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Svenska Företagsläkarföreningen tackar för möjligheten att inkomma med syn-
punkter på Remiss: Samspel för hälsa (SOU 2018:80) Gem 2019/0031 

Vårt svar består av flera delar - en övergripande kommentar, en samman-
fattning samt en genomgång av vissa delar av dokumentet  

Övergripande kommentar  
Det sammantagna intrycket av betänkandet är att man noterat en variation av ohälsotal över 
tid och geografiskt, definierat detta som ett problem och därefter startat ett omfattande utred-
ningsarbete i syfte att minska variationen i sjukfrånvaron genom finansiell samordning mellan 
hälso- och sjukvård och sjukförsäkring.  
Vi vet dock att mycket av dagens sjukfrånvaro inte har medicinska orsaker utan att den domi-
nerande sjukskrivningsorsaken, den stressrelaterade ohälsan, betingas av obalans mellan krav 
och resurser på arbetet och hemma. Dagens problem av ohälsa/sjukfrånvaro hör därför inte 
hemma i sjukvården utan problemen bör lösas på arbetsplatsen, i hemmet etc. och med andra 
former av stöd. 

Sammanfattning 
• Sveriges arbetstagare behöver bättre stöd att lösa arbetsmiljöproblem inkluderande 

bristande resurser.  
• Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen kommer 

troligtvis inte minska långa sjukfall utan tvärtom öka längden på sjukskrivning. Ju mer 
sjukvårdande insatser desto fler och längre sjukfall och medikaliserande av individers 
ohälsa 

• Att arbeta med arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser föreslås i stället för att uppfinna 
nya roller i ordinär sjukvård.  

• Om arbetsrutiner och kommunikation främjas mellan allmänmedicin och arbetsmedi-
cin/företagshälsovård skulle arbetsgivare tidigt involveras där enkla åtgärder ofta stop-
par vård- och kostnadskrävande ohälsa. 

• Sjukvårdens målsättning är att bota, lindra och trösta dvs inte återfå arbetsförmåga. Att 
återfå arbetsförmåga är ett annat uppdrag. 

• Sjukfrånvaro, sjukskrivning och rehabilitering är ett specialistområde. De läkare som 
har särskild kompetens i detta är arbetsmedicinare/företagsläkare.  

• För att återfå arbetsförmåga är dialog med arbetsplatsen en avgörande del i behand-
lingen. Företagsläkare/arbetsmedicinare är de enda läkare som har specialistkompe-
tens i detta. 

• Arbetsförmågeutredning bör inkludera en handlingsplan med tydlig målsättning utfor-
mad i dialog med arbetsgivaren. Utredningen kan initieras av vårdcentral eller arbets-
givare. 

• Utredningen kan genomföras tillsammans med annan profession som har kompetens 
inom försäkringsmedicin och arbetsrätt, men läkare är den enda professionen som kan 
bedöma och uttala om det föreligger medicinska skäl för arbetsoförmåga eller ej. 

• Bristande stöd och autonomi är en kraftigt underskattad riskfaktor för översjukskriv-
ning. Det vore mycket olyckligt om man inför en ny funktion/ny yrkesroll som fråntar 
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läkaren kontroll över sjukskrivnings- och rehabprocessen. Andra exempel på sådana 
försök har inte lyckats. En koordineringsfunktion kan vara till nytta, förutsatt att läka-
ren äger processen och avgör vem som ska sköta vilka delar.  

• Förstärk allmänläkarens autonomi, kompetens och utveckla de stödfunktioner de anser 
sig behöva.  

• Att handläggare på FK träffar den försäkrade samt har försäkringsmedicinsk utbild-
ning gynnar samverkan och rehabiliteringen går bättre. 

