassan i Västmanland har sedan en tid diskuterat utbildning 
i försäkringsmedicin för familjeläkarna, en fråga som nu också förs på natio-
nell nivå. Från Försäkringskassans sida innebär de höga sjukskrivningstalen 
en stor arbetsbelastning och att frågor som t.ex. ifyllandet av det medicinska 
underlaget borde lyftas, då det påverkar kvaliteten i handläggningen av de 
sjukskrivna. 

Projektbeskrivningen (1) och en senare omarbetning av projektplanens tema-
tik beskriver syfte med denna studie på följande sätt: 

Det projekt som föreslås här ska ses som en del i landstingets ambition att i dialog 
med familjeläkarna fortlöpande utveckla verksamheten. Som ett första steg genom-
förs en kartläggning av familjeläkarnas egen syn på sin roll som sjukskrivare och 
den problematik som kan finnas i samband med att utfärda sjukintyg. Därigenom 
skapas ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för fortsatta diskussioner 
och eventuellt förändringsarbete inom familjeläkarverksamheten. 

Undersökningen genomförs i form av en intervjustudie där ett representativt ur-
val av familjeläkarna i Västmanland ges möjlighet att beskriva 1) hur man ser på 
de ökande sjukskrivningstalen, 2) hur man upplever sin roll som sjukskrivare, och 
3) hur man ser på möjligheterna att förändra nuvarande praxis. 

Den tematisering i fyra tema, som projektplanen också beskriver (bilaga 2), 
förenklades till dessa tre tema. 

2.4 Teoretiska överväganden 

Detta avsnitt syftar till att tydliggöra en teoretisk och metodologisk referens-
ram, vilken kan användas för att sätta in studiens forskningsansats och resul-
tatet av studien i några forskningstraditioner. På så sätt kan studiens data 
systematiseras och analyseras på ett konsekvent sätt, och de teoretiska anta-
gandena vidga förståelsen av studiens resultat, vilka i sin tur kan utvidga 
den teoretiska förståelsen. I denna rapport kommer dock den teoretiska refe-
rensramen inte att utnyttjas uttryckligen. Detta kan dock komma att ske i ett 
annat sammanhang. Detta avsnitt får därför i denna rapport framför allt läsas 
något parentetiskt som en möjlig grund för vidgad reflektion. 

2.4.1 Det organisatoriska sammanhanget 

Varje medarbetare inom offentliga verksamheter ingår i ett sammanhang 
som i sin yttersta mening har en politisk mening manifesterad i ramlagar och 
konsekvenserna av dessa (7). Här ska inte innebörden i detta penetreras 
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närmre8. Det centrala här är istället att medvetenheten om det sammanhang 
aktören verkar i också leder till ett sätt att ordna data, en övergripande in-
riktning när det gäller sättet att undersöka forskningsområdet och ett analy-
tiskt stöd. Detta innebär ett metodologiskt perspektiv. Modellen Det organisa-
toriska sammanhanget, som kortfattat presenteras i nästa stycke kan ses som ett 
övergripande paradigm i syfte att systematisera en problemställning (30). 

Familjeläkaren utför sitt arbete både i vad han/hon ser som kärnprocesser, det 
”egentliga” arbetet och genom sidoordnade processer, som kan vara både ett 
stöd för kärnprocesserna och något som hindrar, vilket ofta innebär att det är 
ofrånkomliga uppgifter utan värde för kärnprocessen. Läkarens arbete styrs 
av förutsättningar i termer av inre och yttre faktorer, där de förra utgörs av so-
ciala och mentala förhållanden som t.ex. arbetsklimat, reell kunskap, samar-
betsförhållanden och värdebas, medan de yttre faktorerna utgörs av materiel-
la, administrativa och ekonomiska bestämningar som arbetstider, lokaler, 
kostnadsramar, patienter, sjukintygens utformning liksom av formell be-
slutsordning, lagstiftning, regelverk etc. På basis av dessa förutsättningar ger 
arbetsprocesserna resultat som kan bedömas på kort sikt och resultat som är 
mera långsiktiga – och mera svårbedömbara. Genom systematiska uppfölj-
ningar och utvärderingar, där verksamhetens resultat bl.a. bedöms mot de mål 
som finns, skall det vara möjligt att skapa en feedback i arbetet. Denna feed-
back kan sedan utnyttjas för att modifiera inre och yttre förutsättningar och 
skapa mer adekvata processer i relation till de mål verksamheten har.  

2.4.2 Professionellt yrkesutövande 

Berg har i ett flertal arbeten beskrivit frågan om professionellt yrkesutövande 
(31). Han påpekar (s. 68) att olika professionsforskare använder sig av olika 
kriterier på professionellt yrkesutövande. Likartade beskrivningar av kriteri-
er på professionellt yrkesutövande förekommer sedan flera decennier9. Det 
framstår som mycket tydligt i litteraturen kring professionellt yrkesutövande 
att läkare tillmäts en hög grad av professionalism i den mening som ryms i 

                                              
8  Sandberg (1997) ger i sitt arbete en närmre presentation av styrningen av offentliga 

verksamheter utifrån ramlagstiftning och målstyrning, särskilt s. 35-48, 67-88, och vi-
sar också på andra lämpliga referenser för att studera dessa frågor. 

9  Greenwood nämner självständighet och självreglering, etik och etikett, kunskap- och 
yrkesmonopol samt vetenskapligt grundad kunskap som uppnåtts genom lång ut-
bildning (32). 
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kriterierna nedan. Dessa professionskriterier är här anpassade efter just den 
aktuella läkarprofessionen, som ofta anses ”stark” (8): 

• Sanktion från omvärlden. När det gäller bl.a. läkare tar sig detta tydliga ut-
tryck i läkarlegitimationen och andra s.k. legalitetsprinciper, till vilka hör 
den exklusiva rätten att utfärda intyg för sjukskrivning. Det formella be-
slutet om sjukskrivning tas av Försäkringskassan; 

• Autonomi. Läkargruppens handlande är framför allt grundat i läkarnas 
egna bedömningar och ställningstaganden. Utomståendes influenser på 
bedömning, behandling och läkarens intyg skall inte rubba förtroendet 
för att läkarens ställningstagande är självständigt samt baserat på veten-
skap och beprövad erfarenhet; 

• Längre postgymnasial utbildning. Läkaren har fram till legitimation en lång 
akademisk utbildning med 220 p teoretiska studier (5½ års normalstudie-
tid) och en praktiktjänstgöring på närmre två år;  

• Kåranda. Att det skulle finnas en särskild och enhetlig kåranda som kän-
netecknar läkare kan inte anses given idag med aktuella förändringar i 
sammansättningen i läkarkåren, bl.a. den tilltagande andelen kvinnor, 
förändrade ägarförhållanden inom sjukvården och en delvis förändrad 
utbildningssituation de senaste decennierna som några exempel på för-
hållanden som påverkar yrkeskåren. Det som möjligen skulle kunna be-
skrivas som kärnan i kårandan är i sådana fall läkarens omsorg eller 
hävdande av de karakteristika som beskrivs som autonomi, kunskaps- 
och yrkesmonopol, yrkesetiken och legalitetsprincipen; 

• Yrkesetik. Läkare lyder under ett tydligt etiskt regelverk (”Läkaretiken”); 

• Klientservice. Läkarens främsta uppgift är att ombesörja ett arbete till bot 
och lindring för patienten; 

• Kunskapsmonopol alternativt kunskapsbas. Läkare har en tydligt forma-
liserad kunskapsbas uttryckt genom sin utbildningstradition. Endast i 
ringa omfattning delar andra professioner denna kunskapsbas, som så-
ledes framstår som exklusiv (kunskapsmonopol). Ett gemensamt yrkes-
språk följer också av denna gemensamma kunskapsbas; 

• Yrkesmonopol. Läkaren har monopol över vissa professionella handlingar, 
t.ex. rätten att utfärda intyg för sjukskrivning; 

• Gemensam organisering. Läkarna har i allmänhet en gemensam facklig till-
hörighet. 
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Hur det professionella yrkesutövandet har förändrats och fortsätter att för-
ändras på grund av sjukskrivningsfrågan, samt de politiska beslut och den 
debatt som förs i anslutning till detta, är en öppen fråga. 

2.4.3 Läkaren som expert och medmänniska 

Som framgår av föregående avsnitt och i bakgrunden som helhet i denna 
rapport, har läkaren dels en särställning som en stark profession, dels en si-
tuation när det gäller den aktuella frågan om sjukskrivning som präglas av 
många influenser och starka krav, bl.a. som förväntningar om beslut som 
både är kostnadseffektiva och bästa tänkbara för patientens hälsa. Läkarnas 
roll skall präglas både av närhet och distans, engagemang och saklig kyla (8, 
33). Edlund karakteriserar läkarens roll i sjukskrivningssituationen som den 
som skall vara ”grindvakt” (s. 121), bedöma patientens arbetsförmåga (trots 
att det många gånger brister i läkarens kunskap om arbetsmarknadens krav), 
kunna relatera patientens hälsa till den normala sysselsättningen på arbets-
marknaden etc. (8). I botten skall naturligtvis finnas en grundläggande medi-
cinsk bedömning. Och allt detta sker ofta under stor tidspress och i en situa-
tion där andra aktörer (t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivaren) borde bli 
allt viktigare som samverkanspartners. 

Här finns två roller, dels den medicinska expertens, dels den inkännande 
medmänniskans. Denna dubbelhet kan innebära en konflikt mellan rollerna. 
I det förra fallet aktiveras en yrkesroll och ett yrkeskunnande, i den senare 
snarare läkarens personlighetsegenskaper. Edlund skissar ett fält med fyra 
typer av möten mellan läkare och patient, grundat i dikotomierna ”Äkta so-
cial samspel” – ”Bristande socialt samspel” samt ”Omgestaltning” – ”An-
passning” (8).  
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3 Metod 

Med utgångspunkt i ett halvstrukturerat intervjuformulär (bilaga 2), vilket 
vilade på en tematik som var rotad i uppdraget och studiens forskningsmäs-
siga bakgrund, genomfördes 15 intervjuer med familjeläkare i Västmanland 
våren 2003. En första inbjudan till intervjun gick ut i februari 2003. Det första 
intervjutillfället var den 7/3, det sista den 8/5. Bandupptagning skedde av 
intervjuerna. Då sex av de tio första intervjuerna genomfördes av två inter-
vjuare, kom analysarbetet att påbörjas stegvis ända från de första intervjuer-
na. Designen i studien var flexibel i den meningen att intervjuerna utveckla-
des under arbetets gång, genom att nya infallsvinklar uppenbarades, medan 
andra visade sig vara återvändsgränder. Den ursprungliga tematiken bibe-
hölls, men frågorna under varje tema förändrades (26). Efter de första tio in-
tervjuerna sammanfattades de mest centrala slutsatserna av intervjuerna och 
de avslutande intervjuerna erbjöd därför en möjlighet till fördjupad analys av 
de stabila svarsmönster som uppkommit, vilket också inkluderade modifie-
ringar av dessa. 

Projektet har under våren 2003 haft en referensgrupp till sitt förfogande. 
Denna har bestått av tre familjeläkare, vilka inte varit intervjupersoner i stu-
dien, och en inom området sakkunnig tjänsteman från Landstinget Västman-
land. Gruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen i samband med planering, 
urval, halvtidsbedömning och slutligen vid redovisning av det preliminära 
resultatet. Ansats och resultat har på detta sätt validerats.  

3.1 Urval 

Urvalet av intervjupersoner grundar sig på det aktuella kunskapsbehovet, 
vilket kan uttryckas som att inom ramen för den givna undersökningsgrup-
pen, familjeläkarna i Västmanland, få en så varierad svarsbild (innehållsrike-
dom) som möjligt och samtidigt erhålla stabila svarsmönster. Av denna an-
ledning har ett strategiskt urval gjort. Den aktuella förteckningen över famil-
jeläkare i Västmanland (6) ger vid handen att 147 familjeläkare arbetar i länet, 
76 i landstingets regi (49 män och 27 kvinnor) och 71 i företagsform (53 män 
och 18 kvinnor). Utöver de i förteckningen angivna förekommer också grup-
per av AT- och ST-läkare samt enstaka s.k. stafettläkare, vilka ej ingått i urva-
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let. Utifrån tidigare forskningsmässig erfarenhet (7) finns det anledning tro 
att en omfattning på 10-20 genomförda intervjuer kommer att tillfredsställa 
studiens kunskapsintresse. Intervjuer därutöver ger ett begränsat kunskaps-
tillskott. Slumpmässigheten i urvalet begränsas av att det i studien skall ingå 
läkare med egenskaper i olika avseenden: 

1. Kvinnliga respektive manliga läkare; 

2. Läkare i Västerås och läkare i regionen utanför Västerås; 

3. Läkare i landstingsdrivna familjeläkarenheter och familjeläkare som 
arbetar i företagsform; 

4. Läkare med kortare anställningstid (max 10 år i arbetet) och läkare 
med längre anställningstid (mer än 10 år i arbetet). 

Urvalet skedde strategiskt så att dessa fyra grupper av läkare skulle vara re-
presenterade, men med slumpmässighet inom dessa fyra grupper. Ett urval i 
den ursprungliga urvalsgruppen med följande kännetecken uppstod: 

1. Det första urvalet på 20 intervjupersoner utgjorde 13,6 % av den totala 
populationen i studien. Av dessa först tillfrågade 20 läkarna, intervju-
ades 13. Till intervjun anmälde sig sålunda 65 % av ur den första ur-
valsgruppen. För ytterligare intervjuer inbjöds därtill 16 läkare att del-
ta i studien. Två av dessa anmälde sitt intresse och därefter ansågs in-
tervjugruppens storlek tillräcklig. Tidsskäl gjorde också att ytterligare 
påminnelser inte gick ut. Inom tidsramen kom fem läkare att avböja 
deltagande uttryckligen. De resterande inbjudna läkarna hörde inte av 
sig inom den i inbjudan angivna tidsramen. Att delta var givetvis fri-
villigt; 

2. Fördelningen kvinnor - män i urvalsgruppen är i det närmaste propor-
tionell mot den totala populationens 6-14. Fördelningen mellan kvin-
nor – män som faktiskt deltagit i intervjustudien är 8-7. Detta innebar 
att av totalt 13 tillfrågade kvinnor, kunde 8 inom den givna tidsramen 
ställa upp för intervju (62 %), medan av de 23 tillfrågade manliga lä-
karna kunde 7 (30 %) ställa upp inom den tid som stod till förfogande. 
Då uppdraget innebar att familjeläkarnas syn i generell mening står i fo-
kus, är inte läkarens könstillhörighet ett medvetet valt ingångsper-
spektiv i denna studie. En forskningsmässig synpunkt i sammanhang-
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et är också att frågan om könsskillnader när det gäller läkares sjuk-
skrivningsroll inte är särskilt väl utforskad (se t.ex. (8)); 

3. Urvalet av läkare som arbetar i företagsform eller landstingsdrift är 10-
10. Den faktiska fördelningen i intervjugruppen mellan arbete i före-
tagsform respektive landstingsregi blev 6 – 9; 

4. Urvalet av läkare i Västerås eller regionen är 10-10 mot bakgrund av 
att 50 % av familjeläkarna arbetar i regionen utanför Västerås och 50% 
i Västerås. Den faktiska fördelningen läkare i Västerås – regionen blev 
8 - 7; 

5. Urvalet ”läkare med kortare anställningstid” respektive ”läkare med 
längre anställningstid” är 10-10 mellan familjeläkare med maximalt 10 
års erfarenhet respektive med mer än 10 års erfarenhet som läkare. 
Denna proportionalitet i förhållande till den totala populationens 20 % 
- 80 % ger en fördel för gruppen läkare med kortare anställningstid. 
Här är det av intresse att dels fånga uppfattningar om förändringarna i 
sjukskrivning, dels fånga uppfattningar av det nuvarande höga sjuk-
skrivningstalet som ett ”normalt” läge. I övrigt gäller samma kommen-
tar som under 2. ovan. Den faktiska fördelningen ”läkare med längre 
anställningstid” respektive ”läkare med kortare anställningstid” som 
intervjuades kom att bli 7 – 8. Det kan här noteras att de kvinnliga lä-
karnas relativt sett frekventare deltagande i intervjun slår igenom när 
det gäller anställningstiden, genom att andelen läkare med kortare an-
ställningstid är avsevärt större bland kvinnor än bland män i popula-
tionen.  

3.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer (bilaga 2) under 
en timma med bandspelare. På grund av tekniska problem skedde inte 
bandupptagning av en intervju. Vid intervjutillfället informerades alltid in-
ledningsvis om de etiska aspekterna att vi inte talade om identifierbara pati-
enter, att de svarande inte skulle gå att identifiera i den slutliga rapporten 
och att den intervjuade deltog i intervjun helt frivilligt.10 Vid intervjutillfället 
deltog vid sex tillfällen två intervjuare (Roland Svensson och Håkan Sand-

                                              
10  Föreliggande studie har också beaktat de etiska riktlinjer, i den mån de är relevanta, 

som HSFR:s forskningsråd avgivit (40). 
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berg), och vid nio tillfällen enbart Sandberg. Motivet för sex intervjuer med 
två intervjuare under de inledande 10 intervjuerna var att det öppnade möj-
ligheten för kompletterande frågor och reflektioner utöver det som en ensam 
intervjuare har möjlighet till. Hit hörde bl.a. möjligheten att studera tonläget i 
intervjun, om det förekom stress, maktlöshet/uppgivenhet, trötthet och vil-
ken accept för studiens problemområde som kunde iakttas hos läkaren. Efter 
intervjuerna stämde också intervjuarna av förloppet med varandra och kun-
de justera sin ansats till nästa gång (26). Som nämnts ovan under inledningen 
till ”Metod” förändrades intervjuansatsen efter de tio första intervjuerna så 
att de sista fem mer kunde fördjupa analysen. Det som var frågor under de 
tio första intervjuerna, kom således under de sista fem intervjuerna också att 
framställas som påståenden som de intervjuade hade att ta ställning till.  

De intervjuade var följande (fiktiva namn):  

− Siv, kortare anställningstid, landstingsläkare i Västerås; 
− Lotta, kortare anställningstid, landstingsläkare i Västerås; 
− Susanne, kortare anställningstid, landstingsläkare, regionen;  
− Sune, längre anställningstid, landstingsläkare i regionen; 
− Britt, kortare anställningstid, arbetar i bolagsform, Västerås; 
− Tomas, längre anställningstid, landstingsläkare i Västerås; 
− Håkan, längre anställningstid, arbetar i bolagsform, regionen; 
− Sten, kortare anställningstid, landstingsläkare i Västerås; 
− Roger, längre anställningstid, arbetar i bolagsform, Västerås; 
− Lena, kortare anställningstid, landstingsläkare, regionen; 
− Sven, längre anställningstid, landstingsläkare i regionen; 
− Anna, kortare anställningstid, arbetar i bolagsform, Västerås; 
− Bengt, längre anställningstid, arbetar i bolagsform, Västerås; 
− Lisa, längre anställningstid, landstingsläkare i regionen; 
− Eva, kortare anställningstid, arbetar i bolagsform, regionen. 

De inspelade intervjuerna skrevs ut som papperskopior, dock utan att helt 
följa den gängse ”talspråkligheten”, så skrivs t.ex. ”nån” ut som ”någon” etc. 
Formuleringar som kan uppfattas som mycket svårbegripliga på grund av 
sin talspråklighet har också undvikits i de återgivna citaten. I de återgivna 
citaten kallas läkarna för ”(L 1)”, ”(L 2)” etc., för att göra det möjligt att följa 
samma läkares uttryckta synpunkter mellan olika frågeområden. Numre-
ringen har inget samband med den ovan redovisade listan av intervjuade. 
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3.3 Analys 

Dataanalysen innebär en strävan efter en logisk och sammanhängande bild 
(8). Studiens båda medverkande har bekantat och återbekantat sig med in-
tervjumaterialet och underställt sina sammanfattande tolkningar av innehål-
let för varandra vid upprepade tillfällen, för att till sist finna vissa tolkningar 
överlägsna andra. I detta analytiska arbete har uppmärksamheten skiftat 
mellan helheten och delarna. Under den analytiska fasen väljs data bort sys-
tematiskt, s.k. datareduktion, beroende på studiens tema/kunskapsintresse 
(34). Det sista steget i dataanalysen innebär att en abstraktionsnivå i termer 
av vissa grundläggande dimensioner eller huvudkategorier uppnås (35).  

De citat som förekommer i texten är valda därför att det utgör tydliga formu-
leringar. De är också typiska, svar som många ger, men de illustrerar i vissa 
fall också variation i svaren. Citaten exemplifierar de svarsmönster som träder 
fram ur materialet. Detta har samtidigt inneburit att familjeläkarna citeras i 
olika omfattning, eftersom de intervjuades synpunkter mer eller mindre väl 
tillgodoser dessa kriterier på redovisade citat. 11 

                                              
11  Jfr Liljeström, Liljeström Svensson & Fürst Mellström, s. 46 (45). 
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4 Resultat 

Resultatet återger först huvudintryck från intervjuerna. Därefter presenteras 
en sammanfattning av intervjusvaren baserad på studiens tematiska ut-
gångspunkt. Detta avsnitt illustreras med en mängd citat. Citaten, som är 
kursiverade, belyser både det dominerande svarsmönstret och andra syn-
punkter. Citaten illustrerar således både frekventa synpunkter liksom den 
variation som finns i intervjusvaren. Presentationen följer de tre huvudteman 
studien handlar om, nämligen Orsakerna till de senaste årens ökning av sjuk-
skrivningstalen, Familjeläkarens roll och Åtgärder för att sänka sjukskrivningstalen. 
Under varje tema presenteras läkarnas utsagor under de kategorier studien 
resulterat i. Familjeläkarnas påståenden innehåller mycket ofta påståenden 
som spänner över flera kategorier. Resultaten från varje huvudtema sam-
manfattas. 

Huvudintrycket från intervjuerna var att de intervjuade deltog i intervjun 
med stort engagemang och intresse. Det fanns ett stort intresse och förståelse 
för frågan om läkarens roll som sjukskrivare och angränsande frågor. De in-
tervjuade tog god tid på sig för att besvara frågorna. Intervjustudien innebar i 
och för sig att arbete togs från reguljära uppgifter, men värdet av att delta 
bedömdes också av de deltagande som så stort att det ansågs värt den tiden. 
Ekonomisk ersättning utgick också från uppdragsgivaren för intervjutiden. 

En reflektion från en mindre rutinerad kvinnlig läkare speglar en generell 
iakttagelse, när det gäller frågor som inte direkt berör den egna praxisen: 

Läkaren: Jag har inte noterat någonting i min egen verksamhet som jag märkt 
någon noterbart skillnad på före och efter –97. Nej, det fungerar inte så. Man job-
bar så mycket med en patient i taget, så dom här stora mönstren kan man vara 
väldigt omedveten om, om man inte ser resultat av statistik. (L 15) 

Denna synpunkt belyser det faktum att de intervjuade i olika grad, framför 
allt beroende på vilken fråga som diskuteras, reflekterar med stöd i sin egen 
verksamhet. Denna praxisorienterade reflektion är mycket tydlig när det 
gäller beskrivningen av den egna rollen/situationen och förändringar i den-
na. Vid reflektionerna över studiens första och tredje tema förekommer en 
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blandning av praxisgrundade reflektioner och mer ”allmänna” synpunkter, 
vilket citatet ovan är ett uttryck för. 

4.1 Tema 1: Orsakerna till de senaste årens ökning av sjukskriv-
ningstalen 

I massmedia har på senare år stor uppmärksamhet riktats mot den ökning av 
sjukskrivningstalen som ägt rum sedan 1997. Arbetsmiljöfrågor har mycket 
ofta ansetts vara en orsak till ökningen av sjuktalen, men också ett sjukför-
säkringssystem som missbrukas har hamnat i centrum för denna diskussion. 
Läkarna själva har också ibland hamnat i centrum för denna fråga i ett sy-
stem som sjukskriver människor till en gräns där samhällsekonomin tar stor 
skada och de sjukskrivna själva får allt svårare att komma tillbaka till arbets-
livet. Hur ser läkarna själva på denna explosiva utveckling? Under intervju-
erna ställdes inledningsvis en öppen fråga kring detta. Denna fråga följdes 
sedan upp med mer preciserade frågor kring samma problemområde (bilaga 
2).  

4.1.1 Flera samverkande förhållanden och förhållanden i arbetslivet 

Alla intervjuade talar spontant om flera samverkande förhållanden, även om det 
också finns tyngdpunkter på vissa omständigheter. Det mest framträdande 
enskilda förhållande som alltid nämns och ofta med emfas är situationen på 
arbetsplatserna. Detta berör framför allt saker som att arbetsplatserna och ar-
betet har blivit mer ”slimmat”, tempot har ökat, fler ska göra mer, personal-
neddragningar och att arbetsuppgifterna har blivit svårare. Det finns helt en-
kelt inte nog med lagom svåra arbetsuppgifter kvar för den grupp som skulle 
kunna klara av dessa, och en konsekvens är att den som inte klarar jobbet 
kommer till familjeläkaren som patient. 

