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Förord 

Syfte med rapporten 

Denna rapport har två syften. Det ena är att utarbeta ett underlag till Socialdepartementet för 
att utröna vilken kunskap som finns inom området sjukskrivning, behandling och 
rehabilitering av lättare psykiska diagnoser. När arbetat hade påbörjats kom önskemål om att 
rapporten även skulle omfatta smärta. Underlaget i rapporten ska vara ett stöd för att utforma 
en rehabiliteringsgaranti.  
Det andra syftet med rapporten är att underlätta för landstingen att förbereda en 
rehabiliteringsgaranti.  

Målgrupp  

Målgrupperna för rapporten är politiker som ska ta ställning till utformningen av 
rehabiliteringsgarantin och personer i landstingen som ska utforma en rehabiliteringsgaranti. 

 

Författare till skriften är Anna Östbom Sveriges Kommuner och Landsting.  

Ett stort tack 

Detta dokument har utarbetats under mycket kort tid. För att det skulle vara möjligt bildades 
en referensgrupp som träffades vid två tillfällen och diskuterade upplägg och innehåll.  

Ett stort tack till referensgruppen som har bidragit till värdefulla diskussioner och gett 
synpunkter och bidragit till de texter som tagits fram. Deltagare i gruppen var: 
Elisabeth Erwall, Stockholm läns landsting, Christina Källgren Petersson, Östergötlands läns 
landsting, Elisabeth Kristiansen, Gävleborgs läns landsting, Ingrid Wangerud, 
Försäkringskassan, Mattias Lundberg och Örjan Salling, Psykologförbundet, Anders Nilsson 
och Susanne Asplund Johansson, Läkarförbundet och Anders Norlund, SBU. 

Tack också till följande personer som har gett synpunkter och bidragit till texter: 
Bo Lindblom och Jan Larsson, Socialstyrelsen, Kerstin Ekberg, Linköpings Universitet, 
Jörgen Herlofson, Empatica AB, Jon Diutrex, Försäkringskassan, Jill Taube, Camilla 
Grundström och Annika M Bjurling, Stockholms läns landsting, Barbro Holm Ivarsson, 
konsult folkhälsofrågor, Annie Hansen Falkdal, Västerbottens läns landsting och Tuula 
Wallsten, Landstinget Västmanland.  
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Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens med Socialdepartementet om 
att lämna underlag till en rehabiliteringsgaranti inom hälso- och sjukvården för 
evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att stimulera återgång i arbete. SKL 
ska dessutom föreslå hur en rehabiliteringsgaranti ska kunna förberedas. Som ett första steg i 
att införa denna garanti föreslår regeringen att avtal träffas med landstingen under 2008, som 
innebär att hälso- och sjukvården tillförs ökade resurser för sådana rehabiliteringsinsatser. 
Garantin inriktas på de stora diagnosgrupperna för sjukskrivningar: sjukdomar i 
rörelseorganen och lättare psykisk ohälsa. I förslaget, som ska överlämnas i april, ingår endast 
behandling och rehabilitering av lättare psykisk ohälsa och smärta. Orsaken är att 
Socialdepartementet önskar invänta Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen.  

Förekomst av psykisk ohälsa och sjukdom från rörelseorganen 

Mellan 20 och 40 procent av befolkningen bedöms lida av någon form av psykisk ohälsa. De 
allvarliga psykiska sjukdomarna har inte ökat nämnvärt i befolkningen över tid medan lättare 
psykisk ohälsa har ökat sedan början av 1990-talet. Cirka 30 procent av dem som söker hjälp i 
primärvården lider av psykisk ohälsa. Verksamhetscheferna i primärvården uppger att de inte 
har möjlighet att tillgodose den stora efterfrågan på vård av personer med psykiska problem. 
Primärvården är i behov av fler kuratorer, psykologer och psykoterapeuter.  
Andelen som anger att de har en sådan sjukdom från rörelseorganen har legat relativt konstant 
sedan slutet av 1980-talet. I åldersgruppen 16-84 år uppgav 15 procent av männen och 21 
procent av kvinnorna att de har en långvarig sjukdom på grund av besvär från rörelseorganen. 
Detta motsvarar cirka 737 000 kvinnor och 518 000 män.  
Generellt anger kvinnor oftare än män att de har en långvarig sjukdom på grund av besvär 
från rörelseorganen. Skillnaden är särskilt framträdande efter 55 års ålder. Besvär av smärta 
och värk i någon del av kroppen är vanligt . I ULF 2002/03 uppgav 57 procent av männen och 
68 procent av kvinnorna att de hade värk i antingen rygg, nacke, skuldror, armbågar, ben eller 
knän. Omkring 30 procent av dessa uppgav att besvären var svåra.  
Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är sjukdomar i rörelseorganen och den näst 
vanligaste är psykiska diagnoser. Sjukskrivning till följd av psykiska diagnoser fortsätter att 
öka och uppgår till 35 procent för kvinnor och 25 procent för män. Sjukskrivningar vid dessa 
diagnoser pågår i genomsnitt mellan 200 och 350 dagar. Risken för att ett sjukfall ska fortsätta 
ytterligare en månad är högre ju längre tid det pågår. Sannolikheten att ett sjukfall ska 
avslutas avtar starkt när sjukfallet pågått i över 90 dagar. Av de fall som pågått över 90 dagar 
har hälften avlutats ett halvår senare. 