• Mer forskning behövs om samband mellan olika styrsätt, arbetsmiljö och ohälsa (t.ex. 
NPM) 

Genomgång av dokumentet 
Sidan 12-13  
Utredningen tar avstamp i den variation som präglat svensk sjukfrånvaro, vilket lett till brist 
på förutsägbarhet och till påfrestning för hälso- och sjukvården. Utredningen har handlat om 
att utforska former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården 
och man har letat efter effektiva sätt till incitament för hållbar utveckling i positiv riktning för 
individ och samhälle. 
Kommentar 
Varför lägga ansvaret på hälso- och sjukvården för denna variation? Det finns så mycket i 
sjukskrivningsmönster som inte är sjukdom och det är det man måste analysera och komma 
åt.  
Det kan ju vara så att ekonomiska incitament och styrmedel kan ha pressat ned sjuktal tillfäl-
ligt utan att det har berott på en genuin förbättring i folkhälsa, arbetsmiljö mm, utan endast på 
ekonomiska incitament, press på den sjukskrivne, den som sjukskriver etc.  
Detta betänkande utgör ytterligare förslag på ekonomisk styrning. 
 
Sidan 17 under Utmaningar och rekommendationer ang. förutsättningar.  
En tredjedel är att kompetens och professionell autonomi hos handläggare vid FK utv. i rikt-
ning mot att fler välgrundade ställningstaganden ska kunna göras utifrån befintliga medi-
cinska underlag 
Kommentar 
Detta måste balanseras mot att inte bara ge bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdens 
medarbetare att tillämpa försäkringsmedicinsk kompetens som en lösning utan i allra högsta 
grad att ge förutsättningar att öka läkarens autonomi vid försäkringsmedicinska bedömningar. 
 
Sidan18  
SKL kan komma att få en ny roll. Den koordinerande part i tid. ök. försvinner och förutsätt-
ningar för en ny form av ansvar när det gäller kunskaps- och implementeringsstöd uppstår.  
Kommentar 
Det är högst problematiskt att SKL alltmer tagit sig, och tilldelats denna roll.   
Kunskap inom försäkringsmedicin, sjukskrivningar mm finns inte inom SKL utan inom ar-
betsmedicin och läkarskrået.  
SKL är en intresseorganisation för arbetsgivarna som redan tidigare fått kritik från Riksrevis-
ionen för sitt myndighetsliknande agerande in i medicinen och sjukvården. Specialitetsför-
eningarna borgar för kunskap och verksamhetsfrågor, expertkunskap inom hälso- och sjuk-
vård relaterat till sjukförsäkringen. 
För de hjälpsökande i hälso-sjukvården som tydligast berörs är individer med psykisk ohälsa. 
Ambitionen är att de ska mötas av ökad kvalitet inom hälso- och sjukvården där en förbättrad 
initial bedömning är en viktig del. Hur ska detta gå till? Det är inte beskrivet. Det går att anta 
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att man vill lägga över bedömningar på andra yrkeskategorier, men det har inte visat sig i 
några studier att det blir bättre kvalitativa bedömningar. 
 
Sidan 79 
Man diskuterar att öppna både för att introducera och använda ny kompetens i vården och för 
att vården närmar sig arbetsgivaren på nya sätt…utvecklandet av koordinatorer.  
Kommentar 
Utredningen återkommer till detta med koordinatorer och man kan ana att man redan bestämt 
sig för vad man vill uppnå med den här utredningen samt att man tänker sig att SKL ska stå 
för utförandet. 
 
Sidan 181 
Här uttrycker man att ”utredningens ambition är att undvika detaljstyrning”.  
Kommentar 
Att villkora och ge ekonomiska incitament är styrning. I stället måste man ta tag i grunden 
och göra analysen rätt.  
 
Sidan 182  
Kärnan i förslaget är att landstingen ska få statsbidrag utifrån hur hälso- och sjukvården i 
samverkan med andra aktörer lyckas hantera sitt försäkringsmedicinska uppdrag…Utan ett 
rationellt samarbete mellan exempelvis hälso- och sjukvården och Försäkringskassan kom-
mer framsteg inom hälso- och sjukvård förmodligen inte att ge den positiva utväxling som an-
nars hade varit möjlig.  
Kommentar 
Från Företagsläkarföreningens sida håller vi med om att samarbetet med Försäkringskassan 
kan vara mycket fruktbart. Arbetsmedicin är en redan befintlig arena som har en mångårig er-
farenhet och upparbetade kanaler till Försäkringskassan.  
Däremot har det samarbetet försvårats då det senaste året upplevts som att Försäkringskassan 
håller sig mer passiva och tackar nej att delta på rehab-möten, möjligen för att de fråntagits 
sitt mandat att göra detta möjligen i syfte att hålla sig objektiva och i bakgrunden i processen. 
Detta har starkt negativt påverkat möjligheterna till en effektiv och smidig rehab-process. 
Stöd samarbetet mellan arbetsmedicin och Försäkringskassan, så kan denna relation stödja all-
mänmedicin och övrig hälso- och sjukvård i rehab- och sjukskrivningsprocessen! 
 