Att det finns flera samverkande förhållanden bakom de ökande sjukskriv-
ningstalen och att frågan om arbetslivets betydelse kan stå för något annat 
speglas i detta svar från en manlig läkare med längre anställningstid: 

Intervjuare 1: Vad tror du att de ökade sjukskrivningstalen beror på? 
Läkaren: Ja, det finns inget enkelt svar, det är en multifaktoriell och komplex bak-
grund till det hela. Men det finns olika teorier och myter och kanske sanningar 
också kring sånt här. En sak som man ju ser det är ju att man försöker att förlägga 
väldigt mycket av ohälsa som något som är arbetslivsrelaterat på ett eller annat 
sätt, som gör att man är arbetsoförmögen. Och så tittar man väldigt ofta på ar-
betsmiljöerna så att säga i ohälsosituation, men om man tänker efter – hur stor del 
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av livet, av dagen, av veckan tillbringar jag i arbetslivet, så att säga, och hur 
mycket tillbringar jag på annan plats så att säga och gör andra aktiviteter.  
… 
Tittar vi ett antal år, 10 år tillbaka, så fanns det fortfarande arbetssituationer där 
man inte behövde vara hundraprocentigt producerande och ändå fylla sin roll och 
sin funktion. Sen fick vi ju 90-talets ekonomiska kris i Sverige och då tog vi ju bort 
väldigt mycket av de här funktionerna. Vi slimmade ju alla organisationer, tajtade 
till dom. Vi plockade bort yrkesgrupper och allt fler och fler blev mer och mer av 
generalister så att säga, som skulle liksom göra allting. I vården så plockade man 
bort vissa servicefunktioner och så skulle den som hade yttersta kontakten med pa-
tienten göra dom sakerna också. Allt från att skriva maskin till att städa på rum-
met, eller vad man ska hitta på, om du förstår vad jag menar. Förut så hade vi en 
arbetsspecialisering, även på det här, icke hög intellektuella nivån, men alla be-
hövdes i laget. (L 6) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid reflekterar över tidigare varia-
tion i arbetet och den nuvarande bristen på pauser i arbetet: 

Läkaren: Förr så kunde man göra det eller det eller det och då ha en liten paus, 
och dom finns inte nu. 
Intervjuare 1: Kan du ge exempel? 
Läkaren: Det är till exempel personal inom hemtjänsten, som säger att förr hade 
man tid och sitta emellanåt och fika, sitta fem minuter med kunderna.  
Nuförtiden finns aldrig den tiden. 
… 
… minskade vikarieutrymmen som gör att dom får inte anställa utan många 
gånger gör man jobb för tre personer fast man är två stycken i tjänst och då blir 
det ökad stress och ökad arbetsbelastning och mindre återhämtningstid under ar-
betet. (L 14) 

En manlig läkare med längre anställningstid ser också att förhållandena som 
bidrar till de höga sjukskrivningstalen är komplexa, men att arbetslivet och 
vardagslivet intar en framskjuten plats i sammanhanget: 

Läkaren: … dom patienter som kommer och blir sjukskrivna och som så små-
ningom blir långtidssjukskrivna, där man ser ofta multipel problematik, smärt-
problematik, problem med hemsituationen, stor familj, flera barn som ska skjutsas 
åt olika håll och så ett heltidsarbete båda föräldrarna. Rätt vad det är så är det kan-
ske någon detalj i det här som gör att det brakar ihop, att man inte orkar mer. Så 
visst är det så. 
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Intervjuare 1: Ska man lyfta upp någon fråga (från de tidigare intervjuade) så 
gör man det ofta i termer av att man talar om arbetslivets förändringar på senare 
år. Mer slimmat arbetsliv. Hur ser du på det? 
Läkaren: Ja, man tycker väl att man får oftare den beskrivningen av patienter, att 
dom känner sig pressade och stressade i arbetssituationen … 
… 
 olika strukturförändringar, omorganisationer och neddragningar av verksamhet, 
besparingar inom landsting och kommun. Det har väl funnits tidigare också. Jag 
tror att det är mera påtagligt nu. Förut fanns det ett visst utrymme i alla fall, lite 
mer marginal, för dom kanske inte presterar riktigt fullt ut, dom kommer nog i 
kläm idag på ett annat sätt. (L 13) 

En ytterligare manlig läkare med längre anställningstid anser att ökningen av 
sjukskrivningstalen har rötterna i arbetslivet. Han reflekterar också över sjuk-
skrivningsorsaker på egen personlig grund, där arbetsklimatet och männi-
skors plikttrogenhet nämns:  

Läkaren: Ja, som jag ser det så beror det ju på att belastningen i arbetslivet ökar, 
färre och färre ska göra mer och mer, och det är ju tyvärr speciellt tydligt inom 
kommun och landsting, det är ju där jag ser de stora problemen … 
… 
Jag har ju själv varit på gränsen till utbränd, jag blev sjukskriven ett antal måna-
der för att inte helt och hållet kollapsa på en annan arbetsplats. Sedan ganska kort 
därefter valde jag att säga upp mig därifrån och flyttade hit … jag har jobbat 
mycket, mycket hårdare här … Men här är det en helt annan stämning, ett helt 
annat intresse för varandra, ett helt annat stöd från omgivningen. Jag skulle ald-
rig ha orkat med det här på den gamla arbetsplatsen. 
… 
… vi ger aldrig upp. Och jag ger aldrig upp. Både jag och (läkarkollega) säger att 
hellre dör vi på vår post än att vi gör ett dåligt jobb. Och så är det ju med hela lan-
det. Och då kan man ju göra som man gör inom allt för många områden: Plocka 
bort fler och fler anställda och säga att resten ska göra jobbet. För vi gör ju det. 
Man gör det utan att protestera. 
Intervjuare 1: Det finns en arbetsmoral i landet som är förödande för hälsan? 
Läkaren: Ja, definitivt. (L 10) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid ger i sitt direkta svar på frå-
gan om de ökande sjukskrivningstalens orsaker följande för studien typiska 
svar: 
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Läkaren: Det tuffare arbetsklimatet. När man har gjort besparingar på olika verk-
samheter, så blir det färre och färre personer som skall göra mer och mer jobb och 
utrymmet, hålen, luften i systemet har försvunnit helt. Man förväntas alltid att 
gå på maximal kapacitet. Antingen jobbar man 110 % eller så jobbar man inte 
alls. Sen finns det ju många verksamheter där dom arbetar med ganska hög ålder, 
inte minst i sjukvården. Medelåldern ligger väl vid 45 år någonstans och samti-
digt skall dom fortfarande gå på 110 % arbetskapacitet. Det klarar dom inte av. 
Högre krav på dom som arbetar och ett tuffare arbetsklimat. (L 2) 

Ett mindre typiskt svar, som ändå innefattar såväl arbets- som vardagsliv, 
bidragssystemens utformning och samtidigt ger något av ett ”historiskt” per-
spektiv ger en kvinnlig läkare med längre anställningstid: 

Läkaren: Jag tror att ökningen är en spegel av samhället i stort. Det är så att vill-
koren i samhället hårdnar på ett sätt. Kraven är högre och människor ska hela ti-
den stå till svars för vad man gör och vad man inte gör. Det är väldigt många 
människor som inte klarar av att leva under den pressen. Men förutom det tror 
jag att sjukskrivningsinstrumentet används inte enbart för sjukdomar, utan det 
har blivit en allmän försäkring för att man inte klarar sitt arbete. … Därmed me-
nar jag inte att det är liktydigt med någon total demoralisering. Utan det är ett 
sätt att klara livhanken. … Det behöver inte betyda att vi är så särskilt sjuka, utan 
kanske tvärtom. Att vi kanske håller oss friskare på grund av den här försäkringen 
… och på det viset klarar oss undan att bli allvarligt sjuka. Så jag vill gärna vän-
da på steken.  
… 
Den enskilda individen lever under ganska tuffa villkor på flera olika sätt. Dels är 
det så att vi lever ju i ett högpresterande samhälle, i ett intellektuellt högpreste-
rande samhälle, vilket är viktigt i sammanhanget. … Vi har inte utrymme för in-
divider som inte är intellektuellt presterande i den utsträckning som vi hade i vår 
förra generation. Människor kan inte arbeta på lantbruk till exempel eller arbeta 
med sina händer och sin fysiska kraft istället idag. 
… 
Man kan gå till människor som arbetar på … bilverkstäder. De kunde för bara tio 
år sedan genomföra enklare rent mekaniska arbetsuppgifter än vad de kan idag. 
Som bilreparatör idag måste du kunna läsa väldigt krångliga instruktioner. Du 
måste vara nästan datakunnig … 
Intervjuare 2: Tänker du på samma sätt när det gäller de höga sjuktalen i vården, 
där har du ju grupper av kvinnor, medelålders, lite upp i åldrarna, som har höga 
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sjukskrivningstal och så. Ser du ungefär samma orsak till de intellektuella kra-
ven? 
Läkaren: På ett sätt är det intellektuella krav, men det är inte riktigt jämförbart 
med det här exemplet som bilreparatör i industrin. Med det är krav att kunna ar-
beta i grupp, att kunna kommunicera med anhöriga utanför den här lilla världen 
på vårdhemmet. Man kunde även där tidigare lite grann dra sig undan och göra 
det man kunde och det gick bra.  
… 
… har man en väldigt dåligt organiserad arbetsplats, så blir den ju mycket fortare 
offer för den kravmaskinen … Har man en väl organiserad arbetsplats med ett bra 
ledarskap, så kan man ju hantera denna kravmaskin på ett bättre sätt … 
… 
Det goda ledarskapet kan vara ett skydd för den här enorma kravmaskinen. Den 
kan agera stöd för den enskilda individen. (L 3) 

4.1.2 Attityder, normer och nya diagnoser 

Alla familjeläkarna uttrycker också att attityder och normer har förändrats, och 
att de anser att detta påverkar sjukskrivningstalen. Så ses t.ex. sjukskriv-
ningsrätten av patienten numera som självklar, ingen ”skäms” över att vara 
sjukskriven, läkaren förväntas sjukskriva på patientens begäran – eller på 
begäran av den som uppmanat patienten att söka läkare. Några av läkarna 
nämner också att attityden till hälsa har förändrats på så sätt att ett långt 
smärtfritt liv och ett arbete utan ansträngning är något som många männi-
skor förväntar sig. Synpunkter inom denna svarskategori uttalas lika ofta och 
med samma otvetydiga eftertryck av både rutinerade som mindre rutinerade 
läkare. I några fall refererar de mindre rutinerade läkarna till ”hur människor 
var förr” och tidigare erfarenheter utanför yrket. Av svaren från läkarna 
framgår sammanfattningsvis att förändringar i attityder och normer som på-
verkar sjukskrivningstalen berör: a) att patienter inte ser sjukskrivning som 
stigmatiserande, utan mer som en rättighet; b) att patienter ställer större krav 
än tidigare på arbetets innehåll och är mindre benägna att uppleva arbetet 
som tungt eller trist; c) att patienter har större förväntningar på hälsa och 
välbefinnande än tidigare; d) att patienter till skillnad från tidigare förväntar 
sig att läkaren ska expediera patienternas krav på sjukskrivning. 

Det första citatet av kvinnlig läkare med kortare anställningstid belyser just 
de två huvudgrupper av förhållanden läkarna ser som bakomliggande ök-
ningen av sjukskrivningstalen, d.v.s. förändrade attityder och ett annat ar-
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betsliv. Det andra citatet, från en manlig läkare med längre anställningstid, 
pekar ut förändrade normer: 

Intervjuare 1: Vad tror du att ökningen av sjukskrivningstalen beror på? 
Läkaren: Att folk inte accepterar på samma sätt som tidigare att ha sjukdomar 
och krämpor och ändå jobba. Inställningen allmänt är – samhället ska ta hand om 
mig. Jag menar, det är bara att inse, att om vi säger på 20-talet eller ännu tidigare, 
så slet ju folk ihjäl sig. … Sen finns det ju väldigt, väldigt mycket annat som bi-
drar, som andra arbetsklimat, annan miljö. Man kan inte smyga undan, som man 
kanske kunde tidigare, för det finns inte samma luft i systemet längre. Slimmade 
organisationer. Det gör väldigt stor skillnad. 
… 
Intervjuare 1: Har människors vardagsliv, bortsett från jobbet och arbetsplatsen, 
förändrats på något sätt som motiverar höga sjukskrivningstal. Jag tänker på fri-
tidssysselsättningar …? 
Läkaren: … inställningen som finns, som blir vanligare, som jag tycker är ex-
tremt skrämmande, det är ju att jag ska ju kunna göra vad jag vill på min fritid 
och jobbet kommer i andra hand … 
Har jag nu så ont i axeln att jag inte kan spela tennis, så kan jag ju inte gå och 
jobba – eller när jag har jobbat, så är jag ju också trött, så när jag kommer hem så 
orkar jag inte spela tennis. Då måste jag sjukskriva mig. (L 1) 

Läkaren: Vi har en förändrad inställning till ohälsa och sjukskrivningar. 
Förut var det en nästan av en skam, jag har hållit på 30 år, det var nästan 
en skam att vara sjukskriven, det var lite stigmatiserat, så att säga. Nu har 
det blivit en rättighet att vara sjukskriven. (L 6) 

Samma läkare möter också en ny typ av upplevelse hos människor, som blir 
till sjuskrivningsärenden: 

Intervjuare 2: Nu pratar vi ganska mycket om jobb här och att inte trivas eller, 
men det händer också att det är andra, det är inte arbetsoförmågan du bedömer 
utan det är…  
Läkaren: Livsolust. Jag vet inte vad jag ska ha för ord. Otillfredsställelse i min 
samlade livssituation. 
Intervjuare 1: Och där är jobbet en del? 
Läkaren: Ja. Och upplever jag då att jobbet är väldigt centralt, viktigt, ger mig 
väldigt mycket, utvecklande, ger mig lust, ger mig betydelse och inflytande, vad 
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det nu kan vara, möjlighet att påverka. Då kan jag klara av min övriga livssitua-
tion lite bättre. Då blir jobbet som ett andningshål. 
Intervjuare 2: Den här allmänna olusten… 
Läkaren: Blir det tvärs om blir det bekymmer. 
Intervjuare 2: Oavsett om den är orienterad mot jobbet eller mot andra är det en 
grund för sjukskrivning? 
Läkaren: Det kan man inte säga att det är en grund för sjukskrivning, för det är 
ju sig inte en sjukdom. Men den färgar naturligtvis patientens upplevelse av ohäl-
sa och patientens upplevelse av arbetsförmåga, naturligt nog. För det är ju mot 
den bakgrunden som patienten upplever det ena eller andra. 
Intervjuare 2: Där hamnar du i ett bryderi? 
Läkaren: Mycket. Det är ett stort bekymmer. Vi är ju fostrade att vara patientens 
förespråkare, ombud, men jag måste hela tiden sitta och värdera. Och liksom för-
söka få folk att inse att sjukskrivningen inte är en rättighet, det är en förmån un-
der vissa givna förutsättningar. 
Intervjuare 1: Så att i din roll som läkare så ingår väldigt mycket av attitydpå-
verkningar? 
Läkare: Ja, visst är det så, i alla högsta grad när man känner att det är en rättig-
het. 
Intervjuare 2: Är det en stor grupp det här? 
… 
Läkaren: Den gruppen är ökande. (L 6) 

Flera läkare pekar på att det blivit tillåtet att uttrycka nya attityder till sin häl-
sa genom de diagnoser som finns idag. Samtidigt kanske dessa diagnoser 
inte i sig innebär någon ökning av sjuktalen. En manlig läkare med längre 
anställningstid: 

Läkaren: … det är ju det här med utmattningsreaktioner och utmattningsdepres-
sioner kanske. Det är mera legitimt idag att presentera sig som patient med den 
typen av problem. … Förut presterande man sig med ont i magen, huvudvärk, 
ryggbesvär, fast det fanns utmattningsreaktioner/depressioner i bakgrunden, men 
nu går man direkt på det. Och de här patienterna har ofta flera psykosomatiska be-
svär. Men det är inte säkert att det påverkar totalantal, utan att sökorsaken är lite 
annorlunda. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid beskriver vad hon uppfattar 
som en aktuell attityd bland yngre människor: 
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Läkaren: Man vill ha bättre kvalitet på livet. … det är en del unga som har 
mycket krav att man ska ordna saker åt dom, även inom sjukvården, även saker 
som inte har mycket samband (med deras symtom). (L 12) 

Att de symtombilder vi har idag är tidstypiska reflekterar också en manlig 
läkare med kortare anställningstid över: 

Läkaren: Vi har haft olika sjukdomspanorama i olika tider. Den här typen av 
sjukdom fanns kanske inte för ett par decennier tillbaka, men nu har den kommit. 
Jag tror att det delvis beror på samhällets utveckling. Det kan man kanske säga: 
Det är det här rika samhällets sjukdomar. Stressen är ökad, även om vi fått mind-
re kroppslig stress, men mera mentalt och våra förväntningar på livet. (L 9) 

En kvinnlig läkare med längre anställningstid beskriver följande uppfattning 
om sambandet mellan sjuklighet och sjukskrivning: 

Intervjuare 1: … sambandet mellan sjuklighet och sjukintyg? 
Läkaren: Det är väldigt litet. Eller litet ska jag inte säga, det är så komplext, det 
beror helt och hållet på hur man definierar sjuklighet, Det jag säger är att sjuklig-
het har inte så mycket med att göra vad vi menar med medicinskt väldefinierade 
sjukdomar. (L 3) 

En manlig läkare med längre anställningstid reflekterar över sambandet mel-
lan ohälsa och sjukskrivning på följande sätt: 

Intervjuare 1: En enkel tanke är att den som lider av ohälsa blir sjukskriven? 
Läkaren: Ja, det är en väldigt enkel tanke. Samtidigt kan jag se den paraplegiske 
patienten som rullas till arkivet på biblioteket eller någonstans och som gör sitt 
jobb fast han inte kan prata och blåser, ja. Mycket handikappad. 
Intervjuare 1: Du säger paraplegisk patient? 
Läkaren: Svårt rörelsehindrad person i rullstol, som sitter och kanske kommuni-
kationssvårigheter, kan göra en insats både som gör livet tillfredsställande för ho-
nom och åstadkommer någonting som kan ha glädje för andra. Och en form av ex-
tremt anpassat arbete. Det är ju det vi måste sätta in mycket mera ansträngning-
ar på såklart. Anpassa arbetet. (L 4) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid går i ett av sina resonemang 
från den ”tuffa” arbetsmarknaden över till attityder till de nya diagnoser som 
finns: 

Läkaren: Dom här som är lite udda, lite svagare, dom åker tidigt ur arbetsmark-
naden i dag. … Man kunde ha några sådana här udda personer, som vi kunde ar-
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beta med, som var tolererade … att dom inte jobbade 100 %. Dom finns ju inte 
längre i dag. 
Intervjuare 1: Det är en del av den tuffa arbetsmarknaden? 
Läkaren: Ja, det är en tuff arbetsmarknad. Man tål ingen luft i systemet. Det 
skall vara så tight. Det är många av dom, som jag upplever, dom kommer ofta och 
säger – nu har jag blivit utbränd, nu har jag gått i väggen. Det är inte så att 
människor går in i väggen … det är dom här som är lite svagare, som inte riktigt 
orkar med det tuffa. 
Intervjuare 1: Men dom använder ändå berättelser som utbränd, går in i väggen 
och … 
Läkaren: Dom använder dom väldigt snabbt. Det är accepterat att använda det. 
… 
Förr blev man ju inte sjukskriven på grund av såna orsaker. I dag vill man bli 
sjukskriven, för man orkar inte längre. Man är psykiskt trött. Det sökte man inte 
för förr. (L 2) 

Samma kvinnliga läkare med kortare anställningstid resonerar på följande 
för studiens resultat typiska sätt kring förändrade attityder som en del av 
förklaringen till ökade sjukskrivningstal. Hon kopplar sedan också detta till 
människors försämrade kondition: 

Intervjuare 1: Har det blivit lättare att bli sjukskriven? 
Läkaren: Dom går lättare och försöker få sjukskrivningar. Man är mindre stolt i 
dag. Man har sämre moral. Man tar fortare en sån utväg. 
Intervjuare 1: Du säger man har sämre moral? 
Läkaren: Ja. Man tar det som en utväg. Förr fanns det stolthet i att jag har aldrig 
varit sjukskriven. Den tror jag inte finns lika mycket i dag. Sen tycker jag, yngre 
individer tar till, alltså dom som är 20 – 30 år. Dom kämpar inte lika mycket på. 
Det minsta som tar emot i kroppen, så kommer dom oftare och söker sjukskriv-
ningar, tycker jag. Äldre människor är mer tåliga, söker senare. Det tror jag beror 
på att yngre människor har sämre fysisk kondition över lag. 
Intervjuare 1: Jaha, den fysiska konditionen har försämrats? 
Läkaren: Ja, helt klart. (L 2) 

4.1.3 Bidragssystemen, samverkan mellan samhällsinstanser och samhällstryck-
et 

Något mindre vanligt är att läkarna anser att samhällets bidragssystem, finansie-
ringsfrågor, samverkan mellan olika instanser i samhället (det är främst arbetsför-
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medlingen, Försäkringskassan, arbetsgivaren och läkaren) eller det höga tem-
pot i samhället och den stress detta ger upphov till har del i sjukskrivningarna. En 
kvinnlig läkare med kortare anställningstid kommenterar betydelsen av den 
nuvarande samverkan mellan olika myndigheter med ansvar för patienten. 
Hennes svar pekar framför allt ut att bättre samverkan skulle kunna sänka 
sjukskrivningstalen, snarare än att dålig samverkan gett upphov till de höga 
sjukskrivningstalen. Bland följande citat uttrycker dock flera att bristande 
samverkan orsakar sjukskrivning. Först den nämnda kvinnliga läkaren med 
kortare anställningstid: 

Intervjuare 1: Vilken betydelse kan spelet mellan olika insatser runt patienten ha 
för de här ökade sjuktalen? 
Läkaren: Vänd på frågan och säg, jag tror att vi kan förbättra sjuktalen, jag tror 
vi kan minska sjukskrivningarna med bättre samarbete mellan parterna. 
Intervjuare 1: Samarbetet mellan parterna fungerar inte optimalt? 
Läkaren: Det gör det absolut inte. 
Intervjuare 1: Kan du precisera? 
Läkaren: Vi sitter för långt från varandra. Okej att jag ringer Försäkringskassan 
och dom ringer mig ibland, men det är ju ett försvinnande litet antal av sjuk-
skrivningarna. Visst beror det på hur bra sjukskrivningen är skriven. … känslan 
för en patient kan inte skrivas på papper. Jag kan ha två patienter där sjukintygen 
ser väldigt lika ut. Bara den ena tror jag kanske skulle kunna gå tillbaka lite tidi-
gare, medan den andra tror jag, att det här kommer att dra ut på tiden, och det här 
tror jag nog kan bli en sjukpensionering. 
Intervjuare 1: Då skulle du vilja ha olika beslut av försäkringskassan exempelvis? 
Läkaren: Jag skulle vilja ha olika förståelse i alla fall, kanske mer att dom behöver 
pusha på mer i det ena fallet, medan dom kan ta det lugnt med det andra. (L 1) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid ser ”rundgången” mel-
lan olika samhällsinstanser: 

Intervjuare 1: Finns det någonting som handlar om lagstiftning och regelsystem, 
finansieringsfrågor och liknande, som kan spela in här? 
Läkaren: Ja, det tror jag det gör. Jag tror att det finns en viss grupp människor 
som bara går runt i de här systemen, mellan arbetslöshet och sjukskrivningar, 
t.ex. 
Intervjuare 1: Finns det människor som du träffar som hör till den gruppen av 
”rundgångare” så att säga? 



Centrum för Välfärdsforskning 

 43

Läkaren: Ja, det gör det. Jag har jobbat i ett annat landsting och där fick jag direkt 
patienter från arbetsförmedlingen som ville att jag skulle sjukskriva dom. 
… 
Var och en agerar ju väldigt mycket på sin egen kant, och vi har svårt att samlas 
runt patienten. (L 2) 

När läkarna under de avslutande fem intervjuerna ombads att reflektera just 
på påståendet att bidragssystemen etc. är av underordnad betydelse för ut-
vecklingen, så invänder flera av läkarna kraftigt mot detta och lyfter istället 
fram förhållanden som handlar om hur olika myndigheter övervältrar kost-
naderna på varandra etc. En typ av ”rundgång” med en attityd från andra 
myndigheter att familjeläkaren förväntas sjukskriva beskrivs av en kvinnlig 
läkare med kortare anställningstid: 

Läkaren: …får man kämpa med väldigt med den attityden, för sjukskrivning är 
bara någonting som ska utfärdas, när man inte har förmågan att utföra det som 
man har som sitt arbete. Och det är en del arbetslösa som kommer också och vill 
ha sjukskrivning, och då blir det mycket förklarande av reglerna … 
Intervjuare 1: Är det så att Arbetsförmedlingen och de sociala myndigheterna 
kräver av familjeläkaren att den patient som kommer ska bli sjukskriven? 
Läkaren: Åtminstone hälsar patienten det. 
… 
och då är det som så att det stämmer antagligen en del gånger, men jag är osäker 
på att det stämmer alla gånger. Man får ta en diskussion. 
Intervjuare 1: Har du kontakt med Arbetsförmedlingen och de sociala myndighe-
terna i sådana fall? 
Läkaren: Ibland. Inte alltid. 
Intervjuare 1: Vad leder dom kontakterna till? 
Läkaren: Dom verkar leda till att alla försöker skjuta kostnaderna på någon an-
nan. (L 14) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid kommenterar samarbetet med 
Försäkringskassan: 

Läkaren: Jag får alldeles för lite stöd av Försäkringskassan, när det gäller att 
överhuvud taget ta ställning till sjukskrivningar. Många gånger skulle man vara 
betjänt av sambedömning. 
… 
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Jag är den som är aktiv, uppfattar jag. Åtminstone fyra gånger av fem är det jag 
som tar kontakt med Försäkringskassan angående att jag vill diskutera olika saker. 
… Det kan röra sig om sjukskrivningens längd, grad och eventuella rehab-
åtgärder och överhuvud taget ibland bedömningar. (L 15) 

En manlig läkare med längre anställningstid, som erfarit både god och mind-
re god samverkan mellan samhällsinstanser, beskriver svårigheten att få till-
baka en långtidssjukskriven i arbete: 

Läkaren. … vi är i en omöjlig situation i vissa lägen. Jag tar det här exemplet: 
Patienten är av mig sjukskriven, och så säger jag att under tiden ska du gå till 
Arbetsförmedlingen. Då säger Arbetsförmedlingen: Nej, vi kan inte göra någon-
ting med dig, för du är ju sjukskriven. Punkt, slut. Vad sjutton gör jag då? Jag 
tycker att det behövs någon kontakt för att diskutera, för att möjliggöra fortsätt-
ning och se om det finns någon möjlighet, trots att de här problemen finns. Kan-
ske du skulle kunna göra det här ändå. Men arbetsförmedlingen gör ingenting 
förrän sjukskrivningen har upphört. Har jag ibland fått som kommentar. Men det 
är inte alltid så. Men i vissa situationer har det varit. … Så finns det bra exempel 
också. (L 4) 

Bidragssystemens påverkan på sjukskrivningstalen kommenteras på följande 
sätt av en manlig läkare med längre anställningstid: 

Läkaren: Det skulle i så fall haft större betydelse tidigare. Vi har ju haft en tid då 
ersättningssystemet för sjukfrånvaro var betydligt gynnsammare än vad det är 
idag och det skedde en ökning av sjukskrivningarna då också. (L 13) 

Ur ett mer historiskt perspektiv reflekterar en manlig läkare med längre an-
ställningstid över förändrade villkor i slutet av arbetslivet: 

Läkaren: Tidigare så hade man den fantastiska situationen att när man blev 58 år 
och 6 månader så såg man till arbetsgivarens goda minne att man blev arbetslös. 
Och så betalades det ut en A-kassa och så betalades det ut ett avgångsvederlag 
som gjorde att man inte förlorade ekonomiskt på det. Så hamnade man på sin 60-
års dag när man fått sina A-kassedagar slut, så blev man sjukpensionerad på ar-
betsmarknadsmässiga skäl. Man hade en förtidspensionering, deltidspensionering 
som man kunde ta ut. Ja, vad gör dom trötta människorna idag? Ja, då försöker 
man på nåt vis medikalisera saker. Det är ett bekymmer för det är ju inte det som 
är sjukskrivningens syfte. Det är inte en ekonomisk försäkring. Men många gång-
er så vill ju allmänheten ibland ha det så. Och det här med att det är en rättighet. 
Det är några av de faktorer som jag ser idag. (L 6) 
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Samverkansfrågor kan både vara enklare och svårare i en mindre kommun: 

Intervjuare 1: Handlar det ibland om samverkansfrågor? 
Läkaren: Kan mycket väl vara såna situationer ibland. Även om det är en fördel 
att det är en liten kommun, vi är nära varandra, vi kan varandra, vi har väldigt 
ofta och mycket möten. Men det handlar också om resurser och möjligheter, tittar 
du på en arbetsmarknad så är inte den alltid så bred och så stor på en sån här ort, 
den har sina begränsningar. Tittar man på arbetsgivarsituationerna så är det inte 
så många stora arbetsgivare, så även om man har ett primärt arbetsgivaransvar 
för rehabiliteringen så har du åter igen en begränsad repertoar av sysslor och 
funktioner. Så det har sina sidor. (L 6) 

I de två följande citaten uttrycker först en manlig läkare med kortare anställ-
ningstid som sitt första spontana svar på frågan om ökningen av sjukskriv-
ningstalen hur förhållandet mellan människor under olika bidragssystem 
förändrats. I det därefter följande citatet återges en reflektion rörande tempot 
och situationen i samhället, uttryckt av en kvinnlig läkare med kortare an-
ställningstid: 