Brister i hanteringen av sjukskrivningar 

Enligt Socialstyrelsen brister hälso- och sjukvården i hanteringen av sjukskrivningar. Detta 
bekräftas i undersökningar av Karolinska Institutet. Sjukvårdens sätt att hantera 
sjukskrivningar har bidragit till den höga nivån på sjukfrånvaron i Sverige. Ett omfattande 
arbete pågår för att utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen inom ramen för 
miljardsatsningen, vilket har bidragit till positiva effekter på sjukfrånvaron. I oktober 2007 
lanserade Socialstyrelsen ett Försäkringsmedicinskt beslutstöd med rekommenderade tider för 
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sjukskrivning för cirka 90 diagnoser. Under maj 2008 kommer beslutstödet att kompletteras 
med rekommenderade tider vid sjukskrivning för psykiska diagnoser.  

Insatser för rehabilitering 

Rehabilitering är inte någon klart definierad och exakt avgränsad verksamhet. Det innebär att 
rehabilitering omfattar många olika insatser och åtgärder och bedrivs i olika verksamheter. 
Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa funktionsförmågan, 
bevara en uppnådd funktion, träna kompenserande funktioner och därigenom förbättra 
förutsättningarna för full delaktighet i samhällslivet 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering 
ska rehabiliteringsinsatser bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Olika insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Efter samtycke från patienten ska en 
plan för samordning upprättas. Där ska tydligt framgå vilka de planerade och beslutade 
insatserna är, målet för insatserna, uppgifter om vem eller vilka som ska genomföra dem, en 
tidplan samt en beskrivning av hur och när punkterna ska följas upp och utvärderas. 

Befintlig kunskap och kunskapsluckor 

Det finns kunskapsbrister inom flera områden. Vetenskaplig kunskap saknas om vad som är 
optimal sjukfrånvaro och om konsekvenser (positiva och negativa) av sjukfrånvaro. Sådan 
kunskap behövs för att kunna göra adekvata ställningstaganden kring den enskilde patienten. 
Det saknas också instrument för att kunna bedöma hur stor nedsättning av arbetsförmågan 
som en sjukdom eller skada lett till. Vetenskapligt baserad kunskap saknas om några av de 
vanliga diagnosgrupperna bakom sjukskrivning, både vad gäller diagnossättning, behandling 
och åtgärder för rehabilitering. Det finns en hel del kunskap om diagnos och behandling när 
det gäller ångest, depression och smärta. Ett problem är att den existerande kunskapen om 
psykiska besvär och smärta inte alltid används. Kunskapssammanställningar från Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att det finns evidens för flera 
behandlingsformer vad gäller ångest, depression och långvarig smärta, men att utfallsmåttet 
återgång i arbete saknas vid psykiska diagnoser. Förutsättningarna för att återgå i arbete borde 
rimligen förbättras om patienterna tillfrisknar från den psykiska sjukdomen. För att kunskapen 
ska förbättras bör forskning ske i anslutning till de åtgärder som sker inom ramen för 
rehabiliteringsgarantin.  
Här följer en kort sammanfattning av evidensbaserad kunskap när det gäller att behandla 
ångestsyndrom, depression och smärta.  

Ångestsyndrom 
Ångestsyndrom delas in i paniksyndrom, specifik fobi, social fobi, tvångssyndrom, 
posttraumatisk stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Kognitiv beteendeterapi1 har 
effekt vid behandling av social fobi och generaliserat ångestsyndrom. Enstaka studier talar för 
att kortvariga kognitiva terapier som ges redan när de första tecknen på posttraumatisk stress 
inträder, kan förhindra att ett kroniskt tillstånd utvecklas. Kognitiv beteendeterapi med 
exponering (till exempel exponering för spindlar vid spindelfobi) har visat sig vara effektivt 
vid behandling av paniksyndrom och specifika fobier. Vid tvångssyndrom är beteendeterapi 
                                                 
1 Olika behandlingsmetoder beskrivs på sid. 17 under avsnittet "Kort beskrivning av 
behandlingsmetoder". 
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med responsprevention den bäst dokumenterade behandlingen, framför allt för 
tvångshandlingar.  