Sidan 184  
Exempelvis svarade drygt 40% av de sjukskrivande läkarna som ingick i studien att de minst 
en gång i veckan upplevde att sjukskrivningsärenden är problematiska. Nästan hälften 48%, 
ansåg att det är problematiskt att hantera situationer där patienten har olika åsikter om beho-
vet av sjukrivning. Närmare en femtedel, 19%, angav att de minst en gång i veckan möter pa-
tienter som vill vara sjukskrivna av annan andel än arbetsoförmåga…minst en gång i veckan 
sjukskriver längre än nödvändigt för att undvika konflikt. 
Kommentar 
Att en så stor andel läkare svarar på detta sätt kräver en djupare analys för att man ska landa i 
rätt åtgärder för att komma åt problemet. Helt enkelt behöver myndigheter lyssna mer och inte 
falla för frestelsen att agera kraftfullt kortsiktigt för att styra.   
Studier visar att läkarens autonomi och stödfunktioner gradvis har minskat genom åren, sam-
tidigt har ett stort fokus legat på patientmakt. Det är inte svårt att se en uppenbar risk att se 
konfliktfyllda situationer kring sjukskrivning när patienten förväntar sig få det den vill ha el-
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ler anser sig ha rätt till, men läkaren bedömer att det medicinskt inte finns grund för sjukskriv-
ning. Om då läkaren saknar autonomi eller saknar chefens stöd i sitt medicinska agerande är 
risken uppenbar att man väljer den enkla vägen ut mot bättre vetande. Det är helt enkelt en 
otacksam uppgift att hålla emot sjukskrivningar då varken patient, chefer eller arbetsgivare 
visar någon uppskattning för detta. Fokus i många sjukvårdsverksamheter har idag fokus på 
”nöjd kund”. 
Andra intyg till försäkringsbolag etc. faktureras, medan sjukintyg är en ”fri nyttighet”. Detta 
är problematiskt. 
 
Sidan 185 
Tidsbristen beror bl.a. på att vissa patientmöten som handlar om att psykisk ohälsa och/eller 
smärtproblematik kan vara extra utmanande. 
 
Riksrevisionen pekat på att ett skäl till att rehabiliteringsgarantin inte nådde bättre resultat 
kan vara att många patienter inte hade bedömts av legitimerad psykolog eller psykoterapeut 
innan de gavs behandling inom garanti 
Kommentar 
Det bör betonas att alla läkare har psykiatrisk kompetens även som specialist inom allmänme-
dicin. De har alltså en fullgod förmåga att bedöma behov av terapi likväl som en psykolog. 
Allmänmedicinaren har dessutom den kompetens inom rehab- och försäkringsmedicin och so-
matisk differentialdiagnostik som psykologer saknar. Det är anmärkningsvärt att Riksrevis-
ionen som saknar medicinsk kompetens uttalar sig om vilka bedömningsinsatser som behövs 
inom sjukvården. Ytterligare problematiskt blir det att denna utredning refererar till detta utlå-
tande och därigenom ger det legitimitet.  
 
Sidan 186 
För sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det ofta längre tid att komma tillbaka i arbete 
jämfört med sjukskrivna i andra diagnoser…För den snabbast ökande formen av psykisk 
ohälsa, stressrelaterade tillstånd, är prognosen bättre än psykisk ohälsa…Stressrelaterade 
tillstånd kan vara av många och olika slag. Dessa olika tillstånd kräver olika typ av insats 
och socialstyrelsens rekommendationer om sjukskrivning är olika. 
Kommentar 
Man konstaterar att det betyder att det sätt som hälso- och sjukvården diagnosticerar, behand-
lar och sjukskriver spelar roll. Här är nyckeln att implementering av kunskap bör ske genom 
regelbunden vidareutbildning av läkare, och inte spridas på fler händer som idag.  
Stressrelaterad ohälsa har blivit en ”slaskdiagnos” som alla tycker sig kunna känna igen, och 
diagnoser sätts utan noggrann diagnostik och av allt ifrån beteendevetare, sjuksköterska och 
läkare. Många ångesttillstånd gömmer sig i stressrelaterade diagnoser och en noggrann psyki-
atrisk och somatisk diagnostik är nödvändig. Detta också för att kunna utesluta sjukdom och 
inte medikalisera icke sjukdomstillstånd. 
 