Läkaren: Till –96 var det lättare att få (förtids-) pension. Men nu har det också 
blivit alltmer svårare att få det. Då går det över på sjukskrivningarna. 
…invandrare som tidigare gick utan arbete … fick socialbidrag utan att göra nå-
got, nu är det tvungna antingen att gå i skolan eller bli sjukskrivna. (L 9 ) 

 
Läkaren: Det är mera livet. Sen tycker jag att situationen har ändrat sig för män-
niskor speciellt i utvecklade länder, att man är stressad och orkar inte på grund av 
att det är så mycket krav och information som man måste få hela tiden. … när 
patienten sitter så kan det komma tre meddelanden på den här datorn till mig så 
att jag måste svara och ta ställning, det är ett stressande moment . … På TV kan 
man se kriget i Irak, man vet vad som händer nu. Det är så mycket så hjärnan 
klarar det inte, det blir för mycket. (L 12) 

4.1.4 Fusk, risken för fusk och lättheten med vilken patienter sjukskrivs 

Att det skulle ha blivit lättare på senare år att bli sjukskriven eller att männi-
skor ”fuskar” till sig sjukskrivning är generellt sett inget som nämns spontant 
av läkarna och blott ett fåtal går in i diskussioner av detta, då saken förs på 
tal. Det finns dock enstaka läkare som för längre resonemang med visst efter-
tryck i frågan, främst i betydelsen av att fusk skulle kunna vara fallet, men att 
läkaren själv inte har någon direkt anledning att misstänka det annat än 
mycket sällan.  
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Att det skulle ha blivit lättare att bli sjukskriven idag jämfört med tidigare 
kommenterar först en manlig läkare med längre anställningstid på följande 
sätt: 

Intervjuare 1: Är det så att det på något sätt blivit lättare att bli sjukskriven? 
Läkaren: Jag upplever det inte så. Jag tycker nog att … jag kan inte säga att jag 
agerar på särskilt annorlunda sätt. Jag tänker mig mer för. I och med att det varit 
en diskussion kring det hela … (L 4) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid uttrycker sig på detta sätt 
i denna fråga: 

Läkaren: Ja, det är klart att det skett en förändring av människors attityd till 
sjukskrivning, det tror jag. Jag har ju inte så här våldsamt lång arbetstid att falla 
tillbaka på. Men visst är det så att man lättare tar till sjukskrivningsinstrumentet 
när saker och ting är lite tungt… Samtidigt så är det väl inte så ofta som jag som 
läkare direkt … kan ifrågasätta det och fråga om du är sjuk. Det är inte så ofta jag 
liksom kan säga: Men du är inte sjuk, det här är inte sjukskrivningsgrundande, så 
det här får du lösa på annat sätt, utan ofta så beskriver ju ändå patienten då sym-
tom som kan uppfattas som sjukdom. (L 10)  

Följande citat (manlig läkare med längre anställningstid) belyser kopplingen 
mellan bidragssystem, läkarens tanke om patientens möjlighet till fusk och 
förändrade attityder: 

Intervjuare 1: Finns det frågor som sammanhänger med lagstiftning, med finan-
siering eller regelsystem som är av betydelse …? … 
Läkaren: Där har vi väl lite problem med dom arbetslösa, därför att A-kassan och 
sjuklönen. Det är ju ingen större ekonomisk skillnad, men man spar A-
kassedagar, som ju är en begränsad … 
Intervjuare 1: … Finns det önskemål från patienternas sida om att bli sjukskriv-
na av det skälet? 
Läkaren: Ja, enstaka gånger. 
Intervjuare 1: Vad gör du? 
Läkaren: Försöker att vara noga med reglerna, försöker att vara sträng på regler-
na. Men jag har haft stora problem, t.ex. när jag har någon som har en anställ-
ning som går ut, alltså, dom har ett jobb när dom kommer till mig första gången 
och dom har helt klart besvär som gör att dom inte kan jobba med jobbet, med dom 
arbetsuppgifterna. På den arbetsplatsen är dom helt arbetsoförmögna, men så blir 
dom friställda eller då hade dom en projektanställning och helt plötsligt, vid ett 
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visst datum, så blir dom arbetslösa. Försök då förstå, att få patienten att förstå, att 
helt plötsligt ska du inte vara sjukskriven längre. 
… 
Nej, jag tycker inte att dom fejkar. Jag tycker att dom kommer för små saker. Allt-
så, folk är extremt rädda för att vara sjuka idag. Folk är extremt rädda för att ha 
ont. Dom kommer för krämpor, inte för sjukdomar.  
… 
Visst tror jag att det finns enstaka som förstorar upp sina problem, som möjligtvis 
ljuger, men jag tror det är en försvinnande liten del gentemot resten av problemet. 
… 
Intervjuare 2: Men man kan säga att uppfattningen om rätten att bli sjukskriven 
och sådant där, den har förändrats. 
Läkaren: Ja, den har förändrats. (L 1) 

En manlig läkare med längre anställningstid talar om kopplingen mellan för-
ändrade attityder och hur lätt det är att bli sjukskriven: 

Läkaren: Jag tror att det är en allmän trend i samhället att människor kräver att 
om dom mår dåligt så kräver dom att samhället ska ställa upp för dom, vilket dom 
är vana vid sedan lång tid tillbaka. Att samhället håller dom i en skyddande ko-
kong och hjälper dom fram. Och oberoende av vad som händer så ska man ha 
samma ekonomiska förhållanden, nästan … (L 8) 

En kvinnlig läkare med längre anställningstid kommenterar frågan om fusk 
på följande sätt: 

Läkaren: Det är klart att alla system kan missbrukas, det ska man ju vara medve-
ten om. … Det finns enskilda individer som följer med på det här bananskalet och 
väldigt lättvindigt får en liten ekonomisk försörjning. Men jag tror inte att det på 
något sätt är det stora flertalet, utan det är alltid som i några sammanhang, över-
allt, på något vi, ja, använder systemet för egen vinning. Det är ytterst omora-
liskt. Men det är inte det som på något vis är huvudproblematiken i det här. (L 3) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid berättar om sitt bedömnings-
underlag och misstankar om att patienten ibland kanske inte är helt san-
ningsenlig: 

Läkaren: Jag tänkte på hur viktigt det är vad patienten säger. Även om jag inte 
kan hitta något i undersökningen, och patienten säger att jag kan inte arbeta för 
att jag har så ont. Jag kan inte bortse från det. Jag kan inte bara säga att jag hittar 
inte det, så du måste gå och arbeta. … 
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Intervjuare 1: Patientens berättelse betyder mycket? 
Läkaren: Ja. 
Intervjuare 1: Och patientens position, ställning är stark? 
Läkaren: Sen måste man lita på patienten om patienten säger att jag har ont i 
den här armen och jag hittar ingenting och då har patienten ont … 
Intervjuare 1: Har du känt att du blivit lurad ibland? 
Läkaren. Ja. 
Intervjuare 1: Är du övertygad om att du blir lurad ibland till och med? 
Läkaren: Ja, men inte så ofta. Det har någon gång hänt att jag från början trodde 
att jag blivit lurad, och sedan visade det sig att patienten var sjuk. Så jag försöker 
att inte tänka så. (L 12) 

En kvinnlig läkare med längre anställningstid ser också den enskildes krav 
som relaterat till de höga sjukskrivningstalen och pekar också i detta sam-
manhang på den typ av individuell valfrihet som vuxit fram de senaste åren: 

Läkaren: Det är så här att vi lever ju i en mycket hög standard i vårt land, och 
människor finner sig inte i att bli behandlade hur som helst eller att må dåligt och 
själv pressa sig …ställer … individen krav på att må bättre, att få vård, att inte 
behöva som sagt pressas längre än vad som är absolut nödvändigt. 
… 
Det är liksom samma kravmaskin egentligen. Men som kommer in från andra hål-
let. 
Intervjuare 1: Har det blivit lättare att bli sjukskriven? 
Läkaren: Ja. 
Intervjuare 1: Vad beror det på? 
Läkaren: Det beror på, där kan jag gå till mig själv. Jag tillhör dom som har fun-
derat mycket på det här med sjukskrivning och vad det gör för skada, när jag sjuk-
skriver människor. Och där kan jag se att jag gör mycket skada, därför att jag le-
galiserar ett offertänkande på det viset. Alltså den enskilde individen får bli ett of-
fer och kallas för sjuk, medan det kanske var systemet som var sjukt eller något 
annat, arbetsorganisationen, ja, eller något annat. … Om man då som patient i 
det här fallet går till sjukvården och har bestämt sig för att man vill bli sjukskri-
ven och så känner man att: Jag blir inte sjukskriven här eller den här läkaren ifrå-
gasätter om jag ska vara sjukskriven, då tänker man: Nä, nu har jag kommit till 
fel läkare, för det var ju sjukskriven jag skulle bli. Och hon har inte fattat det här. 
Så då tackar man för sig, och så går man till en annan läkare med sitt budskap. 
Och det blir likadant där. Så att idag så känns det som att det är ingen idé att för-
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söka föra det där som jag tyckte goda samtalet, som jag som läkare la ner väldigt 
mycket kraft på, för att jag kunde se att det kunde leda till något väldigt gott. … 
nu ser jag att det är undergrävt från början. För jag får inte chansen att berätta 
för patienten vad jag egentligen vill berätta. 
Intervjuare 1: Är det på något vis läkarens auktoritet som är förändrad? Männi-
skors inställning eller attityd till läkarens roll? 
Läkaren: Ja, det har det säkert, men jag tror inte det är grund till att det här hänt. 
Utan här ligger den här mantran om att det är valfrihet, du ska välja själv, i alla 
sammanhang, det är ju inte specifikt för sjukvården eller läkarkåren … när man 
inte har valt sitt telefonbolag så får jag känna mig lite dum. 
… 
Intervjuare 1: Men när du säger att du tidigare kunde föra sådana här diskussio-
ner, men inte idag, vad har du för tidsperspektiv då? Är det några år sedan eller? 
Läkaren: Fem. (L 3) 

En manlig läkare med längre anställningstid ger sin syn på om patienter fus-
kar till sig sjukskrivning: 

Läkare: Det är ovanligt. Det är ingen som vill fuska till sig att vara sjukskriven. 
Eller ingen ska jag inte säga, naturligtvis inte, men det är ingen realitet. (L 6) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid reflekterar över frågan om 
patienter försöker bli sjukskrivna utan att ha sjukskrivningsgrundande skäl. 
Hennes roll som patientens ”advokat” väger här tungt: 

Läkaren: Jag tycker att det är förskräckligt om jag får sådana tankar … jag är 
framför allt patientens försvarsadvokat och patientens förbundne, det är min posi-
tion. Jag kan inte jobba som läkare annars.  
… 
Men visst händer det att man känner. Nej, det här stämmer inte. Och det är alltid 
lika jobbigt och besvärligt.  
… 
… det är mera aningar, känsla och vad det då brukar utmynna i … man försöker 
vara varlig, att inte på något sätt kränka … och säga att jag tror nog att du kan 
jobba ändå med det här. 
Intervjuare 1: Är det vanligt det här? 
Läkaren: Nej, jag uppfattar inte det. (L 15) 



Centrum för Välfärdsforskning 

 50

4.1.5 En åldrande befolkning 

En manlig läkare med längre anställningstid ger ett sammansatt svar på frå-
gan om ökningen av sjukskrivningstalen. Till skillnad mot de andra intervju-
ade utgår han från den åldrande befolkningen. Detta förhållande nämns av ett 
fåtal läkare i intervjun. Han kommer sedan in på betydelsen av ett alltmer 
pressat arbetsliv och människors och arbetsgivares attityder och krav på sina 
liv: 

Intervjuare 1: I denna fjärde intervju undrar jag inledningsvis över det här med 
ökade sjuktal som har varit väldigt tydligt på senare år, Vad tror du att denna ök-
ning beror på? 
Läkaren: Ja, en bit är åldern, åldrande befolkning, den är tydlig. … Det andra är 
den hårda pressen under början av 90-talet och den oerhörda stress som kom efter 
de svårigheter som var efter första hälften av 90-talet och ett nytt sätt att agera 
från arbetsgivarnas sida. Och attityder som gör att människor pressar sig mera. 
Du har mindre utrymme för det här att ta igen sig, ha lugna stunder, koppla av i 
arbetet. Det är som med kafferaster, det som är, ja, vad ska man kalla det för, av-
kopplingsstunder i alla fall. … Sen tror jag att många pressas till övertid. … Jag 
har sett egna, unga företagare som har gått i väggen och hamnat i en sorts ut-
brändhetssituation på grund av att de pressar sig så hårt. … det kan vara så att 
partners blir sjuk … och man får jobba 80 timmar istället för 40 timmar i veckan. 
… vi har dom exemplen ändå. … ser ju också i vissa fall en arbetsgivares ageran-
de som kan vara den här misstänksamheten, att slita och slänga … och mobb-
ningsproblematik, det ser man ju också emellanåt. Men det otäcka jag sett är att 
unga människor blir sjukskrivna. … faktiskt är det också högskolestuderande … 
Du klarar inte studierna på grund av att du är deprimerad. 
… 
Jo, det kan jag väl se ibland att det är så att en arbetsgivare kan tycka att han inte 
platsar längre. Det vore bra om man blir av med honom. Men det tycker jag sy-
stemet inbjuder till också. … Vi säger att vi har anställt en vikarie för dig för att 
du är sjuk, säger arbetsgivaren. Och så kommer du och vill komma och jobba. 
Men nu har vi ju vikarie, det är väl bättre att vi har en frisk person här. Vad ska 
du här och göra nu? Vi har ju en här och du kan ju inte arbeta fullt.  (L 4) 

4.1.6 Vardagslivet, kvinnors situation 

Människors vardagsliv, att få saker och ting att gå ihop, är ett förhållande 
som flera läkare, men långt ifrån alla, nämner spontant. Särskild vikt vid det-
ta lägger några kvinnliga läkare då de refererar till kvinnors svåra hälsoläge. 
Kvinnor med arbete inom offentliga verksamheter anses ha en särskilt utsatt 
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situation, enligt dessa. Svar inom denna kategori handlar mycket om stress, 
krav och förväntningar. Manlig läkare med längre anställningstid: 

Läkaren: Vi har en förändrad inställning till ohälsa och sjukskrivningar. Förut 
var det en nästan av en skam, jag har hållit på 30 år, det var nästan utav en skam 
att vara sjukskriven, det var lite stigmatiserat, så att säga. Nu har det blivit en 
rättighet att vara sjukskriven. Man har ändrat synen, inställningen till sjukskriv-
ning, lite grann i samhället verkar det som. Man har haft mycket diskussioner om 
konjunkturer, huruvida det finns en konjunkturcykel i sjukskrivningsmönstren. 
Ökar konjunkturen, ökar sysselsättningsgraden, då ökar tempot, då ökar sjuk-
skrivningar. Men jag tror också att det finns en situation av stora förändringar i 
samhället nu som påverkar det här. Jag menar tittar vi på generationen 45 – 65 år 
kontra generationen 20 – 35 – 40 år så har vi ju en generation som kanske inte är 
född i datavärlden, men alla våra datoriserade arbetsplatser med ökade tempot, 
ökade stressen. Och ökade stressen i hela livet. Allting ska planeras och organise-
ras. Ungarna ska ha planerade aktiviteter. De ska skjutsas till det ena och det 
andra. Jag tror att man måste ha ett mycket vidare grepp. Jag blir lite beklämd när 
jag ser debatten om att man skall förändra arbetslivet. Ja, visst den är viktig, men 
min erfarenhet är att man kan titta runt och höja blicken utanför Sverige och titta 
på arbetsmiljö och arbetsmiljösatsningar så känns det inte som vi ligger efter. Inte 
ens psykosocial arbetsmiljö känns det som ligger efter. L 6) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker sig om vardags-
stressen med en reservation för att vi ändå inte vet hur det påverkar sjukta-
len: 

Läkaren: Det är naturligtvis en väldigt stressig tillvaro många människor lever 
idag, och … det finns väldigt lite respekt för vila. Jag har själv flera … barn och 
lever mitt i cirkusen på det sättet. … allting är tillåtet, fritt. När barnen har över-
nattningar, då tycker många föräldrar okej, dom sover inte på hela natten, … men 
dom har så kul och trevligt. Och idrottsföreningen nyligen, ordnade natturnering 
… det är inte bra. Det kan vara droppen för uttröttade föräldrar att stå där mitt i 
natten … och vara fotbollsdomare. … Jag menar vi har en normlöshet när det 
gäller såna saker också. Egentligen så borde man ha en vilodag i veckan. … men 
jag vet inte i vilken grad det påverkar sjukskrivningarna. … Det som är intres-
sant är att det kan komma tio år efter, fem år efter, när det värsta är över. (L 15) 

En manlig läkare med längre anställningstid talar om kvinnors situation som 
något vilket bidrar till de höga sjukskrivningstalen: 



Centrum för Välfärdsforskning 

 52

Läkaren: Det är väldigt många ensamhushåll idag, framför allt kvinnor med 
barn. Och det vore väl konstigt om de skulle klara ett heltidsarbete … lika bra då 
som om de skulle haft hjälp på annat sätt … det är många som jobbar heltid som 
inte borde göra det. Det är för tungt helt enkelt. (L 8) 

En anan manlig läkare med längre anställningstid gör en koppling mellan 
våra attityder och det tryck som finns i samhällslivet efter en viss standard: 

Läkaren: … den materiella välfärden … kräver sin tribut alltså på det viset att 
man kanske strävar helt naturligt att skaffa sig den materiella standard och posi-
tion som samhället vill att, ja vad man nu ska säga … Man vill nå en viss stan-
dard, man kan inte ligga kvar på 1950-talets standard, som kanske skulle gett ett 
mer harmoniskt liv. Utan man ska ha bil, utlandssemester, sina apparater och så 
vidare. Vilket gör att vi stressar på. Det är en spegel av samhället. (L 11) 

4.1.7 Sammanfattning tema 1 

(i) Enligt familjeläkarnas uppfattningar är bakgrunden till de senaste årens 
snabba ökning av sjuktalen komplex. (ii) Alltid nämnt med stark betoning är 
bland enskilda förhållanden situationen i arbetslivet. (iii) Människors attity-
der och normer har också förändrats under senare år, menar samtliga familje-
läkare, och detta bidrar till de höga sjukskrivningstalen. Patienter uttrycker 
nya krävande attityder gentemot hälsa, smärta, lycka, arbetslivet och rätten 
till sjukskrivning. Läkarna beskriver också patienternas (dock ej de äldre pa-
tienternas) syn på läkaren som någon vilken närmast självklart ska sjukskriva 
de patienter som så önskar. (iv) Det är inte heller ovanligt att familjeläkarna 
anser att människors, särskilt kvinnors, pressade vardagsliv och kampen för 
hög materiell standard till sist skapar sjukdomstillstånd. (v) Hur de offentliga 
systemen fungerar, bl.a. bidragssystemen, t.ex. som övervältrande av kost-
nader mellan olika system, menar flera av familjeläkarna skapar situationer 
där patienter utan egentliga medicinska skäl begär att bli sjukskrivna. I inter-
vjuerna ger flera familjeläkare exempel som bidragit till höga sjukskrivnings-
tal genom övervältrandet av kostnader. (vi) Genomgående finns också upp-
fattningen att bättre samverkansinsatser skulle kunna påverka framför allt 
långtidssjukskrivningarna positivt. Men här finns också hinder främst genom 
läkarnas och andra myndigheters tidsbrist. (vii) Fusk eller att det generellt 
sett skulle ha blivit lättare att bli sjukskriven anser inte familjeläkarna har an-
nat än en mycket marginell betydelse.  
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4.2 Tema 2: Rollen som sjukskrivare 

Intervjuns andra tema inleddes med dessa övergripande frågor: Hur ser du på 
din roll som sjukskrivare? eller Hur genomför du ditt arbete som sjukskrivande läka-
re? En viktig fråga är hur läkarna själva ser på sin egen roll i samband med 
sjukskrivningar. Är det ett problematiskt arbete, inte minst mot bakgrund av 
dagens patientströmmar? Vari består i så fall det problematiska? Är läkaren 
påverkad av dagens debatt i denna fråga? Hur har läkaren i så fall påverkats 
i sin praxis? Har läkaren en praxisförankrad inställning kring frågor som del-
tidssjukskrivning, begränsningar i sjukskrivningstiden etc. Detta är frågor 
som blir belysta i detta avsnitt. 

4.2.1 Läkarens beslutsunderlag, bedömningen och den dubbla rollen 

Samtliga läkare beskriver bedömningssituationen i samband med sjukskriv-
ning som vilande på två faktorer: Patientens berättelse och den medicinska be-
dömningen. Patientens berättelse utgör ett starkt influerande underlag för lä-
karens bedömning, särskilt vid uppgivna besvär utan klara eller entydiga 
och fysiskt påvisbara symtom. Vid enkla medicinska bedömningar (t.ex. 
lunginflammation eller bruten tumme) är bedömning, beslut och åtgärd enk-
la, liksom i regel återgången till arbetet. För patienter med mer diffusa sym-
tom, en grupp som ökat starkt på senare år, har bedömningarna blivit allt 
svårare. Hit hör patienternas beskrivning av symtom på stor trötthet, ut-
brändhet eller depression etc. Dilemmat förefaller ligga i att läkaren dels till-
tror patientens berättelse stor trovärdighet och eftersträvar att uppträda som 
patientens ”advokat”, dels har att lämna ett medicinskt underlag för beslut 
hos försäkringskassan.  

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid sammanfattar i sitt svar på 
den aktuella läkarrollen synpunkter som framkommer från flera läkare just 
när det gäller denna ”dubbla” roll. Här leder samtalet fram till en punkt där 
svårigheten med att deltidssjukskriva blir belyst: 

Intervjuare 1: Hur ser du på din roll som läkare, som sjukskrivande läkare? 
Läkaren: Den är ju dubbel. För dels så skall jag ju vara den som hjälper patienten 
och stöttar patienten och talar med patienten. Samtidigt skall jag då vara samhäl-
lets språkrör och hålla folk i arbete och liksom neka dom till sjukskrivningar. Så 
det är ju liksom en dubbel roll jag har där. Jag tycker det är svårt. 
Intervjuare 1: Hur ser din balansgång ut? 
Läkaren: Hur menar du? 
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Intervjuare 1: Hur gestaltar sig din praxis i den här dubbelheten? Exemplifiera 
gärna. 
Läkaren: För det första är ju frågan hur hårt man skall följa reglerna. Regelsy-
stemet är ju lite dubbelt. Vi pratar väldigt mycket om sjukskrivningar här på 
Vårdcentralen, när man skall sjukskriva. Man skall vara sjuk och man skall vara 
arbetsoförmögen. Det är många som är sjuka, men då kommer diskussionen - hur 
arbetssjuka är dom här när dom är sjuka. Det är ju det stora problemet. Då är frå-
gan, var skall man dra gränsen? Är man helt arbetsoförmögen eller lite mindre 
arbetsoförmögen? Det jag försöker göra mer och mer, det är att jag försöker disku-
tera halvtidssjukskrivningar. Då blir det ofta lite förhandlingar om hur många 
timmar dom skall arbeta eller vara hemma, och då kan jag använda dom timmar-
na för att utöka arbetstiden. 
Intervjuare 1: Du har en idé när du tar upp den diskussionen om halvtidssjuk-
skrivning från början? 
Läkaren: Ja. Det är ju väldigt få, som inte kan arbeta någonting alls. … Det man 
möter då från patientens sida, det är ju reaktionen – det här tycker inte arbetsgi-
varen om - det går inte på mitt arbete. 
Intervjuare 1: Så man hänvisar till, att det är så pass ”slimmat” ute? 
Läkaren: Ja, eller, så … något slags arbete, där man avlöser varandra. Skall då 
några arbeta halvtid, då ruckas ju hela arbetsschemat. Patienterna är väldigt 
snabba till att hänvisa till arbetsgivaren i det fallet. (L 2) 

En manlig läkare med längre anställningstid beskriver sin ”dubbla” roll med 
konsekvenser för den egna hälsan på följande sätt: 

Läkaren: … en utav orsakerna till sjukskrivning är också bland annat att vi ska 
vara så väldigt patientinriktade och patientvänliga och förstå patienten, och det är 
helt självklart egentligen. Men det kan ha den nackdelen då att vi inte alltid kan 
bjuda på den sjukskrivning dom vill ha, eller rättare sagt, vi är tveksamma om vi 
ska erbjuda sjukskrivning som det önskas. Just den här patientberedvilligheten 
som vi ska stå för. Ett utav våra stora problem är ju att vi allmänläkare har väl-
digt diffusa diagnoser, och vad jag hävdar då är att du kan göra allting till sjuk-
dom. 
… 
Jag kan inte sova ibland på nätterna, för det är sådana svåra ställningstaganden 
på grund av smärta och önskemål och sjukskrivning. Jag vet inte vilket ben jag ska 
stå på. Jag har mått dåligt bitvis. Samtidigt så kan jag inte må dåligt, jag måste ta 
avstånd från det här, jag tänker inte på det här, jag bärgar mig, jag kan inte må 
dåligt för sådana här saker. Då kan jag inte utföra mitt jobb. (L 5) 
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En kvinnlig läkare med längre anställningstid beskriver sin önskvärda roll 
som familjeläkare i termer av rådgivarens roll: 

Intervjuare 1: Hur ser du närmre på din roll som sjukskrivande läkare? 
Läkare: Jag ser min roll som läkare överhuvud taget och det gäller inte bara sjuk-
skrivning, utan det gäller hela min roll som läkare, ser jag som att jag är medi-
cinsk rådgivare till en enskild individ. Och det är jag även i sjukskrivningssam-
manhanget. Sjukskrivningen går ju att jämställa med andra behandlingar egent-
ligen, tycker jag. Och dessvärre en behandling med enormt mycket biverkningar. 
Mycket, mycket farlig behandling. Och där är jag den medicinska rådgivaren. 
Och där upplever jag att jag har inte, jag har blivit fråntagen mina rådgivarin-
strument vad gäller sjukskrivningssammanhangen. Och kanske även i vissa 
andra sammanhang.  
… 
Sjukskrivning kan ju inte patienten besluta själv, utan där tycker jag att det mås-
te vara ett samförstånd, och det är ju där jag menar att man måste komma till den 
samsynen, men det tar ibland längre tid. Ibland går det på en gång. 
Intervjuare 2: Men det känns oftast inte meningsfullt att föra sådana samtal 
längre? 
Läkaren: Nej, jag ger upp. 
Intervjuare 2: Fattar du ditt beslut mot patientens … ? 
Läkaren: Ja, då blir jag mera så här: Jag kommer inte att sjukskriva dig. Då säger 
patienten: Nähä, men tack så mycket då. Alltså patienten är också införstådd att 
då går jag bara till någon annan. Jag markerar väldigt tydligt att det här du vill 
ha av mig i form av sjukskrivning, det kommer du inte att få.  
Intervjuare 2: Förlorar du patienter? 
Läkaren: Nä. Inte i det stora hela, därför att ändå är det så att de här patienterna 
som inte vill gå något steg vidare, de är ju inte så där enormt många. Men vad 
som händer i det här, det är att när jag ser då att ja, ja det här kommer att bli så 
här. Att den här patienten, den kommer att bli sjukskriven. Om jag inte sjukskri-
ver nu så kommer den att gå till nästa och nästa och nästa och nästa. Och då är 
det väl lika bra att jag sjukskriver då. Och så gör jag det. För jag ser inte vitsen att 
patienten skall ta så mycket resurser i anspråk för att bli sjukskriven. Det är redan 
så mycket felanvända resurser i systemet. Så att jag har resignerat i mycket större 
utsträckning. 
… 
Jag har blivit berövad vissa instrument i min rådgivningsroll. 
… 
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Jag tycker fortfarande att jag har ett väldigt roligt arbete, men jag tyckte att det 
var roligare för fem år sedan om, jag säger så. (L 3) 