Depression 
De behandlingar som visat ha effekt mot depressiva tillstånd omfattar oftast 15-20 
behandlingstimmar och kan ske individuellt, i par eller i grupp. Fokuseringen har varit olika i 
olika terapiformer, men har haft det gemensamt att det handlat om beteendeproblem, tankesätt 
och relationer som sammanhänger med depressionen. De psykoterapiformer som har mest 
stöd i kliniska studier är beteendeterapi, kognitiv terapi och kombinationer av dessa båda. 

Smärta 
Breda och samordnade rehabiliteringsprogram, multimodal rehabilitering, definieras som 
insatser med ett helhetsperspektiv, vilket integrerar medicinska och sociala åtgärder beroende 
på individens behov och sociala situation. Ett generellt mål för multimodal rehabilitering vid 
långvariga smärttillstånd är att lindra smärtupplevelsen samt öka individens allmänna 
funktions- och arbetsförmåga. Det biopsykosociala synsättet innebär att multimodal 
rehabilitering av långvarig smärta kan omfatta vitt skilda åtgärder som sjukgymnastik och 
sociala, pedagogiska och psykologiska insatser i olika kombinationer. Multimodal 
rehabilitering som kombinerar psykologiska insatser, till exempel kognitiv beteendeterapi, 
med åtgärder som syftar till ökad fysisk funktionsförmåga, ger långsiktigt bättre resultat vid 
generell långvarig smärta än mindre omfattade insatser. Effekten kan mätas som återgång till 
arbete eller minskad sjukskrivning. Multimodala rehabiliteringsinsatser ger bättre effekter på 
funktionsförmåga för patienter med fibromyalgi än mindre omfattande behandlingar. 
Multimodal rehabilitering är mer kostnadseffektiv än konventionell behandling vid 
ländryggsmärta. 

Fysisk aktivitet på recept  

Metoden Fysisk aktivitet på recept – FaR ® – innebär att patienten ordineras fysisk aktivitet 
utifrån FYSS (Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) på samma 
sätt som ett läkemedel. Den kan ges förebyggande eller behandlande, som ett komplement till 
eller, i vissa fall, även som ersättning för läkemedel. Läkaren eller annan personal tar upp 
sjukdomshistoria, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. 
Fysisk träning har i flera studier visat sig ha en positiv effekt vid depression. Och kan vara ett 
komplement till annan behandling vid lättare och moderata grader av depression. Innebär FaR 
även skydd mot att insjukna i depression? Det finns det en handfull välgjorda studier som 
tyder på det. Ångestnivån påverkas övergående av fysisk aktivitet och man avser här det som 
benämns tillståndsångest och är tillfällig. Generaliserande ångesttillstånd kan ha nytta av 
fysisk aktivitet. Omvänt vet man att ångestsjukdomar förekommer mer bland fysiskt inaktiva 
än hos aktiva. Under alkoholabstinens, som ofta innehåller en hög grad av ångest, har fysisk 
aktivitet i några studier visat sig ha effekt.  
Att organisera arbetet med lättare psykiska diagnoser och smärta kan ske på många olika sätt. 
Här presenteras hur landstingen i Gävleborg och Stockholm organiserar sitt arbete. 

Psykosociala team i Gävleborgs läns landsting 

Psykosociala teamet består av kurator, psykolog och psykiatrisjuksköterska och är väl 
integrerat i övrig verksamhet på hälsocentralen. Utifrån en tydlig gränsdragning till såväl 
egenvård som den specialiserade psykiatrin har teamet följande uppdrag: 
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• Utreda och bedöma patienter över 18 år med en psykologisk/psykosocial problematik. Vid 
behov använder sig teamet av självskattningsformulär, som ett komplement; MADRS, 
HAD, SCL-90 är några exempel.  

• Ge en korttidsinriktad samtalsbehandling (i snitt 8-10 samtal à cirka en timme) samt verka 
för en god rehabilitering. Behandlingen ges individuellt, i grupp alternativt via 
internetbaserad KBT-behandling. 

• Aktivt samarbeta med externa aktörer såsom Försäkringskassa, socialtjänst och 
arbetsgivare.  

• Medverka i bedömning för en eventuell remiss till den specialiserade psykiatrin. 
• Verka som konsult till övriga medarbetare vid hälsocentralen. 

