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Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för 
att stimulera landstingen till att ge sjukskrivnings-
frågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och 
för att utveckla sjukskrivningsprocessen. Den första 
överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting gällde för åren 2006-
2009. Arbetet har varit framgångsrikt. Sjukskriv-
ning ingår i dag i större omfattning som en del av 
vård och behandling. Nu har regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting enats om nya sjukskriv-
ningsmiljarder. Maximalt två miljarder för perioden 

2010-2011 ska regeringen betala ut. En del av pengar-
na fördelas utifrån folkmängd, men först om lands-
tingen uppfyller vissa villkor. Det handlar om att 
införa ledningssystem, att sjukskrivningsprocessen 
blir jämställd, att kvalitén i medicinska underlagen 
förbättras, att medicinska underlaget digitaliseras 
och sänds mellan vården och Försäkringskassan samt 
att landstingen genomför fördjupade utredningar. 
En rörlig del av sjukskrivningsmiljarden fördelas  
utifrån hur mycket länets sjukfrånvaro minskar, i  
relation till hur mycket den minskar i andra län.   

Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar



Sjukskrivningsprocessen förs in i  
ledningssystem 

Ett villkor för att landstingen ska få del av de statliga 
pengarna är att hälso- och sjukvården för in sjuk-
skrivningsprocessen i sina ledningssystem för kvalitet 
och patientsäkerhet. Dessa ledningssystem bygger 
på Socialstyrelsens föreskrifter från år 2005. Bak-
grunden till föreskrifterna är att varje patient ska 
kunna känna sig trygg i kontakten med vården och 
att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete 
på ett sätt som garanterar säker vård. Eftersom 
processen kring sjuskrivningar är en del av vård 
och behandling är det av stor vikt att det ingår i 
kvalitetsarbetet. Socialstyrelsen har i sin verksam-
hetstillsyn konstaterat att sjukskrivningsprocessen 
ofta faller utanför. Nu måste ledningen fastställa 
mål för kvalitetsarbetet med sjukskrivningsproces-
sen, kontinuerligt utvärdera hur väl målen har upp-
fyllts och ta fram rutiner för kvalitetsarbete. Till de  
moment som vårdenheterna behöver utforma rutiner 
för hör ledtider och användandet av det försäkrings-
medicinska beslutsstödet. För att få del av pengarna 
ska landstingen under 2010 ha utarbetat ett lednings-
system för sjukskrivningsprocessen på landstingsnivå. 
Under 2011 ska landstingen ha utarbetat lednings-
system på vårdenhetsnivå.  
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Handlingsplaner för mer jämställdhet

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat de senaste 
åren, men är fortfarande avsevärt högre än mäns. I 
december 2009 var 81 640 kvinnor och 50 041 män 
sjukskrivna mer än 14 dagar. Kvinnorna stod för 62 
procent av de pågående sjukfallen. Kvinnors sjuk-
skrivningar är också i genomsnitt längre än mäns. 
Det finns flera olika svar på frågan om varför kvinnor 
är mer sjukskrivna än män. Ett svar är den köns-
segregerade arbetsmarknaden. Ett annat svar är den 
bristande medicinska kunskapen om kvinnors sjukdo-
mar som leder till att de har svårare att få rätt diagnos 
och rätt behandling. Det har också visats att män får 

bättre stöd för rehabilitering som gör det möjligt 
att gå tillbaka till arbetet. En del av kvinnors sjuk-
skrivning hänger också samman med graviditeter, 
med mäns våld mot kvinnor. Vad vårdgivaren måste 
se till är att vården och sjukskrivningarna inte bidrar  
till ojämställdhet. Vårdpersonalen ska ha medicinsk 
kunskap om hur sjukdomarna påverkar män och 
kvinnor, ställa adekvata diagnoser och anpassa be-
handling, rehabilitering och sjukskrivning efter 
varje individs behov, inte utifrån fördomar och  
attityder till kvinnor och män. Sådana omedvetna  
attityder kan till exempel leda till att en kvinna 
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skickas till samtal istället för att få en medicinsk 
utredning eller att en man inte behandlas för sin 
depression och därför inte kan återgå till arbete. Ett 
villkor för att få pengar från sjukskrivningsmiljar-
den är att landstingen under 2010 analyserar köns-
uppdelad statistik och utarbetar en handlingsplan 
som säkerställer en hög kvalitet för båda könen och 
minskar omotiverade skillnader mellan kvinnors 
och mäns sjukskrivningar. Planen ska innehålla både 
kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och beskriva tyd-
liga mål för åtgärderna. Under 2011 ska landstingen 
ha genomfört minst tre kortsiktiga åtgärder och 
påbörjat minst två av de långsiktiga åtgärder som 
ingår i handlingsplanen.  