En manlig läkare med kortare anställningstid beskriver en stor del av arbetet 
med bedömningar av de patienter som uppsöker familjeläkaren som bedöm-
ningar i en ”gråzon”: 

Läkaren: Så dom vi ser är i gränslandet, till exempel vi har mycket … axel, rygg, 
nacke och sånt. Och det här är inte lätt att handskas med. Naturligtvis får vi hjälp 
av specialister, när vi skickar för bedömning. Men ändå är det inte lätt. … Och till 
exempel de psykiska besvären, vi har en hel del. … gentemot psykiatrin … dom 
har en psykos, en långvarig djup depression, det är dom som tar det … det är inte 
så svårt att ta ställning till hur man ska göra. Men en mildare depression, trött-
het, utmattning som ingen annan tar över än vi, den uppgiften ligger i gränslan-
det. Där har vi en gråzon. … hur ska jag föra tillbaka till arbetet, hur ska jag för-
länga sjukskrivningen … (L 9) 

En manlig läkare med längre anställningstid beskriver i sin roll som sjukskri-
vare en bedömning av patientens hälsa, vilken relaterar till arbetsförmågan: 

Läkaren: Hur jag ser på min roll som sjukskrivare? Jo, jag försöker så gott jag 
kan göra en bedömning. Klarar patienten sitt nuvarande arbete trots de besvär 
han har?  
… 
Beslutsunderlaget är min bedömning av patientens sjukdom och jag försöker före-
ställa mig vad den ger för arbetsförmågenedsättning. Och så sätter jag detta i rela-
tion till arbetet då. … Det är möjligt man blir lurad någon gång. 
… 
Intervjuare 1: Hur ser du på din möjlighet att bedöma sambandet mellan patien-
tens ohälsa och arbetsförmåga? 
Läkaren: Ja, den tror jag är ganska god, tycker jag. Det är en erfarenhetsfråga och 
jag bedömer det så i alla fall. 
… 
… jag ser inte att det är någon problematik där som, om jag ska bedöma min för-
måga att ta den biten. Jag tror inte det. (L 4) 

Tidsbrist förekommer (manlig läkare med längre anställningstid): 

Läkaren: Ja, vad är min roll? Hur jag jobbar? Man kan väl säga att det oftast är 
alltför lite tid för att penetrera underlaget för arbetsförmågan ordentligt. Så är det 
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ju. Det är inte det som vi kan prioritera högst. Vårt jobb är i första hand att ta 
reda på vad det är patienten lider av. (L 10) 

En reflektion över beslutsunderlaget från en kvinnlig läkare med kortare an-
ställningstid: 

Intervjuare 1: Du pekade tidigare på att dina huvudsakliga grunder för sjuskriv-
ning verkar vara två: patientens berättelse och den medicinska statusen. Är det 
rätt uppfattat? 
Läkaren: Ja, vad skulle jag annars sjukskriva på? Självklart spelar status roll, 
men patientens beskrivning … är ju väldigt viktig. 
… 
Sen så kan jag nog vid enstaka tillfällen föreslå sjukskrivning just på grund av … 
en väldigt utbredd inflammation i axeln … eller en … som man sätter en korti-
sonspruta i. Skall den ha effekt, så bör dom ju helst hålla sig lite lugna i en vecka. 
Då kan jag föreslå en sjukskrivning på status, så att säga. 
Intervjuare 1: Men det är berättelsen som dominerar? 
Läkaren: Ja, och patientens uppfattning om dom behöver vara sjukskrivna längre. 
(L 1) 

En kvinnlig läkare med längre anställningstid uttrycker sig så här om det be-
slutsunderlag hon tar ställning till i sjukskrivningssituationen: 

Intervjuare 1: När du tar ett beslut om sjukskrivning, vad är det som påverkar 
dig i det beslutet?  
Läkaren: Väldigt många olika faktorer. Det är helt beroende vem personen är som 
ska bli eller inte bli sjukskriven och vilka omständigheter de lever under. Det är 
inte så att det är helt avgörande om personen har en medicinskt definierbar sjuk-
dom, som har ett väldefinierat diagnosnummer. Det tycker jag är jättelöjligt att 
man infört på läkarintyget att man ska skriva diagnosnummer. Det är ju inte 
svårt att slänga dit något diagnosnummer. Men det förändrar inte mitt sätt att 
sjukskriva överhuvud taget. För det är mycket, mycket mer komplext än så. Man 
säger att man ska bortse från arbetsmarknadsfaktorer, man skall bortse från pati-
entens sociala omständigheter. Du kan ju inte bortse från under vilka omständig-
heter en människa lever, för det formar ju hela livet och hälsan. Jag är nämligen av 
den åsikten att man upplever att man mår bra har ingenting med att göra med 
närvaron eller frånvaron av sjukdom överhuvud taget. Det kan komma människor 
som är helt rullstolsbundna och jättehandikappade och säga att jag kommer på be-
sök idag, men jag är helt frisk, jag skulle bara … ha något recept eller så. Och så är 
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det människor som ter sig helt friska både fysiskt och psykiskt, men upplever sig 
jättesjuka, absolut arbetsoförmögna.  (L 3) 

En manlig läkare med längre anställningstid, som vid flera tillfällen under 
intervjun nämnt tidsbrist som tydligt i sin verksamhet, får frågan om detta 
påverkar sjukskrivningsbeslutet: 

Intervjuare 1: Tycker du att den här jäkten och pressen som finns ibland, pekar 
den åt något särskilt håll när det gäller dina beslut? 
Läkaren: Jo, men det är ju många lägen det är så, det är lättare att förlänga sjuk-
skrivning, det finns ju flera sådana situationer. … Jag kan inte säga att det är det 
vanemässiga, men man kan ju hamna i såna situationer ibland, att det är väldigt 
svårt att inte ta den vägen. … Men är det så att jag tänker att här skulle vi kunna 
göra någonting, jag finner att jag inte hinner lägga ner den ansträngning och 
möda som jag vill göra idag av tidsbrist. Då blir det en kort sjukskrivning, sen så 
har vi ett längre möte inom några veckor. (L 12) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid kommenterar det stabila 
svarsmönster som framkommit genom de tio första intervjuerna: 

Intervjuare 1: I fall med mer diffusa problem, det kan röra sådant som uppges 
som rygg, skuldror, axlar, armar, rörelseorgan, respektive utmattning, utbrändhet 
och den typen av diffusa symtom, så är patientens berättelse väldigt avgörande i 
ditt beslut. Vad säger du om det? 
Läkaren: Jo, så är det ju. I dom flesta fall där man sjukskriver en patient, framför 
allt som leder till längre sjukskrivning, det finns ju inget prov eller speciellt sta-
tusfynd som avgör om patienten ska vara sjukskriven eller inte eller som visar att 
den här patienten behöver vara sjukskriven. Utan det är ju berättelsen. Det gäller 
ju även vid de flesta fall av smärttillstånd att det är berättelsen som avgör. Man 
har ju ganska mjuka fynd runt omkring.  
… 
Intervjuare 1. Bedömningen av såna historier (patienternas berättelser) hur ser 
du på det, är det svårt att bedöma sådana? 
Läkaren: Nej det tycker jag inte. Man går naturligtvis inte på vad patienten sä-
ger, för man får försöka sätta in sig i vad patienten känner och vad han har för be-
svär och symtom. Det är ofta ganska typiska symtom, dom flesta säger ungefär li-
kadant. De har ungefär samma besvär. Det är en ganska enhetlig grupp. Trots att 
den är diffus. 
Intervjuare 1: Så att sammantaget tycker du kanske inte då att andelen diffusa 
symtom egentligen har blivit kanske varken större eller svårare? 
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Läkaren: Nej.  (L 13) 

En manlig läkare med kortare anställningstid uttrycker att sammanvägning-
en av bedömningsgrunderna handlar om ett helhetstänkande: 

Intervjuare 1: Du säger att det finns två huvudsakliga bedömningsunderlag eller 
beslutsunderlag för er, det är dels dom här medicinska bedömningarna, som du 
själv gör eller som specialister kan göra ibland, och sen talar du också om ”den 
personliga bedömningen”. Vad innebär den lite närmre? 
Läkaren: Jag menar det som jag själv gör som läkare, att man ska se helheten. Till 
exempel någon kommer för sömnsvårigheter eller depressiva besvär, man ska se 
helheten. Jag ser inte bara det här som personen idag är en halvtimme idag fram-
för mig. … när man kommer med ryggbesvär så ska man se helheten: Vilket jobb, 
vad är det som kan förbättras, är det själva jobbet eller något annat hemma? Så 
det är helhetsperspektivet man ska ha. (L 9) 

4.2.2 Övervägande av sjukskrivningens längd och omfattning 

Familjeläkarna är överlag medvetna om de senaste årens alltmer intensiva 
diskussion om de höga sjukskrivningstalen och att sjukskrivning kan leda till 
ytterligare sjukskrivning etc. och för också samtal med patienten om detta. 
Läkarna uppger att de därför noga överväger både längd och omfattning av 
sjukskrivningen. Deltidssjukskrivningar betraktas som självklara i många 
fall, möjligen med undantaget då patientens arbetsoförmåga har en direkt 
koppling till arbetsplatsen, som innebär att sjukdomssymtom hotar att kom-
ma tillbaka om han/hon återvänder, även om det bara är på deltid. En man-
lig läkare med längre anställningstid: 

Intervjuare 2: Har du under de senaste åren ändrat ditt beteende i de här avseen-
dena som du beskriver nu? 
Läkaren: Jag tror att merparten har nog gjort det, alltså det här, flytta veckodagar 
lite mer och använda sig av deltidssjukskrivningar. 
… 
Intervjuare 2: Det här som du säger om sjukskrivning som en vanebildande drog, 
är det något som du diskuterar med patienterna? 
Läkaren: Ja, i rehabiliteringssituationer är det väldigt, väldigt viktigt. Det är det 
som gör att man också i ökad omfattning kan ha dom kvar en viss del i arbetet. 
Det är inte med hundra och noll, utan man kan ha en viss andelssjukskrivning för 
att hålla kontakten. 
Intervjuare 2: Är det här något nytt i ditt sätt att jobba? 
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Läkaren: Inte nytt, jag kan prata om detta nu eller att det hänt senaste året. Det 
är nog en utveckling som skett gradvis ju mer man håller på i yrket. (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid svarar så här på frågan 
om han förändrat sitt arbete mot bakgrund av de starkt ökade sjukskriv-
ningstalen: 

Intervjuare 1: Din egen praxis, har den förändrats på senare år? 
Läkaren: Om min praxis att sjukskriva har förändrats på senare år? Ja, möjligen 
till att jag är mer uppmärksam, eftersom vi har uppmärksammat sjukskrivnings-
frågan här i flera år, och särskilt i Västmanland tycker jag. Och det finns många 
insatser som är gjorda i detta att få adekvata sjukskrivningar, och att man samar-
betar mera kring långtidssjukskrivna. Försäkringskassan, i viss mån Arbetsför-
medlingen och doktorer, det tycker jag. Så att det sker förbättringar. … Det är 
inte en ensam sak, utan det är därför jag skulle vilja säga att sjukskrivningsarbetet 
är ju till en del att jag håller yxan, men jag menar det är ju en process för att sam-
verka. (L 4) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker sig så här på frågan 
om och hur debatten påverkat henne: 

Intervjuare 1: Är du påverkad av debatten i ditt handlande? 
Läkaren: Ja, jag är nog mer noggrann att sjukskriva nu, än vad jag var i början. 
Så nog påverkas det. Jag tycker att man lägger väldigt mycket skuld på att vi sjuk-
skriver … så känns det i debatten. Då försöker jag ha underlag, så det är verkligen 
sjukskrivningsorsak. Jag har blivit mer noggrann, så att säga. (L 3) 

En manlig läkare med längre anställningstid svarar på frågan om han är på-
verkad av de senaste årens debatt av de höga sjuktalen: 

Läkaren: Ja, det är man ju, konstigt vore ju annars. Jag försöker skriva mer del-
tidssjukskrivningar om jag kan. Jag betonar mera riskerna med sjukskrivning … 
(L 8) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid ser debatten som en spegling 
av den verklighet hon känt sedan tidigare: 

Intervjuare 1: Du är inte påverkad av samhällsdebatten just i ditt eget handlan-
de? 
Läkaren: Jag tycker samhällsdebatterna har kommit efter mig på något vis. Det är 
bra att det är en debatt. Men så här har jag tyckt hela tiden. (L 7) 
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Medan läkarna i allmänhet anser att de påverkats av den aktuella debatten, 
finns också synpunkten att detta inte är något nytt i praxis (manlig läkare 
med längre anställningstid): 

Intervjuare 1: Det förefaller som om läkarna är väldigt medvetna om de senaste 
årens debatter och diskussioner i sådana här frågor, och dom anser generellt sett 
att dom har påverkats av den här debatten, vilket har lett till i många fall att läka-
ren överväger sjukskrivningsfrågan kanske mycket mera noggrant än tidigare och 
ibland tar ett längre samtal med patienten om det kontraproduktiva med att sjuk-
skriva. Känner du igen detta? 
Läkaren: Nej inte på det viset, det tycker jag inte. Nä, jag tycker att så har man 
väl gjort förut också, att man har övervägt behovet av sjukskrivning och framför 
allt övervägt nyttan av sjukskrivning. Sjukskrivning är ju ofta mycket dålig be-
handling, men kanske det enda man kan ta till i vissa lägen. Och så har det varit, 
det är inget nytt att det är så. (L 13) 

4.2.3 Att bedöma arbetsförmågan 

Flera av de intervjuade läkarna upplever att arbetsförmågan är svår att bedöma. 
Här är dock svaren i gruppen som helhet mycket varierade. Det förekommer syn-
punkter som visar att läkaren bedömer sig som helt oförmögen att bedöma 
arbetsförmågan, liksom det förekommer synpunkter som visar att läkaren 
inte alls tvivlar på denna förmåga. Den senare gruppen består framför allt av 
läkare med längre anställningstid, men även i den gruppen förekommer ut-
tryck för det svåra i att bedöma arbetsförmågan. Egen erfarenhet av företags-
hälsovård sägs ibland underlätta bedömningen, liksom om orten där läkaren 
arbetar är så pass liten att läkaren känner till de flesta arbetsplatser (t.ex. 
”bruket” eller ”kommunen”). Stabil placering över tid i distriktet är också ett 
förhållande som underlättar bedömningen av arbetsförmågan. Här fälls det 
enstaka kommentarer om det olämpliga med stafettläkare, som aldrig lär 
känna varken individer, andra myndigheter eller arbetsplatser. Här följer 
först en kvinnlig läkare med kortare anställningstid med en mycket marke-
rad uppfattning i frågan: 

Intervjuare 1: Hur tycker du att dina möjligheter är att bedöma patientens status 
i förhållande till arbetsmöjligheter? 
Läkaren: Jättedåligt. Jag har ingen insikt i arbetsplatserna överhuvud taget ju. 
Jag har patientens … han talar om att dom här rörelserna gör jag på arbetet. Jag 
lyfter det här, jag vrider ryggen och lyfter det här 20 kilo, hundra gånger om da-
gen. Jag har ingen möjlighet att kolla upp det på något sätt. Jag har ingen möjlig-
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het att påverka arbetsplatsen. Jag har ingen möjlighet att ge patienten andra ar-
betsuppgifter. Jag har ingen möjlighet att se om det finns andra arbetsuppgifter. 
Jag kan ju föreslå att patienten behöver lättare arbete, för att han har ryggbesvär 
sedan lång tid. … Om han inte behöver lyfta så mycket så är han arbetsför. Vad 
kan jag göra åt det? Jag kan skriva det på sjukintyget att patienten behöver lyfta 
mindre. 
… 
Intervjuare 1: Det är ett relativt vanligt problem, att du saknar den biten? 
Läkaren: Ja, just för dom rörelserelaterade sjukskrivningarna tycker jag det är 
det. Då kan jag inte bedöma om patienten kanske har en del av sitt arbete på lätta-
re uppgifter och skulle därför kunna vara halvtidssjukskriven t.ex., utan jag får 
helt lita på patientens sätt att beskriva och patienten tänker inte i samma banor 
som jag gör och ger mig kanske inte därför helt adekvat information. Dessutom 
har man väldigt sällan tid att gå in på sådant. (L 1) 

En manlig läkare med längre anställningstid uppehåller sig dels vid frågan 
om hur svårt det är att bedöma patientens inställning till sin arbetsförmåga, 
dels vad det innebär att vara stationär inom ett område en längre tid, med 
tanke på bedömning av arbetsförmågan: 

Läkaren: Dels har man den medicinska bedömningen i sig, sedan har man då pa-
tientens beskrivning av sin arbetssituation, min kunskap om arbetssituationen, 
som kan vara lika som patientens erfarenhet eller annorlunda. Dom sakerna är väl 
kanske inte dom svåraste, men att värdera din inställning till ditt arbete och din 
arbetssituation, din tillfredsställelse i arbetssituationen, det är så många icke me-
dicinska faktorer som styr din uppfattning om din arbetsförmåga, som jag måste 
bryta min bedömning av vad det ska vara med och mot, om jag inte ska kapitulera 
och säga: Hur länge vill du vara sjukskriven?   
… 
Intervjuare 1: Förmågan att bedöma arbetsförmågan, hur ser du på den? 
Läkaren: Man kan väl säga så här: att förutsättningarna för det, eller en för mig 
viktig möjlighet för att ha en förutsättning är att det finns en kontinuitet i mötet 
med patienten. Jag menar att jag har suttit här sedan 1980 och dom 1800 som jag 
har på min lista, jag kan dom ganska väl, om jag får uttrycka det så att säga, och 
det är något som jag har en stor glädje av i mötet med patienten och i att bedöma 
arbetsförmåga och oförmåga. Det kan jag säga att det upplever jag som en fördel i 
den här situationen, man har kontinuitet över tiden, förutom vad man ser i mötet 
i den enskilda situationen så har jag också en fond, en bakgrund som jag kan speg-
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la dig emot, jag har sett dig tidigare ett antal gångar, under ett antal år och följt 
lite grann din livssituation och var du befinner dig i livet nu. 
Intervjuare 1: Du menar också att i den kunskapsbanken som du har finns också 
kunskap om omgivande … arbetslivet? 
Läkaren: Jo, det vill jag påstå, i det lilla lokalsamhället att man har en ganska god 
bild. Även saker förändras. Vi vet ju när man minskar ner på … sågen och allt 
sånt här och hur det går på … bruket. (L 6) 

Samma läkare beskriver frågan om möjlighet till bedömning av patientens 
arbetsförmåga och risken för fusk från patientens sida på följande sätt: 

Intervjuare 1: Har det blivit lättare att bli sjukskriven? 
Läkaren: Det kan jag inte uttala mig om, jag kan bara utgå från min situation 
och min egen erfarenhet hur man förhåller sig till saker och ting. Och för egen del 
så tror jag inte att det har blivit lättare att sjukskriva, det kan jag inte uppleva att 
det är jämfört med tidigare. Däremot så har väl möjligheten att anpassa arbets-
uppgifterna blivit svårare. 
Intervjuare 2: Det är väldigt få fall som är fusk? 
Läkaren: Ja, det menar jag. Jag tror inte att man skall tro att folk fuskar och fub-
bar. Det känner jag inte att det är någon volym på. Dom finns, men det är ingen 
volym på det. 
… 
Jag hade för ett antal år sedan en kvinna som hade fyra barn och alla var i försko-
leålder som kommer och vill ha sjukbidrag på heltid. Och har blivit hänvisad via 
kassan att komma. Det är egentligen en väldigt enkel situation på ett sätt. Hon 
har ju bevisligen en ganska hög grad arbetsförmåga hur man än vrider och vänder 
det, men hon kan ju bevisligen vara väldigt trött på sin situation och måste ha 
hjälp i barnomsorg och så vidare. Men att försöka hävda att jag är arbetsoförmö-
gen, det har hon ju bevisligen visat på att hon är hur mycket som helst på att hon 
är förmögen, inte oförmögen.  (L 6) 

I den senare delen av intervjustudien (fr.o.m. intervju 11) reflekterar en man-
lig läkare med längre anställningstid på följande sätt efter intervjuarens be-
skrivning av tidigare uttryckta synpunkter, när det gäller bedömning av ar-
betsförmågan: 

Intervjuare 1: Familjeläkaren upplever generellt svårigheter med att bedöma ar-
betsförmågan, det hör ju också till det uppdrag man har, och där uttrycker man i 
många fall att Företagshälsovården skulle kunna vara en bättre instans att bedö-
ma arbetsförmågan. Så att familjeläkaren kunde arbeta med mera renodlat medi-
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cinskt bedömningsarbete. Hur ser du på dina möjligheter att bedöma arbetsförmå-
gan? 
Läkaren: Dom som finns inom Företagshälsovården, om man nu pratar om lä-
karkollegorna där, dom har väl ungefär samma bakgrund som familjeläkarna. 
Möjligen att dom kan ha större kunskap om arbetssituationen i en del fall, patien-
tens arbetsmiljö och kanske har mera möjlighet att vidta åtgärder, att aktivt hjälpa 
patienten. Att bedöma arbetsförmågan vete sjutton, då tror jag man skyller ifrån 
sig lite grann. Jag har jobbat som företagsläkare en del, jag är inget bättre på det 
än när jag sitter här. Det handlar ju mycket om sunt förnuft. Däremot att dom 
här problemen hör hemma inom Företagshälsovården. Det är en annan sak eller 
fråga. (L 13) 

En ”typisk” synpunkt på möjligheten att bedöma arbetsförmågan lämnar en 
kvinnlig läkare med kortare anställningstid: 

Läkaren: Då måste du veta väldigt mycket om deras arbetsplats och det vet inte 
jag. Sen är det så olika på person till person, vad man kan arbeta med för sjukdo-
mar. Det finns ju vissa människor som kan arbeta fast dom är väldigt sjuka och 
vissa kan inte arbeta för minsta lilla åkomma. Vad är då felet? Jag menar, skall 
man förvänta sig att alla kan arbeta med samma åkomma? Det är väldigt svårt. 
Det ligger väldigt mycket på patientens egen vilja. (L 2) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid resonerar i liknande 
tankebanor: 

Intervjuare 1: Hur ser du på dina möjligheter att bedöma patientens förmåga i 
förhållande till hälsan? 
Läkaren: Jag är ju ingen företagsläkare. De flesta företag – nu har jag ju sett någ-
ra … arbetsplatser, men annars är det svårt att veta exakt. Det är ju personens 
redogörelse för vad arbetet innebär och dom symtom och besvär som man kopplar 
till belastningar. Man måste på något sätt gå på personen som har problemet, på 
dens linje, sen kan man fundera lite hit och dit. (L 7) 

En nyanserad reflektion över sina möjligheter att bedöma patienternas ar-
betsförmåga lämnar en kvinnlig läkare med längre anställningstid: 

Intervjuare 1: Ibland förs tanken fram … att läkaren inte skulle ha möjlighet att 
bedöma arbetsförmågan hos patienten. Hur ser du på det? 
Läkaren: Jag har arbetat som företagsläkare. Då hade jag väldigt goda möjligheter 
att bilda mig en uppfattning om patientens arbetsplats. Och vilka förhållanden 
som råder där. Både ergonomiskt och psykosocialt, så att säga. Jag upplever om jag 
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jämför med vad jag hade tillgång till då, vad jag har tillgång till idag som familje-
läkare. Så är det ju förstås en viss skillnad, men det är inte så att jag upplever mig 
som vingklippt i alla fall. För det är till syvende och sist det patienten kan berätta 
som är mitt stora material. 
Intervjuare 1: Har du nytta av den här erfarenheten som företagsläkare tycker du 
idag?  
… 
Jag tänker specifikt på sjukskrivningssituationen. 
Läkaren: Jo, men det har jag. Jag har ju vidgad syn på det här från flera håll.  
(L 3) 

Ett sätt att ”lösa” det bedömningsproblem som kan finnas beskriver en 
kvinnlig läkare med kortare anställningstid på följande sätt: 

Läkaren: När patienten säger att jag har ont i nacke och axlar när jag gör det ena 
och det andra och det tredje, och sen ska jag skriva ett utlåtande till Arbetsförmed-
lingen. Och det är jättesvårt. Jag hittar inget i status, det är lite palpationsömhet 
och inte konkret. Det är subjektiva symtom. 
Intervjuare 1: Hur löser du det? 
Läkaren: Då skriver man diffust att man ska undvika det arbete som belastar 
nacke och axlar till exempel. Då bedömer Arbetsförmedlingen med patienten själv. 
(L 12) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker synpunkter på sin 
bedömning av patientens arbetsförmåga, vilken tar sin utgångspunkt i pati-
entens berättelse, särskilt vid ”diffusa” diagnoser (rörelseorganens sjukdo-
mar och utmattningsproblem) och även pekar mot de svårigheter som s.k. 
stafettläkare har i denna situation. (Jfr även L 6 ovan, som talar om ”stabili-
tet” i positionen, för att kunna bedöma en patient på ett bra sätt): 

Läkaren: Som familjeläkare har man lite fördel att man känt sina patienter en 
längre tid. Att veta hur denna patient fungerar över lag. Dom som man träffat ti-
digare åtminstone, så får man en bredare blick än om man skulle vara på en akut-
mottagning där man bara träffar denna människa en enda gång. Så jag tror att si-
tuationen måste vara mycket svårare för vik läkare som stafettdoktorer, dom har 
inte alls den kunskapen om människan och om familjesituationen i övrigt. (L 14) 

4.2.4 Den starka patienten 

Patientens ställning betraktas som stark eller mycket stark. Som tidigare nämnts 
uttrycker flera läkare att de betraktar sig själva som patientens ”advokat”. Där-
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till nämner ett flertal läkare att patienter ibland går från läkare till läkare tills 
de hittar någon som sjukskriver dem. I princip blir således alla som vill det 
sjukskrivna, oavsett den medicinska bedömningen. Flera läkare nämner ock-
så att patienter kommer med en förväntan om sjukskrivning från arbetsgivare eller 
arbetsförmedling.  

