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Remiss ”Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården” (Ds 2018:5). 
 
DLF tackar för möjligheten att svara på Läkarförbundets remiss angående ovanstående. 
 
Försäkringskassan har tyvärr utfört sitt uppdrag att sänka sjuktalen på ett sätt som minskat deras 
tidigare så goda samordning. Man granskar texter på intyg, begär kompletteringar, granskar igen och 
avslår ibland vilket kan leda till stora konsekvenser för patienten. Ibland blir den medicinska 
bedömningen sekundär till läkarens förmåga att formulera sig på intyget. Bedömningen av hur 
intyget styrker patientens situation görs av den enskilde handläggaren och sättet att bedöma kan 
skilja sig mellan olika handläggare, det finns ett utrymme för godtycklighet och rättsosäkerhet. 
 
Tidigare kunde ett möte med patient, läkare, arbetsgivare och handläggare från försäkringskassan 
leda framåt i rehabiliteringen. Vi beklagar att Försäkringskassan inte kunnat leva upp till sitt 
samordningsansvar och att det är svårt att ordna ett avstämningsmöte med alla närvarande. Ett 
sådant möte med beslutande myndighet närvarande var effektivt, man kunde göra en plan angående 
fortsatt sjukskrivning, eventuell arbetsträning etc. Åtgärderna var godkända i förväg. 
 
Att sänka sjuktalen innebär bara att antalet sjukskrivna minskar, man skulle önska att det innebar att 
befolkningen blev friskare och att vi kunde erbjuda ett hållbart arbetsliv.  
 
En stor del av sjukskrivningarna görs i primärvården och handlar ofta om psykisk ohälsa. Vi har 
psykologer som hjälp i behandlingen men läkaren är också en viktig person som bedömer patientens 
aktuella situation, stödjer, bedömer effekt av eventuell medicinering och till sist sannolikt sjukskriver. 
Att hinna ha kontakt med arbetsgivare och försäkringskassa på ett konstruktivt sätt är omöjligt i en 
stressad tillvaro i primärvården. 
 
Vi välkomnar lagen om koordineringsinsatser och har goda erfarenheter av rehabkoordinatorer i 
primärvård. Dessa kan stödja patienten, ha kontakt med arbetsgivare och försäkringskassa och ibland 
få till ett avstämningsmöte. 
 
1 § Landstinget ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter 
som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå 
till arbetslivet. 
 
Hur har man tänkt sig att detta skall gå till? Bara i landstingsdriven verksamhet? 
I landstingsfinansierad verksamhet? Hur är det med företagshälsovård och andra privata 
verksamheter? 
 
Man kan också fundera över finansieringen. Samordning har tidigare varit Försäkringskassans ansvar 
vilket man inte längre tar. Nu skall primärvården få ansvaret och kostnaden. Borde pengar överföras 
från Försäkringskassan? Frågan har varit aktuell åtminstone i Kalmar läns landsting. 
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