Kompletta och korrekta medicinska 
underlag

De medicinska underlag, ”sjukintyg”, som ligger till 
grund för sjukskrivningen behöver bli bättre. 
En granskning från Riksrevisionen av 355 sjuk-
penningärenden, samtliga avslutade under 2007, 
visade att underlagen var otillräckliga i hela 73 procent 
av de granskade fallen. Den uppgift som oftast saknades 
eller var bristfällig var hur sjukdomen påverkade 
funktionsförmågan och arbetsuppgifternas innehåll.
Skälen till att underlagen inte är kompletta kan vara 
att läkarna inte kan bedöma hur sjukdomen påverkar 
patientens arbetsförmåga eller har svårt att uttrycka 
det på det sätt som Försäkringskassan behöver, del-
vis på grund av blankettens utformning. Ett annat 
skäl är att det har saknats drivkrafter för att förbättra 
underlagen, eftersom Försäkringskassans handläggare 
så sällan har skickat tillbaka ofullständiga underlag.  
Den nya uppgörelsen om sjukskrivningsmiljar-
den ställer krav på ökad kvalitet på de medicinska  
underlagen. Kraven trappas upp under de två åren. 
De landsting vars läkare under 2010 skriver godkän-
da underlag i 50 procent av de nya sjukpenningären-
dena får dela på 75 miljoner. De som lyckas nå nivån 
70 procent får dela på ytterligare 75 miljoner. Under 
2011 krävs det godtagbar kvalitet i 80 procent av de nya  
ärendena för att 150 miljoner ska utbetalas.  

Sjukskrivningsmiljarden �

Fo
to

: M
at

to
n



Ett sätt att åstadkomma bättre medicinska under-
lag är att systemet blir elektroniskt. Det innebär 
bland annat att intyget  inte kan sändas iväg innan 
all efterfrågad information har fyllts i, vilket mins-
kar risken för att underlaget behöver kompletteras.
Överföringen till Försäkringskassan går också snabbare, 
vilket är bra för patienten. Elektroniska underlag 
gör det dessutom möjligt att lägga in funktioner 
som underlättar för läkaren och Försäkringskas-
sans handläggare när de har frågor kring ett ärende. 
En annan fördel är att varje vårdenhet enkelt kan 
se hur många patienter som man har sjukskrivit, 
diagnoser, hur länge sjukskrivningarna har varat 
och annan information som kan vara värdefull för 
att förbättra kvaliteten i arbetet. Senast i december 

2010 ska landstingen ha en formaliserad plan för 
hur den elektroniska överföringen till Försäk-
ringskassan ska gå till. De landsting som uppfyller 
detta krav får dela på 100 miljoner kronor. Senast i 
november  2011 ska landstingen ha anslutit sig till 
systemet för elektronisk överföring. Under novem-
ber 2011 ska minst 90 procent av underlagen föras 
över elektroniskt och det ska finnas en plan för att 
ytterligare öka andelen elektroniskt överförda medi-
cinska underlag. En elektronisk funktion för fråga 
och svar mellan hälso- och sjukvården och Försäk-
ringskassan ska också vara kopplad till det medicin-
ska underlaget. De landsting som uppfyller kraven 
för 2011 får dela på 100 miljoner kronor.  

Elektroniskt överförda medicinska underlag
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I vissa fall behövs fördjupade medicinska utredningar 
för att bedöma sjukdomens konsekvenser för indi-
videns arbetsförmåga. Det kan till exempel gälla då 
den försäkrade har sammansatta och svårbedömda 
problem och där det kan finnas andra faktorer än 
rent medicinska som påverkar funktionen. Ett 
sådant tillfälle är när en person har varit sjukskriven 
i 180 dagar och arbetsförmågan ska prövas mot 
hela arbetsmarknaden. Landstingen ska inom fyra 
veckor efter förfrågan bistå Försäkringskassan 
med kompletterande utredningar. I vissa ärenden 
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räcker det med utredningar av en enda läkare. I andra 
fall krävs det att team bestående av läkare, sjuk-
gymnast, psykolog och arbetsterapeut gör fördjupade 
utredningar. Landstingen får ersättning i relation till 
hur stor andel man har kunnat leverera av de ut-
redningar som Försäkringskassan har begärt. Den 
totala summan som kommer att fördelas enligt 
kriteriet är 200 miljoner kronor. Landstingen ska 
börja genomföra utredningarna så snart som möjligt 
med start under 2010. Ju tidigare landstingen kommer 
igång, desto mer pengar får de. 

Utföra fördjupade medicinska utredningar



118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20  
Tfn: 08-452 70 00. Webbplats: www.skl.se

För mer information kontakta

Anna Östbom, tfn 08-452 76 96, anna.ostbom@skl.se eller

Cecilia Unge, tfn 08-452 76 27, cecilia.unge@skl.se
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