Detta kan illustreras med följande citat från en kvinnlig läkare med kortare 
anställningstid: 

Läkaren: … vi påverkas extremt mycket av våra patienter och säga till en patient 
som säger: ”Nu har jag så himla ont i axeln, så nu behöver jag vara sjukskriven.” 
Säga nej till den patienten, det är inte så himla lätt.  
… 
”Jaha, nu har du gått med det här viruset i två veckor. Nu får du banne mig pröva 
och jobba lite.” Det krävs lite skinn på näsan, det krävs att man vågar göra sig 
ovän med sin patient. Vi skall ju vara patientens vän. Det är liksom allt det där 
som det handlar om, förtroende, tillit ja och den bryter vi. Så därför är det ju ex-
tremt svårt att, och sen är det ju så, att smärta går inte att mäta.  
… 
Man arbetar med silkesvantarna, man vill inte bli ovän med någon. Väldigt för-
siktigt gå framåt, och är det någon som har långtidssjukskrivning, så ska man 
flagga för det innan, så att säga: ”Nej, jag sjukskriver dig nu en månad framöver, 
så ses vi om en månad, och då tror jag nog du ska börja arbetsträna eller att vi ska 
gå ner på 75 % sjukskrivning.” Så börjar du lite försiktigt … Sätt förväntningar-
na i rullning, så funkar det. Det tar lite tid att jobba så. 
Intervjuare 1: Har din praxis förändrats på senare år? På vilket sätt? 
Läkaren: Jag kan väl säga ifrån lite bättre, tror jag, möjligen. 
…  
Så finns det ju läkare som inte är omtyckta därför att dom inte sjukskriver patien-
ter, som är så tuffa så att dom säger ifrån med en gång. Så tuff är inte jag. 
Intervjuare 2: Men skulle vilja bli eller? 
Läkaren: Nej, jag vill inte ha att mina patienter inte kommer till mig därför att 
dom tyckte jag var dum när jag inte sjukskrev dom. Du kan göra dig så ovän med 
någon, att dom vägrar komma hit. (L 1) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid beskriver situationen 
att stå inför patienten och ta beslut vid oklara symtom: 
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Intervjuare 1: Hur ser du på den här problematiken att stå inför patienten och 
olika typer av symtom, och hur svårt eller lätt är det att ta beslut? 
Läkaren: Jag tycker att det beror också på läkarens personlighet. Vissa läkare är 
olika, vissa läkare har lättare att säga nej eller att sätta gränser och vissa har det 
svårare. Jag är den som har det svårare. (L 12) 

En manlig läkare med längre anställningstid bekräftar patientens starka 
ställning vid det tillfälle läkaren ska bedöma om sjukskrivningsbehov före-
ligger. Han nämner också att det händer att patienter tar med sig förvänt-
ningar om sjukskrivning från annat håll: 

Intervjuare 1: Hur ser du på patientens position/makt i relation till läkaren? Är 
patientens ställning stark? 
Läkaren. Ja. Patienten får alltid som han vill i slutändan, nästan i alla fall. Så 
funkar det.  
… 
Om man ger sig sjutton på att man ska bli sjukskriven, så söker man ju någon 
doktor tills man blir sjukskriven. 
… 
Intervjuare 1: Det jag också hört i de här intervjuerna är att patienterna hämtar 
den här förväntan om fortsatt sjukskrivning på annat håll, från Arbetsförmed-
lingen, arbetsgivare ibland, och kommer till familjeläkaren och säger att: ”På Ar-
betsförmedlingen säger dom att …” 
Läkaren: Du ska vara hemma så att du är ordentligt frisk innan du börjar jobba, 
ja! 
… 
Det är ganska vanligt. … 
… 
Patient som har haft ischias, efter diskbråck, att dom ska vara hemma tills dom är 
ordentligt friska så att säga … Att det kommer från arbetsgivaren är väl inte så 
konstigt då, men att det ibland även kommer från Arbetsförmedlingen, det är man 
ju lite mer förvånad över att det kan dyka upp. Att dom har fått såna råd. 
… 
Och det är ju ett vansinnigt besked till patienten. Det är ju inte så många av oss 
som är i arbete som uppfyller WHO: s kriterier på att vara frisk. … Allt är ju rela-
tivt. Det är många som är jättesjuka som jobbar.  
Intervjuare 1: Sker det här ofta tycker du? 
Läkaren: Nej, inte så ofta, men ibland.  (L 13) 
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En kvinnlig läkare med kortare anställningstid beskriver sin roll i detta sam-
manhang som ”svår”, då hon reflekterar över den svarsbild de tio första in-
tervjuerna givit upphov till: 

Intervjuare 1: … många läkare (i denna studie) anser att patientens ställning är 
väldigt stark. Patienten har mycket att säga till om. Man skulle kunna säga att 
patienten i relation till läkaren har ganska stor makt. Hur ser du på det? 
Läkaren: Ja, jag tycker det. Jag tror det beror också lite på personlighet, som jag 
sa. Att läkare är olika människor … Jag pratade med två kollegor och dom sa: Ald-
rig i livet ska jag sjukskriva någon som är arbetslös. Vänta tills du får arbete, så 
får vi bedöma det. Så man kan ta ställning på hårdare sätt. Jag har det svårare. 
(L 12) 

En annan inställning till patienterna vid en sjukskrivningssituation uttrycker 
en manlig läkare med längre anställningstid: 

Läkaren: Om du en gång har kapitulerat och inte försöker sätta dagordning inför 
mötet då lär sig patienten det också. 
… 
Kapitulerat på så sätt att dom har lyssnat på dig och du får sätta dagordning på 
min sjukskrivning, då har jag ju ingen möjlighet att sen attitydpåverka dig, har ju 
gett upp möjligheten att väcka dig till andra tankar. (L 6) 

Det finns också situationer där läkaren måste övertyga om behovet av sjuk-
skrivning, enligt samma läkare: 

Läkaren: Det finns motsatt situation också. Att man har situationer, nu är det 
du som håller dig hemma från jobbet, du ska barske mig inte gå till jobbet, utan du 
ska vara sjukskriven. Dom fallen är inte så sällsynta. Det är ju människor som 
har höga prestationskrav på sig själva i arbetslivet som känner sig betydelsefulla, 
viktiga på jobbet, känner att man utvecklas, att det ger någonting utöver ekono-
min, lönen. Man måste faktiskt säga, du är inte oersättlig, det går för dom att kla-
ra sig om du är hemma, nu behöver du det. Ett underutnyttjande och ett överut-
nyttjande, även om överutnyttjandet är något större. (L 6) 

Att familjeläkarna generellt sett uppfattar patientens förhandlingsposition 
som stark i sjuskrivningssituationen beskriver en kvinnlig läkare med kortare 
anställningstid på följande sätt: 
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Läkaren: … blir patienten ganska påstridig, när han märker att jag börjar prata 
om andra saker först. En följd av det, är om man kan få en omlistning, patienten 
listar om sig. 
Intervjuare1: Patienten lämnar dig alltså? 
Läkaren: Ja. Jag har typiskt en sån patient här på vårdcentralen. Vi är fem styck-
en doktorer och den har varit listad hos tre stycken och alla har sagt nej till sjuk-
skrivningar. När man inte får som man vill, då går man vidare. Det blir konflikt 
med dom. 
Intervjuare 1: Är det en svår arbetssituation? 
Läkaren: Ja, det är det. Det blir obehagligt. (L 2) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid beskriver en ”dialog” 
baserad på patientens önskemål: 

Intervjuare 1: Vilken betydelse har patientens uttryck, önskemål för dig när du 
fattar ditt beslut? 
Läkaren: Det har stor betydelse … det är ju en dialog hela tiden. Jag tar alltså en 
diskussion i alla lägen, där det inte är självskrivet att åtminstone försöka bibehålla 
en viss del. Om det är en slutkörd människa som gråter och inte orkar mer och så 
vidare, så tar man en diskussion och möjligen kanske en kortare sjukskrivning, 
men att redan där bäddar man för att det inte ska vara långvarigt, utan kanske två 
veckor och sedan försöka på deltid och trappa upp igen och komma igång. Det är 
ett lirkande alltså. (L 7) 

En manlig läkare med längre anställningstid beskriver läkarens förändrade 
position genom att svara på frågan Är läkarauktoriteten mindre idag?: 

Läkaren. Ja 
Intervjuare 1: Hur visar den sig? Är det så att patienten kommer hit och be-
stämmer …? 
Läkaren: Nej, det gör dom väl kanske inte, men man kommer hit, man är hej och 
du och bror och speciellt hos de lite yngre. Man gör inte som doktorn säger på 
samma sätt, och tror inte på, ifrågasätter vad vi säger … kanske vill ha en second 
opinion. … Dom äldre patienterna, där lever det kvar lite grann, dom här riktigt 
gamla. (L 8) 

4.2.5 Den goda sjukskrivningsperioden 

En optimal sjukskrivningsperiod kännetecknas av nära samarbete mellan pati-
ent, läkare, Försäkringskassan och arbetsgivare, enligt läkarnas uppfattning. Det 
är också av vikt att snabba rehabiliteringsåtgärder sätts in. Det är dock mera säl-
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lan som dessa betingelser är för handen. Den aktuella situationen, då det 
gäller samverkan kring långtidssjukskrivning, skildrar en kvinnlig läkare 
med kortare anställningstid så här: 

Intervjuare 1: I den planering som dom långtidssjukskrivna och du gör tillsam-
mans, finns det andra aktörer med … i den diskussionen? 
Läkaren: Inte som jag märker, Jag kan ju säga åt patienten att nu skall du prata 
med din arbetsgivare för en eventuell arbetsträning. … När jag flaggar för detta, 
så skriver jag på sjukintyget att nästa period är det troligtvis aktuellt med arbets-
träning. Försäkringskassan gör inte ett smack på den månaden, utan det är först 
när nästa period börjar och de tycker då att de skall börja arbetsträna med en 
gång. Då reagerar Försäkringskassan och hjälper till.  
Intervjuare 1: Du uppfattar dom som något senfärdiga alltså? 
Läkaren: Ja, lite tröga. 
… 
För då har dom förlorat tre veckor. Det är väldigt vanligt.  (L 1) 

En manlig läkare med längre anställningstid beskriver en bra sjukskriv-
ningsperiod på följande sätt: 

Läkaren: … att jag kan se ett klart motiv till sjukskrivningen, att jag ser att det 
är det arbetsmomentet som gör att du har blivit sämre, och att en sjukskrivning är 
ändamålsenlig. Du kommer bort från arbetsuppgifterna under en begränsad peri-
od och under den tiden kanske med hjälp av sjukgymnasterna så kan vi fixa att du 
blir bättre i dina besvär och kan återgå till arbetet i samma skick som före sjuk-
skrivningen. Det är en bra sjukskrivning, det är en sjukskrivning som är ända-
målsenlig och vettig. Men sen är det ju alltför ofta som det kanske inte blir så 
mycket bättre. (L 10) 

Möjligheten att planera för en avslutning av ett fall med långtidssjukskriv-
ning kommenteras på följande sätt av en kvinnlig läkare med kortare anställ-
ningstid:  

Läkaren: Dom här långdragna sjukskrivningarna, dom hade jag ju inte, när jag 
var utbildningsläkare på samma sätt. 
Intervjuare 1: Brukar du göra en plan för patienten, som innefattar hur en sjuk-
skrivning avslutas? 
Läkaren: Nej, det brukar jag inte göra. … man sätter igång en utredning och den 
utredningen har ju oftast en tendens till att bli långvarig. Oftast ligger en patient 
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och väntar på utredningen på lasarettet … Det är ett ställe, som tar väldigt lång 
tid på sig. (L 2) 

Exempel på god samverkan liksom behov av en ännu bättre samverkan som 
till viss del hindras av tidsbrist illustreras av en manlig läkare med längre 
anställningstid: 

Läkaren: Vi har träffar med Försäkringskassan. Det tycker jag är lysande. Vi får, 
tycker jag, konstruktiva saker gjorda. … jo men, det tycker jag har varit bra. För 
där ser man då kan man tillsammans diskutera svårigheter. För ibland har man 
dom här svårigheterna kring arbetsgivaren, kring patientens förmåga, eller att 
man inte kommer framåt i rehabiliteringen och den hjälp man gett som försök i 
rehabiliteringen. Det händer ingenting. … mycket av rehabiliteringen som vi ger 
till den andra stora gruppen, förutom utbrändhet, är ju rörelseorganiska sjukdo-
mar och smärttillstånd. Där skulle jag vilja säga att jag är väldigt lite imponerad 
av vad man åstadkommer med rehabilitering.  
… 
Jag kan ta ett exempel som jag vill ge till dig här då. Jag hade en arbetsterapeut 
sjukskriven. Hade ont flerstädes, i rygg, axlar, nacke. Men arbetet innebar att pra-
ta i telefon, sitta och göra jobb på datorn, planera, tänka. Men det ingår ju också 
att bära stolar, bära ut olika hjälpmedel, som kan vara väldigt belastande för hen-
ne. … det kunde ju finnas någon arbetslös person som hon kunde ha vid sin sida 
som kunde göra de här utflykterna … Men det fanns inte någon sådan person att 
få tag på. 
… 
När det går en tid och man inte får ordning på det här, då blir det ju att man mås-
te, självklart, det är ju viktigt med mötena, med arbetsgivaren, med Försäkrings-
kassan … och lägga upp en strategi hur man löser det här. … Man uppmanar pa-
tienten att diskutera med sin arbetsgivare: Kan jag inte göra det, finns det inte 
något jag kan göra här och få ett annat alternativ, lättare sysslor ett tag och såna 
sysslor. Det brukar väl dröja att få det där förrän det har gått ett tag och det har 
förts en diskussion med FK-handläggaren … Vi är ju så jäktade och stressade i 
vår situation, det kan vara en oerhörd tidsbrist här. (L 4)  

En annan manlig läkare med längre anställningstid uttrycker sig så här om 
den samverkan som han anser borde bli vanligare tidigare under sjukskriv-
ningsperioden, med adress till Företagshälsovården: 

Läkaren. Och ofta blir det ju, i alla fall de första gångerna: Kan du jobba med det 
här? Säger patienten då nej, då blir det sjukskrivning. När tiden lider och man ser 
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att det drar ut på tiden och det kanske blir en längre sjukskrivning än vad man 
från början hade förutsatt, så börjar man diskutera: Vad är det du gör, vad har du 
för arbetsuppgifter och vad skulle du kunna göra utav det du normalt gör, vad 
finns det för andra möjligheter på arbetsplatsen? Kanske skicka en remiss till Fö-
retagshälsovården. Och det här senare är väl något jag försöker att jobba på, att 
komma in tidigare så snart det är uppenbart att patienten går och väntar på re-
miss till ortopeden eller något sånt, och det liksom är uppenbart att det här inte 
går, den här patienten kan inte arbeta. (L 10) 

En manlig läkare med kortare anställningstid tycker att samarbetet fungerar: 

Läkaren: Jag tycker att det fungerar. Vi tillsammans kan göra att det blir möten 
med ibland Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Till exempel häromdagen 
hade vi ett möte med en specialist på sjukhus, jag och Försäkringskassan och pati-
enten och kuratorn. (L 9) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker en synpunkt, som 
också förekommer hos flera andra läkare, där läkaren uppfattar att andra in-
stanser kräver sjukskrivning av en patient: 

Intervjuare 1: Det finns en rundgång i systemet? 
Läkaren: Ja. Ett exempel idag. En patient på telefontid som säger att han har va-
rit hos ortoped i slutet av mars, blivit sjukskriven en månad och ortopeden har 
sagt att jag ska fortsätta med sjukskrivningen. Och sen så kommer det fram att 
Arbetsförmedlingen har sagt att han ska vara sjukskriven. Så både ortopeden och 
Arbetsförmedlingen har sagt det till patienten som ringer till mig, och jag har inte 
träffat patienten på bra länge, ett till två år. Och förväntas då sjukskriva, det är ju 
väldigt motvind och uppförsbacke, dåligt samarbete. Då känner man sig något ir-
riterad. (L 7) 

En manlig läkare med längre anställningstid uttrycker sig så här inför samar-
betet med Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren: 

Läkaren: Arbetsförmedlingen har jag kontakt med ibland under långa sjukskriv-
ningar, arbetsgivare inte, det medger inte tiden. … om det fanns utrymme att 
hantera dom här frågorna på ett vettigt sätt inom primärvården, så skulle man 
kunna göra en hel del faktiskt. Det finns ju inte utrymme för det. Jag har jobbat 
som företagsläkare en hel del och där har man ju andra möjligheter, kanske inte 
själv, men kollegor och sköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster kan ta tag i 
det och dra ihop folk, arbetsledare, arbetsgivare. … Inom primärvården finns inte 
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den möjligheten, utan där får det gå och så händer ingenting och ingenting och 
ingenting. Det är ett stort problem. (L 13) 

4.2.6 Sammanfattning tema 2 

Läkarens roll blir i en generell mening att väga olika bedömningsgrunder, 
olika krav, önskemål och inflytanden i strävan efter återställande av hälsa 
och de etiska grunder läkaren står på. Läkarens roll är ”dubbel” i den me-
ningen att han/hon beskriver sig själv som patientens ”advokat”, vilken ska 
ställa upp på patientens sida, samtidigt som en objektiv bedömning av ett 
sjukdomstillstånd ska äga rum och vägas mot arbetsförmågan och det berät-
tigade samhällsintresset av att människor är i arbete. Att ställa upp som 
medmänniska beskrivs inte i sig som det problematiska, utan snarare det fak-
tum att många av de sjukdomar och diagnoser läkaren har att hantera inte 
låter sig diagnostiseras genom en medicinsk undersökning. 

(i) Läkarens beslut om sjukskrivning vilar alltid till mycket stort del på pati-
entens berättelse, (ii) oftast men inte alltid styrkt av en medicinsk bedömning. 
(iii) Patienten med sina krav, önskemål och förväntningar har en stark ställ-
ning i samband med bedömningen av sjukskrivningen. (iv) Patientens krav, 
förväntningar och önskemål, ibland ”medskickade” av andra aktörer, kan 
också ses som en del av patientens berättelse om sin sjukdom. (v) Familjelä-
karna i undersökningen menar att gruppen med diffusa symtom, som ofta 
enbart uttrycks i patientens berättelse, har ökat. (vi) Samverkan med andra 
aktörer/samhällsinstanser förekommer för närvarande i begränsad utsträck-
ning som ett beslutsunderlag för läkaren. (vii) En bra sjukskrivningsperiod 
kännetecknas av gradvis nertrappning av sjukskrivningens omfattning, 
snabb och effektiv samordning med rehabiliterande instanser (något som säl-
lan finns, enligt läkarna) och samordning med andra centrala instanser som 
Försäkringskassa, arbetsgivare och Arbetsförmedling. (viii) Den allmänna 
diskussionen om sjukskrivningstalen är känd av läkarna. Läkarna är bl.a. väl 
förtrogna med de negativa följder en lång sjukskrivning kan ha, vilket också 
påverkar deras praxis så att de eftersträvar kortare sjukskrivningar. (ix) Lä-
karna eftersträvar att sjukskriva på deltid, vilket också slagit igenom i de na-
tionella siffrorna för 200312. (x) Läkaretiken, bl.a. uttryckt som att läkarens ser 
sig som patientens ”advokat” är också ett närvarande beslutsunderlag. (xi) 
Läkarnas ”arbetslivskunskap” och därmed sammanhängande förmåga att 
                                              
12  Riksförsäkringsverket meddelar (20/5 2003) att över 30% av alla sjukskrivningar nu 

är deltidssjukskrivningar. (44) 
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bedöma patientens arbetsförmåga värderas mycket olika av läkarna och har 
alltid en inverkan på läkarens bedömning och det beslut som manifesteras i 
det medicinska underlag läkaren sänder till försäkringskassan. Bedömningen 
av arbetsförmågan uppger flera läkare är en mycket svår uppgift. Alla dessa 
förhållanden påverkar läkarens beslut. (xii) De tre förhållanden som utgörs 
av patientens berättelse, den medicinska bedömningen och bedömningen av 
patientens arbetsförmåga utgör ”hörnpelare” i läkarens beslutsunderlag.  

4.3 Tema 3: Förändringar av sjukskrivningspraxis 

Det tredje temat i undersökningen fokuserar på möjligheterna att förändra 
sjukskrivningspraxis, för att bidra till lägre sjukskrivningstal. Vilka åtgärder 
menar familjeläkarna är mest angelägna? På vilket sätt kan samverkan med 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare utvecklas? Är en ytter-
ligare bedömning (second opinion) av patienten av en annan läkare en bra 
metod att reducera långtidssjukskrivningarna, enligt familjeläkarna? Hur 
uppfattar familjeläkarna sitt eget behov av kompetensutveckling, för att bi-
dra till sänkta sjukskrivningstal? Detta är några av de frågor detta avsnitt be-
handlar. 

Inledningsvis kan konstateras att det generella svarsmönstret, då det gäller 
denna fråga är att läkarna i begränsad utsträckning betonar nödvändigheten av 
förändringar i egen praxis, trots att problemet med höga sjukskrivningstal 
tillerkänns stor tyngd. Till viss del emanerar synpunkter rörande förändring-
ar ur den föregående delen av intervjun, och i mindre utsträckning blir det 
helt nya synpunkter som här berörs av läkarna.  

4.3.1 Arbetslivet, Företagshälsovården och förändrade attityder 

Den generella bilden av läkarnas påståenden under det tredje temat visar att 
de helt dominerande uppfattningarna är att det främst krävs åtgärder inom arbetsli-
vet och förändrade attityder till sjukskrivningsrätt och hälsa bland människor för att 
verkligen komma åt de höga sjuktalen. Egen praxis och kompetens, bidragssy-
stemens utformning, samverkansinsatser och förändringar i betalningsansvar 
nämns visserligen också som förhållanden vilka påverkar sjukskrivningstal, 
med de är underordnade de föregående. Dessa starkt markerade synpunkter 
faller till viss del utanför undersökningen, som ju i sitt tredje tema fokuserade 
på förändringar av sjukskrivningspraxis. Dessa synpunkter redovisas dock 
kortfattat inledningsvis tillsammans med den närliggande synpunkten att 
Företagshälsovården har en viktig roll att spela. 
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En manlig läkare med längre anställningstid har beskrivit åtgärder som en 
förändring i blanketten för medicinskt underlag, obligatorisk second opinion 
och större aktivitet från Försäkringskassans sida som marginella insatser och 
kommer sedan in på en fråga av större tyngd: 

Intervjuare 1: Vad är det för åtgärder som skulle kunna häva den här utveckling-
en och sjukskrivningstalen som vi har idag? 
Läkaren: Ja, det är ju då att det skulle finnas lite mera marginal i förväntningar-
na på människor i arbetssituationen. Alltså mera följsamhet mot 
arbetsmiljölagstiftningen. Att arbetssituationen skapas efter varje individs 
psykiska och fysiska förutsättningar. Det står ju klart och tydligt i lagen. Det följs 
ju inte någonstans just. Följer man det skulle det inte vara något problem. 
Intervjuare 1: Så du menar att arbetsmiljölagen är ett regelverk satt ur spel? 
Läkaren: Ja, det står ju så där. Det ser vi varje dag exempel på att det inte följs. 
… Skulle du fortlöpande följa arbetsmiljölagen skulle dom flesta av dom här 
människorna kunna utföra någon form av arbete … 
Intervjuare 1: Och där har vi stora volymer alltså? 
Läkaren: Ja, det tror jag. Vi är ju olika gjorda allihop. Vi har olika fysiska och 
psykiska förutsättningar, men förväntas utföra ett arbete som är väldigt schablo-
niserat och oberoende av vilken individ du sätter där. Och en del jobbar med över-
kapacitet, och en del klarar inte av det här av olika skäl. Dom är inte sjuka för det. 
Men får dom hålla på ett tag så blir dom sjuka. (L 13) 

Liknande tankegångar framför en annan manlig läkare med längre anställ-
ningstid: 

Läkaren: För dom (politikerna) vill ju gå bakvägen och göra något via Försäk-
ringskassan istället för att gå till roten med det hela och säga: Vi kan inte springa 
oss sjuka på arbetet, vi måste ha en bättre bemanning, en bättre arbetsmiljö. 
… 
Jag tror att det är svårt att förändra sjukskrivningspraxis på något radikalt sätt. 
Det är inte så att jag ser att en stor del av mina sjukskrivningar är obefogade. 
Utan jag ser ju att snarare det är en väldigt liten del av mina sjukskrivningar som 
kan ifrågasättas … (L 10) 

Tidigare i denna intervju har i många fall frågan om den i början av 90-talet i 
jämförelse med idag bättre utbyggda företagshälsovården berörts. Här fram-
håller några läkare att det vore av värde med mer omfattande insatser av före-
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tagshälsovården, främst för en väl förankrad uppfattning av arbetsförmågan. 
Så här uttrycker sig en manlig läkare med längre anställningstid: 

Läkaren: … den medicinska rehabiliteringen är vårt bord. Men redan under den 
medicinska rehabiliteringen när jag inser att det finns en restsituation där som 
gör att man också måste ha in en arbetsrehabilitering, då ska det gå en remiss till 
företagshälsovården för att dom skall börja jobba med arbetsrehabilitering. Det 
skulle vara ett idealt utnyttjande av Företagshälsovården. … för småföretagare, då 
skulle man verkligen ha en anslutande Företagshälsovård.  (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid problematiserar frågan 
om Företagshälsovårdens medverkan: 

Läkaren: En stor del av våra långtidssjukskrivna är på ett eller annat sätt arbets-
relaterade, i alla fall så tillvida att man klarar inte sitt jobb av någon orsak. Och 
att ha två kanaler för det då, dels en primärvård som ska ta hand om det här i 
princip och sen en företagshälsovård vid sidan om, det verkar något märkligt sy-
stem. Det borde kunna gå att samordnas på något vis… Det borde vara samma 
kanal och i slutändan så borde det utmynna i samma åtgärd. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid ger som sitt första svar före-
tagshälsovården en central plats: 

Intervjuare 1: Tycker du att den sjukskrivningspraxis som finns i dag skulle för-
ändras? Hur skulle det ske? Vad skulle förändras? 
Läkaren: Mer aktiv företagshälsovård som kunde göra bedömningar. Hur arbets-
platsen ser ut och hur man fungerar på arbetsplatsen och om man kan göra för-
ändringar där, som gör att man kan fungera bättre. (L 2) 

På frågan om värdet i förslaget från en statlig utredning hösten 2002 att låta 
bedömningen av arbetsförmågan göras av Företagshälsovården, svarar en 
annan kvinnlig läkare med kort anställningstid: Dom har ju tagit bort företags-
läkare, det finns inte så mycket tillgång till företagshälsovård (L 7). En manlig läka-
re med längre anställningstid uttrycker viss tveksamhet till att Företagshäl-
sovården skulle ta över bedömningen av arbetsförmågan:  

Läkaren: … dom känner till förhållandena bättre samtidigt som man blir av med 
problemet själv med sjukskrivning. … men å andra sidan är det så att man inte 
bara vill peta undan, för ett utav vårdens dilemma är att vi skickar dig till någon 
annan. (L 11) 
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4.3.2 God samverkan är en nyckel för att få ner sjuktalen 

Att komma till rätta med brister i arbetsmiljön är en central fråga, om några 
verkliga förändringar ska ske med sjukskrivningstalen. Ett fungerande sam-
arbete mellan olika parter ses ibland som en nyckel i detta. Här en kvinnlig 
läkare med kortare anställningstid: 

Intervjuare 1: Hur tycker du att sjukskrivningspraxis borde förändras? 
Läkaren: Det måste bli bättre samarbete mellan läkare, Försäkringskassa och ar-
betsgivare, men så måste arbetsplatserna bli bättre, arbetsmiljön måste bli bättre. 
Om arbetsmiljön är mer tillåtande, så tror jag kanske mentaliteten återigen kan 
förbättras. … lite så är det ju, att det är en speciell typ av människa som bränner 
ut sig, men det är också arbetsplatserna som gör att dom lyckas med det. (L 1) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid talar om behovet av 
multidisciplinära team, en synpunkt som förekommer hos ett par av läkarna 
med kortare anställningstid: 

Läkaren: Sen finns det dom fallen … jag skulle vilja ha hjälp med att se över ar-
betssituationen (för patienten) mera än vad jag kan … se över den sociala situa-
tionen mera än vad jag kan … Det skulle jag inte alls ha något emot att ha mera 
hjälp med - en multianalys. Multidisciplinär analys. (L 14) 