Patienterna remitteras till teamet antingen direkt via rådgivningssköterskan eller 
familjeläkaren. Patienten har även möjlighet att söka själv direkt till teamet. De vanligaste 
diagnosgrupperna är lindriga och medelsvåra depressioner och ångesttillstånd, stressrelaterade 
sjukdomar samt komplicerade kristillstånd.  
Behandlingsinsatserna är ofta ett komplement eller ett alternativ till den medicinska 
behandling som ges av familjeläkaren. Metoderna hos det psykosociala teamet är 
mångskiftande, från psykopedagogiska metoder till korttidsinriktade samtalsbehandlingar av 
psykoterapeutisk karaktär. Teamets insatser består, vid behov, även av aktiva 
rehabiliteringsinsatser i form av avstämningsmöten med familjeläkaren, Försäkringskassan 
och arbetsgivaren, alltid tillsammans med patienten.  

Rehabiliteringsgaranti inom Stockholm läns landsting  

Målgrupper för rehabiliteringsgarantin är patienter som är sjukskrivna alternativ riskerar att 
bli sjukskrivna till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattnings- och 
depressionstillstånd eller på grund av smärtproblematik i rygg, nacke och/eller axlar där man 
kan förvänta sig hel- eller deltidssjukskrivning under en längre period, mer än fyra veckor. 
Rehabiliteringsgarantin innebär att målgruppernas behov av stöd i rehabiliteringsprocessen 
utreds och att de bedöms medicinskt av läkare eller annan behandlare samt att en plan för 
åtgärder tas fram. Försäkringskassan eller patienten själv kan ta initiativ till att omfattas av 
garantin. Ett avstämningsmöte genomförs där patient, läkare, handläggare från 
Försäkringskassan, arbetsgivare/alternativt annan aktör deltar. Patientens behov av 
rehabiliteringsinsatser klarläggs under mötet och en överenskommelse fastställs om lämpliga 
åtgärder som stöd i patientens rehabilitering/återgång i arbetet. Vid mötet klarläggs även 
behov av övriga insatser förutom det erbjudande om rehabiliteringsgaranti som idag finns att 
tillgå inom första linjens vård. Gruppsamtal baserade på kognitiv beteendeterapi erbjuds de 
individer som det passar. Samtalen genomförs av utbildade gruppledare och är knutna till 
vårdcentraler och rehabiliteringsenheter.  
För de patienter som rehabiliteringsgarantins erbjudande inte passar, och som av läkare 
bedöms ha behov av fördjupad utredning, finns inom andra linjens vård ryggcentra och ett 
utökat stressrehabiliteringsnätverk med multidisciplinära team att tillgå:  
• Ryggcentra vid Stockholms Spine Center Rehab, Löwenströmska sjukhuset och Proxima 

Ryggcentrum, Nacka närsjukhus 

Enligt avtal tar de emot patienter på remiss som varit sjukskriven till minst 50 procent under 
minst fyra veckor för besvär från nacke och/eller rygg, och där ytterligare åtgärder bedöms 
nödvändiga eller att patienten haft upprepade sjukskrivningar till minst 50 procent under 
minst två veckor vid två tillfällen under de senaste tolv månaderna, för besvär från nacke 
och/eller rygg och där ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga eller att patienten, om han/hon 
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inte uppfyller ovanstående, känner stark oro eller ångest för sina besvär från nacke och/eller 
rygg.  
• Ett stressrehabiliteringsnätverk bedrivs som försöksverksamhet vid StressRehab, 

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB, 
Gustavsbergs vårdcentral, Stiftelsen Stressmottagningen Solna och PBM Stressmedicine  

Syftet med försöksverksamheten är att erbjuda patienter, som remitteras, tidig utredning och 
behandling med verkningsfulla rehabiliteringsinsatser samt att utveckla verktyg för 
stressprevention inom primärvården. Verksamheterna ska utföra bedömning/utredning och 
aktiv medicinsk rehabilitering både individuellt och/eller i grupp för patienter som är 
sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa inklusive utmattningssyndrom. 

Slutsats 

Att hälso- och sjukvården tillförs extra resurser i form av en rehabiliteringsgaranti, för att 
utveckla behandling och rehabilitering för personer som lider av lättare psykisk ohälsa som 
depression, ångest och stress eller smärta, är något som kommer att gynna patienterna. Läkare 
har i ett flertal studier uppgivit att de tycker det är problematiskt att hantera sjukskrivningar 
och finner olika coopingstrategier för att hantera situationen. Patienten får ofta den 
sjukskrivning som han/hon önskar även om läkaren bedömer att det inte är lämpligt. Att 
kunna erbjuda patienter behandling och rehabilitering enligt intentionen i 
rehabiliteringsgarantin tillsammans med det utvecklingsarbete som sker till följd av 
miljardsatsningen och införandet av Försäkringsmedicinskt beslutstöd kommer att bidra till att 
fler personer undviker skadliga sjukskrivningar och kan återgå i arbete snabbare än tidigare.  
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