Senare i denna intervju uttrycker också denna läkare att de har en väl funge-
rande rehabiliteringsenhet i huset, och att även väl fungerande smärtteam 
förekommer. 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid menar också att arbetsgiva-
rens ansvar skulle vara tydligare gentemot de sjukskrivna: 

Läkaren: Ja, jag tycker man kanske skulle lägga mer på arbetsgivaren, att dom 
skulle ha kontinuerlig kontakt med sina arbetstagare som är sjukskrivna. Det är 
arbetstagare, som är sjukskrivna, som inte har hört något från sin arbetsgivare på 
månader. Inte ens från början. Jag menar att arbetsgivaren på något sätt skulle 
vara tvungen att ge någon liten sysselsättning åt dom. … Men arbetsgivaren är 
oftast rätt negativ till det. Han vill ju hellre bli av med personen och så vill han ha 
en vikarie som jobbar 100 %. Det är ju så många ser på det. Det hör man ju. (L 2) 

En manlig läkare med längre anställningstid uttrycker liknande synpunkter: 

Intervjuare 1: Vad skulle du vilja karakterisera som en bra sjukskrivning? 
Läkaren: Det finns ju del sådana här otvetydiga saker som man inte behöver tjaf-
sa om. Lunginflammation t.ex., ja det finns ett antal väldigt tydliga och pregnan-
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ta saker. Det är så uppenbart för alla och envar. Det är ingen som undrar om det 
från något håll. De skulle nästan kunna bedöma sin egen sjukskrivning, nästintill. 
Jag skulle inte behöva vara inblandad. Det var en sak mellan FK och patienten 
nästan. Men sen har du dom där situationerna då som liksom har ett stort fång, 
bakgrund, som jag pratade om, livssituation, helhet. En bra situation när man 
under så kort tid som möjligt lyfter människan ur sitt sociala arbetssammanhang. 
Att man i så stor utsträckning har kvar relationen i arbetssituationen. Men kan-
ske inte då på 100 % från början utan en deltid och sedan i ett rehabiliteringsmöte 
med arbetsgivaren diskuterar hur en successiv återgång skulle ske. (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid funderar över den nöd-
vändiga samordningen mellan olika instanser kring patienten: 

Intervjuare 1: … Vad är det stora kruxet när det gäller samordningen och snabb-
heten som är önskvärd? 
Läkaren: Ja, det är sett ur min synpunkt att tiden inte finns för det. Det finns 
ingen, jag har inte tid, det finns ingen funktion, ingen annan här som har tid hel-
ler som man kunde koppla på. För inom en del av Företagshälsovården som jag 
jobbat på har man använt sköterskor till det här jobbet, som varit jätteduktiga på 
det här, som har haft sån inriktning. Det funkar ju lika bra, dom kan ju snabbt 
sätta sig in i ett ärende. Sådant finns inte inom primärvården. Jag tror att när det 
gäller från Försäkringskassans sida så verkar det vara tidsbrist där också. Det 
brukar gå väldigt länge innan det händer på något. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid hyser en bestämd uppfattning 
i frågan om samverkan ”inom ett par månader”: 

Läkaren: Jag tycker att Försäkringskassan och arbetsgivaren och jag skulle kunna 
samlas på ett tidigare stadium och patienten naturligtvis. Samlas runt om och på 
ett tidigare stadium diskutera situationen. (L 2) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid säger om samverkan 
för effektivare handläggning av dem som riskerar att bli långtidssjuka: 

Läkaren: Man skulle behöva ha knutet till Vårdcentralen ett team dit man … ef-
ter 28 dagars tidsintervall. Om det inte går att bryta sjukskrivningen så ska indi-
viden direkt ha kontakt med ett rehab-team. Den möjligheten, med beteendevetare, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och i samråd med doktor eller någon rehab-läkare. 
Där skulle man kunna göra någonting. (L 7) 
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4.3.3 Second opinion 

Läkarna ser generellt sett, men här finns också ett par tydliga undantag, inget 
värde i att andra läkare efter en viss tid avger en s.k. second opinion på patientens 
hälsotillstånd och arbetsförmåga. Möjligheten till detta betraktas dels som 
helt orealistisk med tanke på det stora underskottet av läkare, dels som en 
principiell fråga om risk för misstroende mellan läkare. Vem skulle vilja 
granska och kanske gå emot kollegors tidigare beslut? 

En manlig läkare med längre anställningstid hänvisar till rutinen på den egna 
vårdcentralen: 

Intervjuare 1: Det förekommer också tankar om s.k. second opinion? Finns det 
lägen där det är tänkbart i din praktik? 
Läkaren: En fara, en risk på samma sätt som det är en styrka med en god och 
lång kontinuitet det är ju också att man riskerar ibland att kunna bli hemmablind. 
Då kan ett par nya ögon se på en situation på ett något annorlunda sätt och öppna 
andra infallsvinklar i problemet. Det har till följd att vi här hos oss använder var-
andra för det. Som en second opinion. Undersök patienten, jag känner mig vilsen, 
hjälp mig, titta på det här. Det är någonting som utnyttjas. (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid ställer sig avvisande till 
”second opinion”: 

Intervjuare 1: I den version som man diskuterar som politiskt förslag, som nu 
verkar lite borta från dagordningen, att vid en längre tids sjukskrivning skulle en 
second opinion kopplas in efter en viss tid. Hur ser du på den här möjligheten? 
Läkaren: Ja, man funderar hur det skulle gå till. Vem den där second skulle vara. 
Ska han överdöma den andra doktorn. I vilken dager kom han sen? Ah, det tror 
jag inte funkar i verkligheten, ett dåligt förslag.  
… 
Ja, det finns ju inte något folk att ta till heller. (L 13) 

Second opinion som värdefull uttrycker en kvinnlig läkare med kortare an-
ställningstid: 

Läkaren: Det skulle ju kunna vara någonting på vissa typer av patienter. …  
långt fristående från den första läkaren. … risk att de går till min granne i andra 
rummet. Då får ju patienten ofta samma bedömning. Då skall det vara en läkare, 
som kanske har en annan inriktning på något sätt. Helt fristående från den första, 
som inte känner varandra. Det tror jag vissa patienter skulle må bra av. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 80

Intervjuare 1: Ska man införa någon generell princip? 
Läkaren: Nej, jag tror inte det. (L 2) 

En ytterligare manlig läkare med längre anställningstid kommenterar frågan 
om second opinion på ett nyanserat sätt: 

Läkaren: Det kan väl vara så att det kan vara aktuellt i vissa fall. Jag tycker inte 
som rutinmässig grej. Jag tycker det är en sak som Försäkringskassan kan ta till 
om dom tycker att den här doktorn håller på med slarviga sjukskrivningar. Om 
dom får den uppfattningen så kanske man får vara mer benägen att ta till den, be-
gära in det. Men inte som någon rutinmässig grej. (L 4) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid ser svårigheter med denna 
second opinion: 

Intervjuare 1: Det talas också i utredningar om en second opinion. Då handlar 
det om att efter en viss tid så ska sjukskrivningen stämmas av med en annan läka-
res bedömning. Hur ser du på något sånt? 
Läkaren: Ja, var hittar man den doktorn? En kollega i dörren bredvid, ska han då 
vara den elaka doktorn? Nej. 
Intervjuare 1: Det är inget bra förslag? 
Läkaren: Nej, det fungerar inte, det finns inte doktorer, det är läkarbrist. Det är 
mycket stafettläkare, inte här hos oss just nu, men i landet, det håller inte, det 
finns inte resurser för det. Det blir oerhört dyrt också. Jag tror inte att man tjänar 
in det, den läkarkostnaden. Jag tror att det är andra instanser som måste - och vad 
ska då han tycka – att jag gjort en fel bedömning eller vadå? Det funkar inte rik-
tigt så i vården heller. 
… 
… du ifrågasätter då din kollegas medicinska kompetens och bedömningsförmåga. 
Det är inte bara kollegialitet utan det är en knäpp på näsan då. Jag har ju mina 
listade patienter sedan många år tillbaka, jag är ju deras familjeläkare och hur rea-
gerar dom då, dom blir ju förtvivlade och kommer till mig och säger att den andra 
doktorn säger att jag är frisk, och du som känner mig och … det funkar ju inte. 
Det faller på sin egen dumhet. 
Intervjuare 1: Du antyder att det skulle bli en massa svåra samarbetssituationer 
mellan läkaren och patienten? 
Läkaren: Kollegor och patienter som blir förvirrade och upprörda och tycker att 
den här doktorn som inte känner dom, hur kan han bedöma det här? Ingen vill 
vara den där doktorn heller tror jag. … Det tror jag inte fungerar. (L 7) 
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En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid har erfarenheter av ett 
system motsvarande second opinion från ett annat land, vilket hon uppfattar 
som positivt: 

Läkaren: Jag är från ( ) och där hade vi en situation att man kunde sjukskriva pa-
tienter upp till trettio dagar själv. Efter trettio dagar … var det chefen som be-
dömde. … hon kunde sjukskriva två till tre månader till. Sen var det ännu högre 
instans, det var hela teamet som bedömde. (L 12) 

4.3.4 Bedömning av arbetsförmåga och sjukskrivning som läkaruppgifter 

Tanken att som familjeläkare enbart göra den medicinska bedömningen och 
inte alls uttala sig om arbetsförmågan är några av familjeläkarna öppna för, 
men detta har inget generellt stöd i gruppen. Rollen som läkare inskränks på 
detta sätt och ”helhetsbilden”, där också möjligheten att bedöma arbetsför-
mågan ingår, kan gå förlorad. Däremot har familjeläkarna definitivt inget 
emot om deras patienter var helt på det klara med att beslutet om sjukskriv-
ning tas av försäkringskassan, inte av läkaren, en kunskap inte alla patienter 
har. Ett tydliggörande att sjukskrivningen de facto görs av Försäkringskassan 
önskar flera läkare. Några av dem uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas 
som en önskan om att det underlag de själva skriver inte skulle innebära att 
läkaren var den för sjukskrivning ansvariga. I gruppen som helhet är detta 
dock inget dominerande önskemål. En manlig läkare med längre anställ-
ningstid för ett längre resonemang om det här med att ta ställning till patien-
tens arbetsförmåga: 

Intervjuare 2: Vore det bra om ni i det medicinska underlaget inte behövde ta 
ställning till arbetsförmåga? 
Läkaren: Ja, varför inte. Det har jag inte tänkt på. Men det är naturligtvis ett al-
ternativ att kassan tillsammans med arbetsgivaren eller så, eller Företagshälso-
vården bestämmer så att säga arbetsmöjligheten. Jag har varit inne på … att all 
sjukskrivning över tre månader skulle ske via Företagshälsovården till exempel. 
För mig att bedöma arbetsförmåga … när det gäller dom som jobbar i verkstads-
industrin, det är ju jättesvårt. Jag kan ju egentligen inte gå på mycket mer än vad 
patienten säger. 
… 
Visste patienten, eller jag kunde klargöra för patienten att det här är ett intyg … 
min bedömning är att du har en begränsad arbetskapacitet … om vi skulle gå till 
den situationen att jag inte tar ställning till arbetsförmågan, utan bara säger att 
det här är något som nedsätter din arbetsförmåga. Då skulle min roll som myn-
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dighetsutövare bli betydligt mindre och det skulle kanske underlätta i en del situa-
tioner. … Min förmåga att bedöma arbetsförmågan är ju begränsad. (L 10) 

En manlig läkare med längre anställningstid gör kopplingen mellan 
förekomsten av företagsläkare och funktionen att skriva sjukintyg: 

Intervjuare 1: (En statlig utredning har nämnt att) Företagshälsovården skall 
göra bedömning av arbetsförmågan. 
Läkaren: Ja, just det. Men det fanns ju inga företagsläkare, det finns ju så lite fö-
retagsläkare. Så det är ju väldigt lite i förhållande till antalet. 
Intervjuare 1: Om det nu fanns företagsläkare? 
Läkaren: Ja men, då kan de få göra det. Gärna för mig. Jag har ingen speciell öns-
kan att sjukskriva folk. Det vill jag gärna slippa, om jag slapp det så. (L 4) 

Sjukskrivningen kan således vara svår att göra för läkaren av flera skäl och 
utifrån detta öppnar sig bl.a. tanken på att läkaren inte skulle ha det sjuk-
skrivningsansvar hon har idag. En kvinnlig läkare med kortare anställnings-
tid resonerar på följande sätt kring detta:  

Intervjuare 2: Får jag fråga dig … om hur du ser på sjukskrivningen som ett 
moment i läkarens arbete. … Är det här ett svårt moment eller kommer det ganska 
långt ner, om du skulle göra en lista över svårigheter …? 
Läkaren: Det ligger mer på det moraliska och pappersplanet än den medicinska 
bedömningen på något sätt. … Det är svårt att rangordna … det blir lite rutin, 
men samtidigt om jag ifrågasätter den för mig själv, så blir det helt plötsligt väl-
digt hårt. 
Intervjuare 2: Du känner inte det som att det är krav och styrning som kommer 
uppifrån, som på något sätt förhindrar din självständighet som läkare? Krav på 
dig som inkräktar på din läkarroll? 
Läkaren: Det vore väl bra om sjukskrivningen låg helt utanför på något sätt. Att 
någon oberoende bedömer. 
Intervjuare 2: Läkaren gör en medicinsk bedömning och Försäkringskassan fattar 
beslut? 
Läkaren: Och så är det egentligen inte. (L 1) 

En annan kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker en liknande 
tankegång: 

Intervjuare 1: Hur tufft tycker du det är för dig? … Att vara med om dom här si-
tuationerna. Du antydde att det finns en press på er. 
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Läkaren: Den är ganska stor den pressen. Mycket av vårt arbete är idag sjuk-
skrivningar. Det är en ganska stor bit och det är en jobbig bit, som vi gärna skulle 
vilja bli av med. Det är inget roligt. (L 2) 

En manlig läkare med kortare anställningstid uttrycker sig mycket tydligt om 
uppdraget att sjukskriva: 

Läkare: Jag önskar att jag aldrig hade varit ansvarig för sjukskrivning. …  
Intervjuare 1: Känner du dig pressad? 
Läkaren: Ja, exakt. … Jag vill vara lagom, inte vara grym mot patienten, inte hel-
ler sjukskriva, naturligtvis, slentrianmässigt. (L 9) 

I diskussionen om familjeläkarens åtaganden uttrycker sig en manlig läkare 
med längre anställningstid på följande sätt: 

Intervjuare 1: … Vore det någon fördel om primärvårdsläkaren/familjeläkaren 
inte hade bedömning av arbetsförmågan? 
Läkaren: Du menar om man kopplar bort det helt och hållet, utan man bara skö-
ter någon form av medicinsk behandling? Så att någon annan bedömde arbets-
förmågan. Ja det var ju ett nytt grepp. Jag vet inte. Det blir en helt annan 
ingångsvinkel, man tar bort den här behandlingsbiten, man bara är en bedömare, 
det är så du tänker? 
Intervjuare 1: Mm. 
Läkaren: Jag vet inte om det skulle vara någon skillnad.  
Intervjuare 1: Det finns också en synpunkt som handlar om att patienter som 
kommer till familjeläkare är helt omedvetna om att läkarens roll inte är att fatta ett 
formellt beslut utan att skriva ett underlag som Försäkringskassan fattar beslut 
om. Och ett förtydligande om de här rollerna mellan kassan och läkaren ser famil-
jeläkaren ibland som värdefullt, om människor bara visste?  
Läkaren: Jag brukar tala om för dom att det är kassan som bestämmer om du får 
några pengar eller inte. Det är bara ett underlag. Jag är bara ett råd. 
Intervjuare 1: Tycker du att det här är något problem? 
Läkaren: Nej. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid är tveksam inför att enbart stå 
för den medicinska bedömningen: 

Intervjuare 1: Du är lite tveksam inför möjligheten att … plocka ut en medicinsk 
bedömning på något enkelt sätt? 
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Läkaren: Ja, därför att det inte är enkelt. Även om jag säger att det är jobbigt när 
patienten kommer med en massa sociala problem, men det är en del av dom. Det 
är någonting som påverkar dom, någonting som påverkar deras hälsa, även om 
det är svårt att hjälpa dom. Man kan inte bara titta på att dom hade hjärtinfarkt, 
för då måste man titta på, ja, det var jobbigt i familjen, ja man kan inte bara ta … 
jag vet inte, en del. (L 12) 

En manlig läkare med längre anställningstid talar om ”helheten” som stöd 
för att bibehålla den nuvarande ordningen, där läkaren bedömer såväl hälso-
tillstånd som arbetsförmåga: 

Läkaren. Vi ska ju liksom se till helheten, och det ena är så väldigt hopkopplat 
med det andra. Du kan inte rycka ifrån kroppsdelen, en ond lem så att säga från 
din personlighet. Det är omöjligt, det hör ihop. Samma sjukdom och olika patien-
ter är olika sjuka. (L 11) 

4.3.5 Familjeläkarnas kompetensutveckling 

När det gäller den egna kompetensutvecklingen som strategi för att bidra till 
sjunkande sjukskrivningstal, är svarsbilden sammansatt. Det är således svårt 
att beskriva läkarnas uppfattningar på ett entydigt sätt, när det gäller kompe-
tensutveckling. Här förekommer generellt sett en uppfattning av två inne-
hållsliga aspekter: medicin resp. försäkringsmedicin och två distributions-
former: formell resp. informell utbildning. Särskilt angeläget anses kompe-
tensutveckling inom starkt ökande diagnosområden vara, t.ex. när det gäller 
rörelseorganens sjukdomar, enligt några av de intervjuade läkarna. Några 
läkare betonar spontant det ständiga behovet av kurser i medicin, således 
formell medicinsk utbildning. Andra betonar formaliserad utbildning avse-
ende såväl medicin som försäkringsmedicin. Mera sällan nämns den infor-
mella kompetensutvecklingen i form av samtal med kollegor både i medi-
cinska och försäkringsmedicinska frågor. Däremot bejakar läkarna att sådant 
förekommer på direkta frågor. Således finns det flera påståenden från läkar-
na som pekar i riktning mot värdet av erfarenhetsutbyte, när det gäller sjukskriv-
ningsfrågor. Intrycket av detta är dock att det i allmänhet inte har så stor 
tyngd och att tiden för detta är alltför knapp. Några läkare refererar till rela-
tivt omfattande erfarenhetsutbyten både med kollegor och försäkringskassa 
och arbetsgivare i organiserade möten. I allmänhet har läkarna haft väldigt 
lite eller ingen försäkringsmedicin alls i sin egen utbildning, och det framstår 
därför som självklart att det i dagens läkarutbildning borde finnas plats för 
mer försäkringsmedicin: Ja, ska man få bukt med det (höga sjukskrivningstalen) 
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är det väl vettigt att börja redan där. (L 1) Det förekommer också en stor tvek-
samhet till kompetensutvecklande insatser för familjeläkarna, bl.a. hos en 
kvinnlig läkare med kortare anställningstid: 

Intervjuare 1: Hur kan allmänläkarnas kompetens höjas? 
Läkaren: Jag har svårt att se hur vi ska höja den kompetensen (den försäkrings-
medicinska), förutom samarbetet. Vi har vår nisch, idéerna. 
Intervjuare 1: Det är samverkansinsatser? 
Läkaren: Ja, samverkansinsatser och sedan så omfördelning av sjukdomarna. Jag 
tycker inte Företagshälsovården skall hålla på med högt blodtryck. Jag tycker dom 
ska hålla på med sjukskrivningar för rörelserelaterade sjukdomar som har med job-
bet att göra.  
Intervjuare 2: När det gäller allmänläkarens kompetens och förmåga och kunska-
per och så här, behöver den höjas eller har ni kunskaper och kompetensen? 
Läkaren. Jag tror inte vi kan utbilda oss på ett sätt som gör att vi sjukskriver 
bättre eller sämre. Det har jag väldigt svårt att se.  
Intervjuare 2: Det som behövs är olika sätt av samarbets… 
Läkaren: Ja, sen är det mera en inställning hos läkarna. Hur skall du påverka 
den? (L 1) 

Sjukskrivningsförfarandet kan, menar en manlig läkare med längre anställ-
ningstid, motivera kompetensutveckling: 

Läkaren: Sjukskrivningen har fått en större tyngd, den har en större betydelse, 
väger mer i en situation. Och då finns det ju också skäl att tro att man behöver re-
flektera över hur man använder det här instrumentet. (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid uttrycker viss tveksamhet 
till kompetensutveckling med ett tips om hur detta ändå skulle kunna ske: 

Intervjuare 1: Är kompetensutveckling en nödvändighet i ditt yrke? 
Läkaren: Nej, inte som jag ser det nu, tycker jag. För jag har jobbat med sådant 
här så pass mycket och det hjälper ju inte att gå på kurs och lära sig saker om man 
inte har möjlighet att använda det sen. Det handlar ju mer om tidsbrist.  
… 
Intervjuare 1: Jag relaterar till de här ökade sjukskrivningstalen, med dom sym-
tom som är nya och så. 
Läkaren: Ja, det är väl i så fall diskussioner runt de här problemen och frågeställ-
ningarna och hur man hanterar dom här patienterna på bästa sätt. Kanske utbyte 
med kollegor, ledd av någon som är van att diskutera sådana här saker. 
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… 
Intervjuare 1: Finns det inte idag? 
Läkaren: Inte så mycket när det gäller dom här frågorna. 
… 
Intervjuare 1: Vi har som du nämnde patienter som går från läkare till läkare och 
så småningom blir väl alla i princip sjukskrivna. Det finns inga kompetensinsat-
ser som kan ha betydelse i såna situationer? 
Läkaren: Nej, hur ska man hantera det? Men vad är det här då? Varför beter den 
här personen sig på det här sättet då? Det måste finnas ett problem någonstans. 
… 
Jag menar ju att dom här patienterna inte är många. … Du tjänar inget på att 
neka den här patienten sjuskrivning rakt upp och ner. Det är ingen bra åtgärd. … 
Du har ingen möjlighet att påverka hans hälsotillstånd framöver, för han går till 
någon annan då.  
… 
Intervjuare 1: Erfarenhetsutbyte med kollegor, där finns ett värde, men tiden är 
knapp. 
Läkaren: Mm, det gäller ju att bygga in det här på något vis så att såna utbild-
ningar blir attraktiva. 
… 
Bra föreläsare som kan lyfta upp dom här frågorna, som kan entusiasmera åhörar-
na mera. Gärna blanda ihop det med lite … hårdvara, alltså hårda kunskaper då. 
Så att man bygger in det. Rent konkreta medicinska kunskaper. 
Intervjuare 1: Därför att dom medicinska kunskaperna, dom lockar lite generellt? 
Läkaren: Det är lättare än sådant här. 
Intervjuare 1: Så man blir då ilurad det här på köpet? 
Läkaren: Ja, det är väl bra. (L 13) 

En ytterligare manlig läkare med längre anställningstid ser kompetensut-
veckling, just när det gäller försäkringsmedicin, i mera positiva ordalag, som 
ett formaliserat erfarenhetsutbyte. Han jämför med medicinsk kompetensut-
veckling: 

Intervjuare 1: Du nämnde tidigare att visst kan vi utbilda oss mera. Hur tänker 
du dig en bra utbildning för allmänläkaren i sådana frågor? Vad är det bästa sät-
tet att öka sin kompetens i de här frågorna (försäkringsmedicin)? 
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Läkaren: Det är att ha en dialog, diskussion kring patientfall och diskussion 
kring riktlinjerna och ge exempel. Det skulle jag tycka vore värdefullt. Där får 
man utbyta erfarenheter kring de här frågorna. Jag kan inte säga att vi har ett så-
dant forum idag, att man har diskussion så mycket kring detta. Man presenterar 
patient i utbildningssammanhang, patient som har haft hjärtinfarkt och har högt 
blodtryck, och vad ska man tala om? Man diskuterar vilka mediciner skall man ge 
här, vad man ska göra för utredningar. Man sitter inte och diskuterar sjukskriv-
ningsfall. Hur vi ska hantera den här frågan? Vad skulle vi ha gjort i det läget? 
Den typen av, kan jag tänka mig kan vara värdefullt för att gå vidare. 
… 
Intervjuare 1: Tror du att läkarutbildningen bör förändras på något sätt? 
Läkaren: Jo, jag kan inte säga hur mycket dom får idag, men jag menar att de för-
söker … Försäkringskassan … utbildning både där och när de kommer ut som 
AT-läkare. För det är ingen idé att ta det under själva utbildningen. (L 4) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid redovisar egna kompetensin-
satser i försäkringsmedicin och föreslår en form för denna kompetensutveck-
ling: 

Intervjuare 1: Behöver läkarutbildningen förändras med tanke på dom här sjukta-
len och den aktuella situationen? 
Läkaren: Ja, jag tror vi behöver mer utbildning över huvud taget. Jag har aldrig 
lärt mig något om sjukskrivningar. 
Intervjuare 1: Du har aldrig lärt dig något om försäkringsmedicin? 
Läkaren: Nej. Jag hade väl någon liten föreläsning på utbildningen någon gång i 
början av 90-talet. Sen är jag självlärd … 
Intervjuare 1: Hur kan allmänläkarens kompetens höjas, när det gäller dom här 
frågorna? Förutom att man lär sig själv förstås. 
Läkaren: Man skulle kunna ha utbildningar då och ha patientfall och sitta ner i 
små grupper och diskutera med någon som kan lite mer. Hur man hanterar fall av 
sjukskrivningar? Just det här, vad man ska skriva i sina intyg, för att dom ska 
fungera. Var Försäkringskassan vill ha intygen, var andra vill ha intygen och vad 
vi har för möjligheter. Veta möjligheter att man kan sammankalla folk till möten 
och man kan föreslå Försäkringskassan att dom kan titta på utredningar. Det är 
ju sånt man kommer på. Jag tror att det finns mycket i bara ren utbildning för 
allmänläkare. (L 2) 

En manlig läkare med längre anställningstid säger om deltagande vid de till-
fällen med kompetensutveckling som ges: 
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Läkaren: Tyvärr är det så att arbetsbelastningen har blivit så hög att det är en 
alldeles för låg närvaro på dom där utbildningstillfällena, men som jag uppfattar 
min egen arbetssituation så är jag tyvärr tvungen alltför ofta att säga: Nej, det går 
inte, jag kan inte åka på det här. (L 10) 

Det tydliga behovet av tillfällen för stöd i yrkesfunktionen framkommer i en 
intervju med en kvinnlig läkare med kortare anställningstid, som också pekar 
på att deltagande i kompetensutveckling är en fråga om prioriteringar: 

Intervjuare 1: Jag uppfattar också att du har ett behov av stöd då och då på det 
här sättet för att blir en tuffare typ? 
Läkaren: Ja. Diskutera med andra dom problem patienterna har. 
Intervjuare 1: Finns det möjlighet till sådan diskussion? 
Läkaren: Nej. Med kollegor brukar vi diskutera patienter som är svåra, men dom 
kan inte ge mig något råd. 
Intervjuare 1: Tror du att det är ett generellt problem hos familjeläkare? 
… 
Läkaren: Det är inte bara jag.  
… 
… jag gör felprioriteringar när jag prioriterar bort någon utbildning … 
… 
… vi har jättebra utbildningar någon gång per månad med olika specialister och 
det är för det mesta bra utbildningar. Och titta hur många som kommer. (L 12) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid beskriver den egna arbets-
platsen med sju arbetsdagar per år med egen vald kompetensutveckling och 
en grupp i verksamheten med stöd för den personliga och yrkesmässig ut-
vecklingen som mycket bra. Dessutom: 

Läkaren. Och sedan har vi väldigt gott stöd i kollegiet, där vi äter lunch tillsam-
mans. Om man behöver prata om frågor som är svåra, så har vi möjligheter där. 
Sen har vi läkarmöten två gånger i veckan, där bland annat Försäkringskassan 
kommer. (L 14) 

4.3.6 Blanketten ”Medicinskt underlag” och Försäkringskassans roll 

Underlag för medicinsk bedömning som läkaren fyller i och skickar till för-
säkringskassan finns det olika uppfattningar om. Generellt sett beskriver lä-
karna blanketterna som något för omfattande och något som borde gå att 
förkorta. Flera av de tillfrågade anser att blanketten ”fungerar”, men den ge-
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nerella bilden är att flertalet läkare långt ifrån alltid lämnar den komplett 
ifylld till Försäkringskassan. Läkarna får aldrig påbackning av Försäkringskas-
san. Flera önskar att Försäkringskassan kunde ta kontakt med dem, om inte 
annat så för att utveckla rutinerna bättre och på sikt bidra till ett effektivare 
hanterande av patientärenden. Det första citatet speglar denna av flera upp-
levda bristen på feedback från Försäkringskassan och behov av förändringar 
med tanke på detta (manlig läkare med längre anställningstid): 

Intervjuare 1: För att komma dit (bättre samarbete med Försäkringskassan), 
så skulle man då ha en annan typ av kommunikation än den som finns idag? 
Läkaren: Ja. 
Intervjuare 1: Och det skulle vara? 
Läkaren: Egentligen en mer obligatorisk diskussion angående patienten, alltså ef-
ter en viss tid så är det ett obligatorium att träffas. 
Intervjuare 1: Att lägga in ett avstämningsmöte? 
Läkaren: Ja, på något sätt. Inte med nödvändigtvis patienten närvarande. … 
Speciellt när vi kommer in på det här med fusk eller att ribban är sänkt. Om jag 
tycker att den här patienten har kanske väldigt lite besvär egentligen, men hävdar 
att hon absolut inte kan jobba. Om jag då kan säga det till Försäkringskassan, så 
kan dom pusha lite mer också, på nåt sätt anser jag inte att jag har speciellt myck-
et inflytande över arbetsgivaren. Jag får ju alltid verka via Försäkringskassan där. 
Försäkringskassan får sätta tryck på arbetsgivaren. (L 1) 

Synpunkter på relationen till Försäkringskassan från manlig läkare med 
längre anställningstid: 

Läkaren: Men när det gäller mellan oss, mig och Försäkringskassan, så tycker jag 
väl att det fungerar ganska bra. Dom har blivit mera aktiva från Försäkringskas-
sans sida och det tycker jag är bra. Det vi säger här är att vi skulle gärna se att 
våra sjukskrivningar ifrågasattes på ett mera tydligt sätt ibland. Om inte det sker 
så blir det ingen utveckling. (L 10) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid lämnar ett konkret för-
slag på bättre handläggning med Försäkringskassan i centrum: 

Läkaren: En situation som skulle vara väldigt bra också det vore att den s.k. sam-
ordningsansvarige i rehabiliteringsfrågor, nämligen Försäkringskassan, hade en 
personell resurssituation för sina rehabhandläggare så att vi kunde ha som rutin 
att man skulle argumentera varför man inte skulle ha ett möte efter säg, fyra veck-
or. Det skulle gå ut per automatik, det skulle falla ut ett rehabmöte per automatik 
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om man inte argumenterade varför det inte skulle vara så. För att komma in i en 
tidig fas. Det skulle vara någonting som skulle gälla rakt över. (L 6) 

En annan manlig läkare med längre anställningstid önskar större aktivitet 
från Försäkringskassan: 

Intervjuare 1: Saknar du kassans kommentarer? 
Läkaren: Nej. Men jag saknar lite aktivitet från dom ibland. 
Intervjuare 1: Just med tanke på patientens situation? 
Läkaren: Jag menar att trycka på lite mot arbetsgivaren och så. För jag ser dom 
som en större påtryckare än vad min funktion är. Det är dom som står för slan-
tarna, det är dom står för beslutet. Jag är bara rådgivare. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid ansluter till förändringsbeho-
vet just när det gäller Försäkringskassans arbete: 

Läkaren: Sen skulle jag gärna vilja att Försäkringskassan hade mer möjlighet att 
tidigare bedöma arbetsförmåga på folk. Det är ofta något som är väldigt segt i dag. 
Intervjuaren 1: Hur tidigt skulle man gå in där? Kan man säga något generellt? 
Läkaren: Efter två månader, om det börjar bli långvarig sjukskrivning. Det blir 
hellre kanske efter ett år. 
Intervjuare 1: Jaså. 
Läkaren: Det är så olika utifrån vem som sitter där på Försäkringskassan, när det 
händer nåt. Vissa patienter ligger kvar i systemet i flera år och vissa går mycket 
snabbare. Jag förstår inte varför det är på vissa och inte på andra. Det har jag inte 
förstått. (L 2) 

Några läkare har kritiska synpunkter på de blanketter för ”medicinskt under-
lag” läkaren lämnar till försäkringskassan. En kvinnlig läkare med kortare 
anställningstid: 

Läkaren: Den upp till 28 dagar är totalt värdelös. Den säger ingenting. 
Intervjuare 1: Är den svårifylld eller … 
Läkaren. Nej! Den ger ingen information. … Den från 29 dagar är bättre. Den 
frågar efter objektiva undersökningsfynd. Det tycker jag är lite elakt. Allting är 
inte objektivt. Ibland så skriver man ingenting där. 
Intervjuare 1: Svårifyllt alltså? 
Läkare: Det är inte det att den är svårifylld. Den är bra i alla fall. Där får man 
fram den information man vill ha till Försäkringskassan och sen beror det på hur 
mycket man fyller i den.  
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… 
Ruta 29 har du diagnos och så skall det vara nummer numera och sen är det redo-
görelse för patientens beskrivning, vilket är jättebra att det står där. 
… 
… men ibland så har ju patienten väldigt mycket besvär fast status är normalt. 
Sedan så är det en beskrivning av hur sjukdomen påverkar funktionsförmågan fy-
siskt eller psykiskt. Det är väldigt svår att motivera emellanåt, alltså, ja, det på-
verkar. Funktionsförmågan är nedsatt. Det är svårt att uttrycka sig rätt. 
Intervjuare 2: Det ska alltså stå då till exempel ”Svårt att gå” eller ”Svårt att 
röra sig”? 
Läkaren: Ja, men det är väldigt sällan det är så enkelt. Vad skriver du på någon 
som har en kraftig depression? 
… 
Sedan har du redogörelse för medicinsk vård. Behandling, rehabilitering och där 
både den som är gjord och den som skall göras. Då skriver jag: Remiss skickad till 
ortopeden. Så där vet dom vad jag planerat. Den rutan borde vara lite större. 
… 
Intervjuare 1: Tycker du generellt sett att, du säger, korttidssjukskrivningen 
(blanketten) den är värdelös. Den ger … 
Läkaren: Den ger ingen information samtidigt så är det väldigt sällan det behövs 
mer information, när dom är korttidssjukskrivna. Det är ju ofta infektioner eller 
lättare saker. 
… 
Intervjuare 2: Det gjordes en undersökning här för inte så länge sedan, förra året 
var det väl, där det visade sig att det fylldes i väldigt dåligt? 
Läkaren: Ja, och det är väl det som är problemet. 
Intervjuare 2: Varför fyller man inte i den då? 
Läkaren: Därför att man är slö. 
Intervjuare 2: Det har ingenting med blanketten att göra? Att den är svår? 
Läkaren: Nehej! 
… 
Intervjuare 1: Får du merarbete ibland i relation till Försäkringskassan på grund 
av dina intyg? 
Läkaren: Jag tycker jag klarar mig ganska bra på mina intyg. Jag får inte så 
mycket merarbete. (L 1) 
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En manlig läkare med längre anställningstid föreslår en tydlighet i blanketten 
med tanke på olika patienter och att det måste komma till stånd ett möte 
kring patienten tidigt: 

Intervjuare 1: Är det en bra blankett? Lätt att fylla i? Är den funktionell? 
Läkaren: Ja, den ger mig möjlighet att ge väldigt mycket information till Försäk-
ringskassan. Sen kan man undra ibland, det skulle finnas någon sorts nyansering, 
det följer en sån där allt-eller-inget lag. Jag tror att det vore klokt om man kunde 
ganska tidigt urskilja dom som man ska lägga mycket krut på och dom som man 
egentligen skulle lägga därhän. Vissa skulle man kunna göra så att dom skulle gå 
och sjukskriva sig själva på kassan och det skulle inte var något bekymmer. Sen 
har man andra som det här inte räcker till, för att det efter fyra veckor skulle vara 
ett möte istället för att fylla i blankett 29. Jag tror inte att man ska öka informa-
tionsutbytet i blankettform, utan öka kommunikationen i ett möte. Men vi ska 
inte göra en mera komplex blankett utan att se till att vi kan klara mötet med För-
säkringskassan och arbetsgivare, arbetsförmedling. (L 13) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid kommenterar blanketterna för 
medicinskt underlag till Försäkringskassan på ytterligare ett sätt: 

Läkaren: Det är ju rätt mycket att fylla i. 
Intervjuare 1: Det är mycket att fylla i? 
Läkaren: Ja, på dag 29. 
Intervjuare 1: … Den första tiden, den blanketten är inte problematisk? 
Läkaren: Nej. Som den här från dag 29 då … Det upplever jag väldigt mycket 
som att det gör detsamma vad man skriver där under punkt 6. Det händer ju ing-
enting. 
Intervjuare 1: Överflödig? 
Läkaren: Nej, men man … skulle läsa den någon gång, handla utefter vad som 
står där mera. Det har jag skrivit många gånger, det här förslaget till arbetsträ-
ning … 
Intervjuare 1: Punkten beaktas inte av kassan? 
Läkaren: Nej, jag tycker inte det. 
Intervjuare 1: I diskussionen runt de här frågorna … en del studier som visar att 
läkaren inte fyller i … så väl? Är du en väl ifyllande doktor? 
Läkaren: Nej, sådär, jag försöker, men hör nog inte till dom bästa, nej. … Hur 
dom påverkas fysiskt och psykiskt är en punkt som jag lägger ner mer och mer vikt 
vid. Varför just den personen inte kan jobba. Det är ju det att man fyller i blanket-
terna gång på gång på gång. Man sitter ofta med småsjukskrivningar, så förläng-
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er man dom, förlänger och förlänger och då fyller man ju inte i om och om igen 
samma sak. Då skriver man: På basis av tidigare intyg. 
Intervjuare 1: Skulle du vilja ändra något på blanketten …? 
Läkaren: Man skulle ju kunna skriva på den första blanketten, det är om det ris-
kerar att bli en långvarig sjukskrivning, för det vet man oftast redan i början. 
(L 2) 

En manlig läkare med längre anställningstid antyder i sitt kortfattade svar att 
ifyllandet av blanketterna för medicinskt underlag är (för) tidsödande: 

Intervjuare 1: Hur ser du på de här papperen? Är det någonting som borde för-
ändras eller är det användbara blanketter? 
Läkaren: Jag kan väl tycka då att jag sedan skriver ner det som de vill ha på För-
säkringskassan. Jag vet inte om jag skrivit tillräckligt mycket för att dom ska få en 
bild av hur läget är. Men jag menar, jag kan ju inte skriva uppsats om varje pati-
ent som ramlar förbi här, utan det måste vara några korta meningar, annars blir 
det här jobbet olidligt. Det är tillräckligt pressat och svårt som det är idag. 
Intervjuare 1: Din relation till Försäkringskassan och de här blanketterna? 
Läkaren: Ja, jag får ut det viktigaste, jag skriver det viktigaste. Det tycker jag 
nog. Det kan passera. 
Intervjuare 1: Det fungerar? 
Läkaren: Ja, det tycker jag att det gör. Sedan så vet ju inte jag, sedan är det dom 
som får tala om det fungerar. … Jag är glad om skrivaren fungerar tillräckligt 
snabbt så att jag kommer igenom papperet. (L 4) 

En manlig läkare med längre anställningstid lägger ett ekonomiskt perspek-
tiv på frågan om hur väl sjukskrivningsblanketten fylls i: 

Läkaren: Alla andra intyg tar vi betalt för, får ta betalt för. Det är klart får jag ta 
betalt för det, så kan det kännas lite mer lönande att sitta efter arbetstid och försö-
ka göra ett bra jobb. Nu tycker jag i och för sig att jag försöker göra ett bra jobb 
alla fall. För personligen så kan jag inte medvetet göra ett dåligt jobb, även om jag 
skulle vilja ibland. Men det är klart att det är inget som jag prioriterar efter ar-
betstid. Tyvärr så fylls ju arbetstiden, den administrationstid jag sätter av, den 
fylls alltför ofta av patienter. (L 10) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid säger så här om sjukskriv-
ningsblanketten: 



Centrum för Välfärdsforskning 

 94

Läkaren: Använder man dom på rätt sätt så funkar dom ju. Ofta så orkar ju inte 
doktorn fylla i dom så mycket. 
… 
Ofta så kör man ju bara. Man går in med förlängningen i datorn, utan att ändra 
på texten. Det blir inte så mycket som tillförs. Det går snabbast så. 
Intervjuare 1: Betyder det att blanketten är för lång? 
Läkaren: Egentligen inte. Det tar lite tid att fundera, det måste nog vara så, men 
det behövs ju tid för att fylla i en sådan där blankett. (L 7) 

4.3.7 Deltidssjukskrivning 

Behovet av förändrade attityder hos patienterna speglas även vid diskussio-
nen av deltidssjukskrivning som den ”normala” sjukskrivningen. Först en 
kvinnlig läkare med kortare anställningstid, sedan en manlig läkare med 
längre anställningstid: 

Intervjuare 1: Vad tror du om deltidssjukskrivningen som det normala, som det 
också har talats om? 
Läkaren: Jag tror att det skulle kunna utnyttjas bättre, men jag tror också att pa-
tienterna är ett stort hinder för det. 
… 
Dom ser det inte som ett alternativ. 
… 
Jag tror inte dom tänker, att nu ska vi nog gå till doktorn och bli halvtidssjukskri-
ven. 
Intervjuare 1: Tar du upp den frågan med dom? 
Läkaren: Jag frågar inte någon som berättar hur mycket besvär dom har: ”Tror 
du att du skulle kunna jobba två timmar om dan?” Det gör jag inte. men känslan 
är, att skulle jag fråga, då skulle jag få svaret: ”Nej!” 
Intervjuare 1: Den där biten har du inte riktigt prövat? 
Läkaren: Nej, inte på det sättet. Jag försöker förkorta sjukskrivningarna, deltids-
sjukskrivning istället. Alltså att ha det som ett sätt att komma tillbaka. 
Intervjuare 1: Inte från början? 
Läkaren: Inte från början … (L 1) 

Intervjuare 1: Men situationen idag är lättare när det gäller deltidssjuk-
skrivning? 
Läkaren: Ja det är lättare att få det till stånd. Det är sällan man hör några protes-
ter från arbetsgivaren idag. 
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Intervjuare 1: Det är nästan så att det funkar till 100 %? 
Läkaren: Ja, det kan man nog säga. 
Intervjuare 1: Och hur ofta blir det deltidssjukskrivningar i ditt fall? 
Läkaren: Efter längre sjukskrivningar blir det alltid det, när dom ska tillbaks. Se-
dan från början också händer det oftare och oftare att man använder det. 
Intervjuare 1: Vilka är symtomen? 
Läkaren: Oftast besvär från rörelseapparaten, rygg, nacke, axlar, även utmatt-
ningsreaktioner. En del patienter söker tidigare för dom besvären, det är väl en 
följd av att det kommit upp till debatt och det har diskuterats mera. En del kom-
mer innan dom blivit så riktigt sjuka och då kan man ju backa ner kanske 25 %, så 
går det bra ett tag, kanske länge. 
Intervjuare 1: Så att den där biten, utmattning, eller det som ibland kan se ut 
som stressrelaterade sjukdomar, det är inga antingen 0 % eller 100 % utan det 
finns möjligheter till deltid även där? 
Läkaren: Ja, även från början, om de söker tidigare. Men dom som har utmatt-
ningsdepressioner som är ordentligt sjuka, det går inte. 
Intervjuare 1: Det är bara 100 %? 
Läkaren: Ja. Dom kan inte ens tänka på sin arbetsplats. Där gäller ju knappast 
det där heller att dom ska besöka sin arbetsplats. Dom får ångest bara dom ser hu-
set. Då får man hålla sig borta ett tag. 
Intervjuare 1: Det är en ny grupp? 
Läkaren: Ja, det får man nog säga. (L 13) 

Andra läkare kan beskriva hinder för deltidssjukskrivning utifrån sina erfa-
renheter. En kvinnlig läkare med kortare anställningstid uttrycker det så här: 

Läkaren: När man föreslår för en patient att kanske ändå prova att hålla sig kvar, 
åtminstone arbeta två timmar om dagen, då kan det vara många hinder. Resor 
kan vara ett stort hinder. … Reskostnad som man slipper om man är heltidssjuk-
skriven. Min arbetsgivare ställer inte upp på det. Det fungerar inte i mitt arbete, 
jag arbetar skift och jag arbetar nätter och, ja, det är många hinder. (L 7) 

En manlig läkare med längre anställningstid reflekterar kort och positivt 
kring deltidssjukskrivning: 

Intervjuare 1: Du nämnde förut att du helst ser att patienten är kvar i arbetet på 
något sätt. Jag uppfattar att deltidssjukskrivning är självklart det bästa? 
Läkaren: Ja, det är väldigt bra att vara kvar i arbete och deltidssjukskrivning, det 
är jätteviktigt. Absolut. (L 4) 
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4.3.8 Arbetsgivarnas ökade ekonomiska ansvar 

De förändringar av finansieringen av sjukförsäkringen, som bl.a. innebär ett 
större ekonomiskt ansvar för arbetsgivarna kommenteras av några av läkar-
na och då oftast, men inte alltid, med skepsis. En kvinnlig läkare med kortare 
anställningstid säger så här: 

Läkaren: Jag tror det kommer att drabba alla småföretagare. Jag tror det kommer 
att bli ännu hårdare, att inga småbarnsföräldrar blir anställda eller att någon som 
har lite problem från början. Tendensen har jag redan sett. Företaget är så extremt 
beroende av dom som finns där. Dom måste hålla sig friska. (L 1) 

En manlig läkare med längre anställningstid anser följande i frågan: 

Läkaren: Det är tveeggat, det är dubbelbottnat. Dom som jag har inne i systemet, 
är lika med har fasta tjänster, dom blir jag som arbetsgivare mycket månare om att 
på alla sätt få in i produktionen, tillbaks. Det är tveklöst en väldigt stark styrfak-
tor. Men det riskerar att bli ännu mer av det här tre – fjärdedelssamhället, om 
man inte är väldigt försiktig. Är du utanför så är du utanför. Och då får du näs-
tan göra ett genetiskt test innan du blir anställd, som en del av arbetsintervjun. 
Jag överdriver, men ni förstår vad jag menar. (L 6) 

En kvinnlig läkare med kortare anställningstid är bestämd i sin uppfattning: 

Intervjuare 1: Vad tror du om det här ökade betalningsansvaret för företag och 
myndigheter? 
Läkaren: Slår ut dom svaga.  
… 
Det blir svårare att få jobb. (L 2) 

Andra läkare är mer positivt inställda till förslaget. En kvinnlig läkare med 
kortare anställningstid säger: Man får se hur det slår. (L 7) En manlig läkare 
med kortare anställningstid säger: Jag tror de (arbetsgivarna) ska ta mera an-
svar, för det kan åtminstone leda till en bättre arbetsmiljö. (L 9) Flera kritiska röster 
förekommer dock. Så relaterar en manlig läkare med längre anställningstid 
förslaget till de stora offentliga arbetsgivarnas situation: Skulle dom ta ännu 
större ansvar så blir det ännu färre personer som man har råd att anställa, man 
kommer in i en ond cirkel. (L 8) En annan rutinerad manlig läkare är inne på 
liknande tankegångar: Hur ska man våga anställa en svagare person med olika 
sjukdomar? (L 11) 
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4.3.9 Sammanfattning tema 3 

De två helt dominerande synpunkterna, då det gäller nödvändiga föränd-
ringar för att på längre sikt nedbringa sjukskrivningstalen är som nämnts (i) 
åtgärder inom arbetslivet och (ii) förändrade attityder hos människor. Synen 
på arbete, arbetsbelastning och när det är befogat att vara borta från arbetet 
beskriver familjeläkarna i studien som relaterade till patienters förväntningar 
på sjukskrivning. Läkare uppfattar t.ex. att patienter menar att ett slitsamt 
arbete motiverar sjukskrivning. De åtgärder inom arbetslivet som skulle 
kunna sänka sjuktalen handlar framför allt om sänkning av tempo, ökade 
resurser i olika avseenden och till viss del också om behovet av en arbets-
marknad där arbetsuppgifterna skulle vara möjliga att utföra för personer 
som idag inte klarar kraven. 

När det gäller den egentliga sjukskrivningspraxis som finns, anser läkarna att 
det finns ett (iii) behov av effektivare samverkan mellan olika samhällsin-
stanser med snabbare insatser vid framför allt risk för långtidssjukskrivning. 
(iv) Utökad företagshälsovård på arbetsplatserna och (v) bättre utrymme (el-
ler tillvaratagande av utrymme) för läkarnas egen kompetensutveckling, 
framför allt inom aktuella diagnosområden, är också åtgärder som antas 
minska sjukskrivningstalen. Denna möjlighet till kompetensutveckling finns 
redan idag men undantagsvis, särskilt när det gäller försäkringsmedicin. 
Dessa åtgärder menar familjeläkarna generellt sett inte har samma genom-
slag på sjukskrivningstalen som förändringar i arbetslivet och förändrade 
attityder, normer och värderingar. Familjeläkarnas syn på kompetensutveck-
ling inom yrket är mycket skiftande. Här uttrycks behov av ingenting alls till 
behov av formaliserade utbildningar inom såväl medicin (främst aktuella och 
diffusa diagnosområden) som försäkringsmedicin. Däremellan uttrycks vär-
det av kollegialt stöd i yrkesfunktionen och erfarenhetsutbyte när det gäller 
bl.a. sjukskrivningsfrågor. En effektivare samverkan med en (vi) aktivare 
Försäkringskassa kommer dock av läkarnas svar att döma mycket högt upp 
på listan över åtgärder, som skulle kunna ha stor betydelse för att sänka 
framför allt långtidssjukskrivningarna. 

När det gäller tillämpningen av (vii) deltidssjukskrivning och att försöka be-
gränsa sjukskrivningsperioden, eftersom längre sjukskrivningar utgör ett 
hinder för återgång i arbete, menar läkarna att de redan idag är medvetna om 
detta och tillämpar det, när de ser det som lämpligt. Den utökning av (viii) 
arbetsgivarens ekonomiska ansvar för sjukskrivningsperioden, som tidigare i 
år föreslagits och nu också antagits och gäller från 1 juli 2003, har familjelä-
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karna olika syn på. Det finns, enligt flera familjeläkare, en betydande risk att 
människor med hälsoproblem nu inte kommer att få fotfäste på arbetsmark-
anden överhuvud taget. Åtgärden kan på basis av denna studie inte sägas ha 
ett generellt stöd bland familjeläkarna. Inte heller idén med en (ix) obligato-
risk s.k. second opinion har något generellt stöd bland familjeläkarna, som 
betraktar det som resursslöseri och dessutom lite känsligt läkare emellan. 

Familjeläkarna stödjer generellt sett inte heller idén att (x) bedömningen av 
arbetsförmågan och/eller sjukskrivningsbeslutet skulle hanteras på annat 
sätt än idag. Idén tilltalar visserligen flera av läkarna, genom att det skulle 
renodla den medicinska bedömningsuppgiften, men samtidigt innebär den 
förändrade myndighetsutövning för läkaren att ”helheten” går förlorad. Det 
saknas, generellt sett, tilltro bland familjeläkarna i denna studie till att beslu-
ten skulle bli bättre och sjukskrivningstalen lägre på detta sätt. (xi) Det finns 
också skilda synpunkter på blanketten ”Medicinskt underlag”, som läkaren 
lämnar in till Försäkringskassan i samband med att läkaren intygar att sjuk-
skrivning behövs för att återställa en patients hälsa. Den sammanfattade bil-
den är att läkarna i många fall inte fyller i blanketten fullständigt, att vissa 
uppgifter i blanketten uppfattas som upprepningar av andra och att blanket-
ten kunde förkortas. Det hindrar inte att flera familjeläkare tycker att den 
fungerar och t.o.m. i något fall anser att slöhet ligger bakom ett ofullständigt 
ifyllande. Här förekommer också den enstaka synpunkten att det inte utgår 
någon särskild ekonomisk ersättning för intyget som en orsak till att blanket-
ten fylls i slarvigt. Några av familjeläkarna förefaller missnöjda med att nya 
blanketter kommer i bruk, senast vid årsskiftet 2002-2003 och på nytt 1/7 
2003. 
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5 Diskussion 

5.1 Läkargruppen som två grupper 

Av studien framkommer ett resultat som är allmängiltigt för undersöknings-
gruppen som helhet. Studiens egentliga kunskapsintresse ligger inte i att sär-
skilja olika familjeläkares uppfattningar. Här diskuteras ändå denna aspekt 
kortfattat, vilket beror på att olika svarsmönster med viss pregnans har fram-
trätt i studien. Läkarnas olika svarsmönster förefaller relaterat till olika typer 
av erfarenheter, nog så viktigt då frågan om t.ex. läkarnas kompetensutveck-
ling diskuteras.  

Här kommer två typer av svarsmönster att redovisas. Sambanden mellan 
svarsmönstren och vilka läkare som uttrycker dem får anses som tänkbara 
eller hypotetiska, då studien dels inte är mer kvantitativt omfattande, dels 
inte har detta ursprungliga kunskapsintresse. De två typerna kan ses som 
dikotomier förankrade i studiens tematik. 

Den första typen får här benämningen Typ I och den andra typen benäm-
ningen Typ II. Båda typerna är i texten nedan renodlade och förekommer 
därför inte fullt ut hos någon enskild läkare. Egenskaper förekommer dock i 
varierande grad hos faktiska läkare, vilket också framgår av sammanställ-
ningen av citat. Typ 1 är i allmänhet mindre erfaren än Typ 2. 

Typ I kännetecknas av att läkaren uppfattar sig ha: 

A. God medicinsk kunskap, men begränsade möjligheter att bedöma pati-
entens arbetsförmåga; 

B. Svagt utvecklat samarbete med framför allt andra samhällsinstanser el-
ler andra professionella i den egna verksamheten; 

C. Stort behov av kompetensutveckling inom både medicin och försäk-
ringsmedicin samt i bemötandet av patienter, för ökad kvalitet i be-
dömningar och beslut; 

D. Hög tilltro till patientens berättelse, men också betydande upplevda 
svårigheter att säga nej till patienternas krav och förväntningar. Anser 
att alla patienter kan bli sjukskrivna och verkställer hellre själv 
sjukskrivningen än låter patienten vandra vidare till doktorer som ändå 
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skrivningen än låter patienten vandra vidare till doktorer som ändå 
kommer att sjukskriva. Begränsat eget handlingsutrymme; 

E. Önskemål om tvärprofessionellt teamsamarbete, särskilt vid långtids-
sjukskrivningar. 

Typ 2 kännetecknas av att läkaren uppfattar sig ha: 

A. God medicinsk kunskap och goda möjligheter att i allmänhet bedöma 
patienternas arbetsförmåga; 

B. Tillräckligt gott samarbete med kollegor och andra samhällsinstanser 
för att bedömningar och beslut skall vara av god kvalitet; 

C. Egen kompetens och egna rutiner av tillräcklig kvalitet för de bedöm-
ningar och beslut som fattas i en sjukskrivningssituation – även om 
framför allt kompetensutveckling inom medicin alltid är nödvändig; 

D. Hög tilltro till patientens berättelse, men inga stora upplevda svårighe-
ter med att säga nej till patientens krav och förväntningar om de inte 
överensstämmer med den egna bedömningen. Tycker inte att det blivit 
lättare för patienterna att bli sjukskrivna. Uppfattar inte begränsat eget 
handlingsutrymme;  

E. Inte något uttryckt önskemål om samarbete i tvärprofessionella team, 
särskilt vid 

F. långtidssjukskrivningar. 

5.2 Vad nämns inte? 

Då en person reflekterar över sin egen verksamhet, riktas blicken i allmänhet 
mera utåt än inåt.13 Mera sällan reflekterar familjeläkarna över i vilken ut-
sträckning egna handlingarna har betydelse för sjukskrivningstalen. Det fö-
rekommer enstaka kommentarer då familjeläkaren uttryckligen ser sig som 
för undfallande eller som mycket ansträngd av den rådande situationen. I 
detta korta avsnitt diskuteras kortfattat några förhållanden som knappast 
förekommer bland de synpunkter som familjeläkarna nämner. Underförstått 
i detta resonemang finns en mycket öppen fråga som handlar om varför det 
förhåller sig på detta sätt, om det är något att resonera över eller tas till intäkt 
för. 

                                              
13  Detta finns beskrivet i socialpsykologisk litteratur som ett förhållande, vilket låter sig 

förklaras attributionsteoretiskt. 
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Familjeläkarna talar inte om vilken betydelse för praxis eller praxisföränd-
ringar den egna ekonomin i verksamheten kan ha. Ekonomin nämns endast vid 
ett tillfälle, då som ett sätt att ge perspektiv på varför man som familjeläkare 
inte fyller i det medicinska underlaget mer noga. Närliggande aspekter finns 
i t.ex. ”tidsbrist” eller i ”bristande samverkan”. Det är ett högst rimligt anta-
gande att sättet att ekonomisera den egna verksamheten har en direkt bety-
delse för dessa två aspekter. En annan ekonomisk aspekt är patientavgifter, 
som inte heller berörs av någon familjeläkare i denna studie.  

Familjeläkaren arbetar oftast ensam. Detta ställer mycket stora krav på läkarens 
självständiga förmåga till beslut och den egna höga yrkesskickligheten. Den-
na fråga belyses visserligen i studien men endast i enstaka fall. Det förekom-
mer enstaka kommentarer om ”ensamhet”, och det finns i betydligt större 
utsträckning, speciellt men inte enbart hos de mindre rutinerade, en önskan 
om mer samarbete med egna kollegor, andra professionella och mellan olika 
samhällsinstanser. Är det så att familjeläkarens arbetssituation är så ”för-
givet-tagen” att det inte tas upp? 

Familjeläkarens situation har under det senaste decenniet mer och mer kom-
mit att präglas av att läkaren-ska-göra-allt. Detta skymtar också i några få 
uttalanden, men ses uppenbart inte alls som relaterat till de höga sjukskriv-
ningstalen. Är det en ur läkarnas perspektiv önskvärd situation? Eller upp-
fattar läkarna denna arbetssituation som så orelaterad till sjukskrivningstalen 
att den inte alls tas upp av det skälet? Eller är det på nytt det här med att ha 
ett inifrån - och - ut perspektiv som leder till att det inte finns i läkarens blick-
fång? 

5.3 Kort teoretisk reflektion 

Som nämndes vid det teoretiska avsnittet i bakgrunden, faller det inte inom 
ramen för denna studie att göra en mer omfattande teoretisk koppling. Här 
ska därför bara en mycket kortfattad kommentar i denna riktning göras, nå-
got som eventuellt utvecklas senare i annan form. Avsnittet ovan, Läkargrup-
pen som två grupper, innebär för övrigt något av formulerandet av en teori. 
Läkarprofessionen framstår i denna studie som en profession i förändring. 
Av bakgrunden framgår också att forskare tidigare kunnat konstatera att lä-
karens position har försvagats i förhållande till patienten. Läkarens autonomi 
är också utsatt för ett förändringstryck, vilket är tydligt i denna studie. Flera 
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familjeläkare i denna studie känner sig också utsatta för ett stort tryck, vilket 
också konstaterats i tidigare studier och även börjat debatteras. 

Under de senaste åren har läkarnas arbetsuppgifter i allt mindre grad kom-
mit att bedrivas i den kärnprocess som består av direkt patientarbete. Att läka-
ren gör mer och mer av andra sidoordnade uppgifter bekräftas också av någ-
ra kommentarer från läkare i denna studie, men är ändå sällsynta uttalanden. 
Tidigare forskning visar att en avtagande verksamhet i det man upplever 
som sin kärnprocess leder till lägre grad av arbetstrivsel (7). 

Av föreliggande studier finns det en antydan om att vissa läkare önskar en 
annan position i förhållande till omvärlden. Den s.k. legalitetsprincipen, den 
exklusiva rätten att skriva sjukintyg med allt vad det innebär, förefaller i 
denna studie inte ”helig”, men fordrar rimligtvis många års beredning, de-
batt och forskning, innan ett så tungt politiskt beslut kan fattas. Och det finns 
mycket tydliga röster mot denna förändring också i denna studie. Tillsam-
mans med den antydda förändringen av läkarens autonomi, skulle läkarpro-
fessionen under de närmaste åren kunna genomgå stora förändringar.  

Att läkaren har en ”dubbel” roll, att det finns ett centralt dilemma i rollen, är 
tidigare påtalat och dubbelheten har beskrivits som att vara både medmän-
niska och medicinsk expert med samhällssanktion. Detta förhållande fram-
står också som mycket tydligt i föreliggande studie, ja det är rent av ett av de 
mest pregnanta resultaten. Läkaren är som medmänniska intresserad av sin 
patient och hyser en principiell tillit till henne. Läkarna i denna studie an-
vänder i flera fall uttrycket ”patientens advokat” för att beteckna hur man 
litar på, ställer upp för och är engagerad för sin patient. Läkaren framstår 
som medveten om alla nackdelar med sjukskrivning och vill gärna pröva 
andra vägar och diskuterar därför frågan med patienten. Den atmosfär kring 
sjukskrivningsärenden, som förmedlas i intervjun, framstår som varm och 
omsorgsfull, men samtidigt hindras riktigt goda processer (samtal, korta 
sjukskrivningar, omsorgsfull medicinsk bedömning) av tidsbrist och av att 
samverkanskanaler till andra professioner och andra samhällsinstanser gene-
rellt sett inte finns. Trycket från en mycket stor grupp av patienter med diffu-
sa symtom är också stort. Resultatet kan alltså, trots andra intentioner, bli en 
viss ”brådskande kyla”. Det är inte tydligt att läkarna ser kompetensutveck-
ling som en väg ut ur detta, men formerna och innehållet för detta är å andra 
sidan föga prövade och diskuterade. 
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5.4 Att överväga för den fortsatta familjeläkarverksamheten 
Likväl som det finns skillnader i läkarnas beskrivningar av sin nuvarande 
sjukskrivningspraxis och olika uppfattningar om åtgärder som är nödvändi-
ga för att öka säkerheten i bedömningar och kvalitet i beslut, sammanfattan-
de beskrivet i föregående avsnitt som två ”typer” av läkare, finns det också 
genomgående stora likheter i läkargruppen som helhet. Medan tudelningen i 
läkargruppen i två ”typer” ger upphov till vissa reflektioner, ger samstäm-
migheten bland läkarna som helhet upphov till andra reflektioner, när det 
gäller förslag på åtgärder för ökad kvalitet i familjeläkarnas hantering av 
sjukskrivningssituationen. De förslag som här nämns är präglade både av de 
tydliga skillnader som finns i läkargruppen och de gemensamma ståndpunk-
terna. Dessa förslag berör endast det som är förankrat i denna studie. Försla-
gen går också i viss mån utanför läkarnas deklarerade uppfattningar, genom 
att i viss utsträckning anknyta till det aktuella kunskapsläget (jfr Bakgrun-
den). 

1. Kompetensutvecklingsinsatser framstår som viktiga inom verksamheten 
och beskrivs också som viktiga av flera familjeläkare, dock inte alla. 
Dessa insatser bör vara av skilda slag, anpassade till familjeläkarnas 
skiftande behov. Kunskaper inom försäkringsmedicin tycks begränsa-
de, och det framförs också önskemål om kompetensutveckling då det 
gäller ”diffusa” områden som psykisk utmattning och rörelseorganens 
sjukdomar. Hur och med vilket innehåll kompetensutvecklingsinsatser 
avseende försäkringsmedicin skall genomföras bör övervägas mycket 
noga och i samråd med familjeläkarna, för att verkligen få en god uppslut-
ning inom gruppen av familjeläkare. Studien visar att det finns insatser 
som kan ses som ”goda exempel”. ”Att möta patienter” är också ett 
kunskapsområde av vikt med direkt anknytning till försäkringsmedi-
cin. Utbildning inom dessa kunskapsområden kan dock knappast åsi-
dosätta medicinsk kompetensutveckling. En arbetsmiljö med möjlighe-
ter till erfarenhetsutbyte kring sjukskrivningsärenden kan, mot bak-
grund av läkarnas uttryckta synpunkter, beskrivas som värdefull (se 
också punkt 3. nedan). 

2. För de yngre familjeläkarna krävs särskilda insatser, som kan innebära 
att mentorskap inrättas för de mindre erfarna läkarna, där mer erfarna 
familjeläkare tillsammans med dessa läkare bl.a. kan diskutera ut-
dragna/svåra sjukskrivningsfall. Överväg noga om det är från typ 1 till 
typ 2 läkarna ska vandra i sin utveckling. 
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3. Arbetssituationen/organisationen på familjeläkarenheterna/vård-
centralerna bör vara sådan att informella möten kan äga rum utan svå-
righet mellan de professionella yrkesutövare som har att möta, bedö-
ma och besluta i frågor kring sjukskrivningar, särskilt långtidssjuk-
skrivningar. Såväl de formella insatserna för kompetensutveckling 
som de mer informella, vilka kan uppstå i en verksamhet, som tillåter 
”luft” i systemet, utgör ett stöd för den enskilda läkaren. Behovet av ett 
stöd i yrkesfunktionen, inte minst då det gäller hanterandet av sjuk-
skrivningar, är mycket tydligt i den studerade gruppen av familjeläka-
re som helhet. 

4. Ett mer omfattande gemensamt handläggande mellan flera samhällsinstan-
ser, inte minst mellan Försäkringskassan och familjeläkarna, tycks 
nödvändigt för att den vägen arbeta för minskade långtidssjukskriv-
ningar. Andra aktörer, som arbetsgivare, Arbetsförmedling och Före-
tagshälsovård kan naturligtvis också ha betydelse för detta samarbete. 
Att bygga upp stora samverkande enheter innebär dock stor sårbarhet 
med tanke på en omfattande koordination, många influenser och risk 
för mycket lång handläggningstid, vilket redan nu beskrivs som ett 
problem. 

5. Omfattande åtgärder utanför ramen för vad de regionala aktörerna 
kan prestera, innebär radikala förändringar av arbetsorganisationerna 
och en omfattande påverkan på människors attityder. Möjligen kan in-
formationsarbete, där framför allt rutiner kring sjukskrivning, vem som 
har ansvar för vad etc. beskrivs, vara av värde för den regionala aktö-
ren, rimligtvis med stöd på en nationell nivå. 

6. Att försöksvis och i samråd med berörda parter arbeta för tvärprofes-
sionella team på vårdcentraler/familjeläkarenheter kan vara ett sätt att 
öka den generella kompetensen och effektiviteten i verksamheten. 
Teamarbete i sig har dock inget egenvärde, utan måste ha en mycket 
klar inriktning med avseende på motiv för arbetet i team, omfattning, 
rollfördelning, uppgifter och mål. Teamarbetet får inte komma att 
uppfattas som hinder för det egna professionsutövandet. Då har det 
dels små möjligheter att lyckas, dels kan ett uppfattat starkt och obefo-
gat tryck att arbeta i team också bidra till konflikter mellan yrkesgrup-
per i en i övrigt väl fungerande verksamhet (7). I familjeläkargruppen 
finns ingen generell betoning av värdet i detta arbetssätt. 
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BILAGA 1: Projektförslag 

Mälardalens högskola 2002-09-24 
Institutionen för Vård- och folkhälsovetenskap 
Roland Svensson 
Håkan Sandberg 

Projektförslag 
Familjeläkarnas syn på sin roll som sjukskrivare 

Bakgrund 

De snabbt ökade sjukskrivningstalen har gett upphov till en debatt om sjuk-
skrivningarnas bakomliggande orsaker och möjligheterna att genom olika 
insatser reducera dem. I denna diskussion har också uppmärksamheten rik-
tats mot läkarna som har en nyckelposition som utfärdare av sjukintyg. 
Bland de utredningsförslag som presenterats på senare tid finns t ex förslag 
om en förstärkning av utbildningen inom försäkringsmedicin för blivande 
läkare, fortbildningsinsatser, krav på bedömning från annan läkare efter 20 
dagars sjukskrivning, förändringar när det gäller sjukintygets ifyllande m.m. 

För Landstinget Västmanland är det angeläget att få till stånd en dialog med 
familjeläkarna kring sjukskrivningsproblematiken och vilka möjligheter det 
finns att utveckla nya rutiner för sjukskrivning, utfärdande av sjukintyg och 
rehabiliteringsinsatser. Landstinget har också som arbetsgivare att hantera 
den kraftigt ökade sjukskrivningen bland den egna personalen. Även i detta 
perspektiv har familjeläkarna en central roll. 

Syfte 

Det projekt som föreslås här ska ses som en del i landstingets ambition att i 
dialog med familjeläkarna fortlöpande utveckla verksamheten.  

Som ett första steg genomförs en kartläggning av familjeläkarnas egen syn på 
sin roll som sjukskrivare och den problematik som kan finnas i samband med 
att utfärda sjukintyg. Därigenom skapas ett kunskapsunderlag som kan ligga 
till grund för fortsatta diskussioner och eventuellt förändringsarbete inom 
familjeläkarverksamheten. 
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Undersökningen genomförs i form av en intervjustudie där ett representativt 
urval av familjeläkarna i Västmanland ges möjlighet att beskriva 1) hur man 
upplever sin roll som sjukskrivare, 2) den praxis man idag tillämpar och 3) 
hur man ser på möjligheterna att förändra nuvarande praxis. 

Metod 

Av de verksamma familjeläkarna i Västmanland kommer ett slumpmässigt 
urval att göras på ca 20-25 läkare. Intervjuerna genomförs med hjälp av ett 
semistrukturerat intervjuformulär. Frågor ställs utifrån ett på förhand utvalt 
antal teman som medger följdfrågor och fördjupningar av temat. Tidsåtgång-
en beräknas till 1 - 1,5 timmar per intervju. De individuella intervjuerna 
kommer att kompletteras med några fokusgruppsintervjuer. 

Metoden kommer i viss utsträckning att kunna ge kvantitativa data, men i 
första hand eftersträvas en kvalitativ beskrivning och analys av den upplev-
da sjukskrivningsproblematiken. Intervjuerna bandas och skrivs ut i sin hel-
het. Resultatet sammanfattas i en rapport där läkarnas bild av sjukskriv-
ningsproblematiken redovisas på ett överskådligt sätt, kompletterat med citat 
och illustrerande exempel. 

Undersökningens teman 

Undersökningens teman och de frågor som ska ställas vid intervjuerna måste 
utvecklas vidare, preciseras och begränsas. Det är önskvärt att detta sker i 
samråd med några familjeläkare. Det följande ska ses som mycket preliminä-
ra förslag. 

1. Läkarnas tolkning av de snabbt ökade sjukskrivningstalen 

2. Läkarens syn på sig egen roll i samband med de ökade sjukskrivning-
arna 

3. Läkarens uppfattning av beslutssituationen vid utfärdande av sjukin-
tyg  

4. Uppfattningar om hur sjukskrivningspraxis bör och kan förändras 

Organisation och tidsplan 

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att familjeläkarna i 
Västmanland ställer sig bakom projektet och är beredda till en positiv med-
verkan i planering och genomförande. 
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För undersökningen uppläggning och genomförande ansvarar professor Ro-
land Svensson och universitetslektor Håkan Sandberg vid Mälardalens hög-
skola. Roland Svensson har tidigare bland annat bedrivit forskning om lä-
karprofessionen och är för närvarande prefekt vid Institutionen för Vård- och 
folkhälsovetenskap. Håkan Sandberg har forskat om arbetsorganisation och 
ledarskap och ansvarar sedan att par år tillbaka för kursen Läkaren som 
medarbetare som ges som uppdragsutbildning vid Mälardalens högskola för 
AT-läkarna i Landstinget Västmanland.  

Projektet kommer att påbörjas i december/januari och avrapporteras under 
senare delen av augusti 2003. Under vintern 2002/03 förbereds datainsam-
lingen genom urval, precisering av teman och frågeställningar. Detta sker i 
samråd med representanter för familjeläkarverksamheten. Under februari, 
mars och april genomförs intervjuerna. Under maj, juni och augusti kommer 
insamlade data att sammanställas, analyseras och presenteras i rapportform.  

Resurser och kostnader 

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 365 000 kronor. 

I kostnadskalkylen har samtliga högskolerelaterade kostnader för projektet 
inkluderats. Arbetsinsatsen för forskarna har beräknats till fem heltidsmåna-
der. Utskrifter av intervjuer, reseersättningar, material och högskolans för-
valtningskostnader ingår likaså i den totala projektkostnaden. Mångfal-
digande av slutrapporten är beräknad till 50 exemplar.  
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BILAGA 2: Intervjumall 

Håkan Sandberg/Roland Svensson Mars-03 

Intervjumall  

Studien Familjeläkarnas syn på sin roll som sjukskrivare 

Introduktion 

Personlig presentation. 

Uppdraget. ”Samklang.” Samrådsgruppen. 

Studien har vi valt att kalla Familjeläkarnas syn på sin roll som sjukskrivare. 

Etiska aspekter av studien: Denna studie berör inte identifierbara patienter 
och den kommer inte heller att i sin redovisning synliggöra vem du är. Själv-
klar är också frivilligheten i intervjun. För vårt arbete är det av stort värde att 
du deltar.  

Vi skulle alltså kunna beskriva syftet med vår intervju som att klarlägga lä-
karnas syn på frågor som sammanhänger med processer och beslut som le-
der till sjukskrivning, särskilt relaterat till de egna erfarenheter läkarna har. 
Jag vill också understryka att det alltså inte är fråga om att de synpunkter du 
har är rätt eller fel; det intressanta är synpunkter och erfarenheter av denna 
fråga. 

Jag tänkte att vi skulle tala om familjeläkarens roll i tre tema, först genom en 
allmän fråga och sedan genom några mer precisa frågor. Våra teman är först 
de ökande sjukskrivningstalen, sedan frågan om läkarens roll som sjukskri-
vare och slutligen din syn på hur praxis i frågor kring sjukskrivning skulle 
kunna förändras. 

Tema 1: Ökande sjukskrivningstal 

Ja, som sagt, det förs en diskussion kring det här med sjuktal och sjukskriv-
ningar, och det är ju ett faktum att sjukskrivningstalen har ökat mycket på 
senare år och att den ökningen inte tycks avstanna.  

Vad tror du att denna ökning beror på? 
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(Exempel, kan du förklara närmre, hur menar du, hur hänger det ihop, vil-
ken är bakgrunden till det, vilket samband har det ökade sjukskrivningstalet 
till detta, nu förstår jag inte riktigt, om du skulle ”spetsa” till ditt resone-
mang, var hamnar vi då? etc.) 

Precisering: 

− Arbetsplatsers utformning och arbetsorganisationen och arbetsuppgifter 
anges ofta som en huvudorsak till ökad sjuklighet. Hur ser du på det? 

− Har det blivit lättare att bli sjukskriven? Vad beror det på i så fall?  
− Har attityder eller normer bland människor i allmänhet eller i grupper av 

människor förändrats, så att sjukskrivning kommit att ses som mer legi-
timt än tidigare? 

− Har människors vardagsliv (arbete och fritid) förändrats så att behovet 
av sjukskrivning ökat? 

− Finns det andra förhållanden som bidrar till ett ökat behov av sjukskriv-
ning? 

− Spelar lagstiftning, regelsystem, finansieringsfrågor någon roll för de 
ökade sjuktalen? 

− Vilken betydelse kan ansvarsfördelningen mellan olika instanser och per-
soner ha för de ökade sjuktalen? 

− Finns det omständigheter för dig som läkare som bidragit till förändring-
ar i praxis vid sjukskrivning? Vad i så fall? 

Summering – avstämning 

Tema 2: Din roll som sjukskrivande läkare 

Det har bl.a. under valåret 2002 funnits röster som också har poängterat läka-
rens roll, ansvar och betydelse för de förändrade sjuktalen.  

Hur ser du som läkare på din roll som sjukskrivare? 

(Exempel, kan du förklara närmre, hur menar du, hur hänger det ihop, vil-
ken är bakgrunden till det, försvårande/underlättande omständigheter, nu 
förstår jag inte riktigt etc.) 

Precisering: 

− Hur upplever du ”sjukskrivningssituationer”? Karakterisera situationer-
na. Vilka svårigheter uppfattar du som läkare i samband med ditt beslut? 
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− Har din praxis förändrats på senare år? Hur i så fall? Är du påverkad av 
debatten i ditt handlande? 

− Brukar du göra en plan för patienten som beskriver hur sjukskrivningen 
ska avslutas? 

− Vad påverkar dig i ditt beslut, vilka beslutsgrunder använder du dig av? 
− Hur bedömer du som läkare dina möjligheter att bedöma och avgöra om 

och hur en person är sjuk? Varför/varför inte? 
− Hur ser du på dina möjligheter att bedöma sambandet mellan en patients 

ohälsa och arbetsförmåga? 
− Hur ser du på sambandet mellan sjuklighet och sjukskrivning? 
− Händer det att du i sjukintyget anger en annan diagnos än den som 

egentligen är tillämplig? I vilka situationer kan det förekomma? Varför? 
− Har du tillgång till det beslutunderlag du önskar då du fattar ditt beslut? 

Vilka delar kan saknas? Hur vanligt är det? I vilka fall? 
− Hur skulle du, sammanfattningsvis, vilja beskriva en väl avvägd sjuk-

skrivning (hälsa – livskvalitet – arbetsförmåga). När kan ett sådant ”op-
timalt” beslut tas, och vilka omständigheter skall vara uppfyllda för att 
du ska kunna ta det beslutet? Hur ofta tycker du att du idag kan med-
verka till en ”optimal” sjukskrivning? 

Summering – avstämning 

Tema 3: Förändringar i sjukskrivningspraxis 

Tycker du att sjukskrivningspraxis borde förändras? Hur i så fall? Vad tror du är 
möjligt att förändra på kort eller lång sikt?  

(Exempel, kan du förklara närmre, hur menar du, hur hänger det ihop, vil-
ken är bakgrunden till det, vilket samband har det ökade sjukskrivningstalet 
till sjukskrivningspraxis, nu förstår jag inte riktigt etc.) 

Precisering: 

− Sjukskrivning beskrivs ibland som något vilket motverkar sitt syfte, d.v.s. 
det leder snarare till passivitet och mer sjukskrivning än till aktivitet och 
återgång till arbetslivet. Hur ser du på det? 

− Hur skulle sjukskrivningstiden kunna bli mera av en period som leder 
till återgång till arbete? 

− Hur ser du på deltidssjukskrivning som det normala? 
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− Vad tror du om det ökande betalningsansvaret för myndigheter och före-
tag? 

− I en statlig utredning (SOU 2002:5, s. 197) diskuteras förslaget att bedöm-
ningen av arbetsoförmågan skulle ske av företagshälsovården. Hur ser 
du på det? (Hur påverkar det din praktik?) 

− Skulle en ökad användning av en ”second opinion” påverka situationen? 
Hur? (Hur påverkar det din praktik?) 

− Vilka samverkansinsatser mellan olika myndigheter och personer ser du 
som värdefulla?  

− Behöver läkarutbildningen av idag förändras med tanke på sjukskriv-
ningstalen och allmänläkarnas beslutssituationer? 

− Hur kan allmänläkarens kompetens höjas för en bättre sjukskrivnings-
praxis? 

− Ställs du ibland inför etiska problem vid sjukskrivning? Vilka kan det 
vara? 

− Hur ser du på blanketterna för sjukintyg (tillhandhåll) som du använt 
fram till årsskiftet och som du nu använder?  

Summering – avstämning 

Övriga kommentarer? 

Avslutning 
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Utgivna rapporter i skriftserie A 
Nr 1, 1997 Axelsson, Christina. Hela kedjan. Ett samverkansprojekt för ensamstående 

mödrar med långvarigt bidragsberoende i Eskilstuna kommun. November 
1997. 
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I debatten om ökade sjukskrivningstal har läkarna hamnat i fokus. Lands-
tinget Västmanland vände sig hösten 2002 till Mälardalens Högskola med en 
önskan om att få en studie genomförd rörande läkares sjukskrivningspraxis. 
Genom studien ville man få till stånd en dialog med familjeläkarna kring 
sjukskrivningsproblematiken och vilka möjligheter som fanns att utveckla 
nya rutiner för utfärdande av sjukintyg och rehabiliterande insatser. Sam-
tidigt påpekade man att Landstinget i egenskap av arbetsgivare hade ett stort 
ansvar vad gällande den egna personalens hälsa och tillfredsställelse i ar-
betet. Håkan Sandberg, universitetslektor vid Institutionen för Vård- och 
Folkhälsovetenskap genomförde våren 2003 en undersökning där familjelä-
kare intervjuades om sjukskrivningsproblematiken och sin egen roll som 
sjukskrivare.  

Studien har avsett att fånga läkarnas uppfattning inom ett antal områden 
som exempelvis: 

• förklaringar till de ökade sjukskrivningstalen 
• beslutssituationen vid själva sjukskrivningen och den praxis som läkare 

tillämpar 
• uppfattningar om hur praxis kan förändras 

Studien är intressant i ljuset av offentliga utredningar och olika förslag som 
framförts om hur läkares sjukskrivningspraxis kan förändras. Förslagen har 
handlat om att förstärka den försäkringsmedicinska delen av läkarutbildnin-
gen, om fortbildningsinsatser inom området, men också om sjukskrivnings-
förfarandet, om sjukintygets utformning och om att göra en förnyad bedöm-
ning av annan läkare än den sjukskrivande efter 20 dagars sjukskrivning 

Håkan Sandberg arbetar som universitetslektor i vårdpedagogik vid Mälarda-
lens högskola. Hans forskning berör arbetsmiljöfrågor inom landstingets häl-
so- och sjukvård och även inom den kommunala förvaltningen. 

 