s. 188 ang. kompetens i försäkringsmedicin 
Tidsbrist, läkarbrist, och en belastande relation mellan Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården är några faktorer och det är inte svårt att måla upp ett nedslående scenario.  
Kommentar 
Här vore det naturligt att man ser och stödjer den redan befintliga resursen i arbetsmedicin 
som specialitet. Det är en aktör som har en gedigen kompetens i försäkringsmedicin, upparbe-
tade kanaler till arbetsgivare och Försäkringskassa. Bygg vidare på denna specialitet och stärk 
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samarbetet mellan primära hälso- och sjukvårdsaktörer som allmänmedicinaren kan nå via re-
miss till arbetsgivare eller på annat sätt kan involvera.  
 
s. 188 ang. kunskapsstyrning 
Kommentar 
Det är problematiskt när man låter SKL stå för den, då de ofta väljer implementeringsmetoder 
som riskerar kringskära autonomin hos läkaren. I stället skulle man låta kunskap spridas via 
specialitetsföreningar. Bättre att stärka den professionella autonomin och kompetensen hos 
den enskilde sjukskrivande läkaren än att göra konstgjorda metoder, modeller som alla syftar 
till att styra med villkor och tvingande inslag. 
 
s. 189 ang. Utbildning i försäkringsmedicin 
Kommentar 
Vad är agendan då det antas att fler yrkesgrupper än läkare framöver kommer att ha sjukskriv-
ningsrelaterade arbetsuppgifter? 
Tveksamt om utbildning och kunskap behövs till olika yrkeskategorier. De arbetsuppgifter 
som kan bli aktuella för andra yrkeskategorier i relation till sjukskrivning är att främst vara 
stödjande till läkare, alltså det läkaren bedömer sig behöva som stöd för att kunna utföra sjuk-
skrivning.  
Utbildning i försäkringsmedicin till alla olika yrkeskategorier riskerar att det leder till rollför-
virring med oönskade inspel i sjukskrivningsprocessen från personer med en viss/begränsad 
utbildning. Utbildning i försäkringsmedicin ska satsas på läkaren som kår. Medlen är begrän-
sade vad gäller vidareutbildning och det är orimligt att sprida ut det på fler personer som för-
väntas ha en roll som ännu är odefinierad. 
 
s. 215 Företagshälsovården 
Kommentar 
Det finns, genomgående, en obalans i hur utredningen presenterar olika förslag. Exempelvis 
framhålls införandet av rehab-koordinatorer som något mycket positivt trots att det vetenskap-
liga underlaget är högst bräckligt och många farhågor har uttryckts från exempelvis företags-
läkar- och allmänmedicinföreträdare. I kontrast ägnas företagshälsovård endast ett kapitel i 
den 354 sid långa utredningen trots att de läkare som arbetar där är specialister i arbetsmedi-
cin - rimligtvis en central kompetens och expertgrupp i denna utredning.  
 
Ett problem inom företagshälsovården idag är att marknaden, i alltför hög grad, har fått 
styra utbudet av tjänster. Chefer och kundansvariga i branschen saknar nästan genomgående 
tillräcklig arbetsmedicinsk kompetens utan ser sig som säljare av så många tjänster som möj-
ligt för att maximera vinsten. Upphandlarna, å sin sida, utgörs av HR-personal som, även de, 
saknar kunskap att kritiskt värdera vilka insatser som är arbets- och rehabiliteringsmedi-
cinskt motiverade utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Detta har resulterat i en kraftig slag-
sida mot tveksamma tjänster som hälsoundersökningar, stödsamtal mm och har sannolikt bi-
dragit till den tveksamhet kring potentialen hos företagshälsovården som betänkandet ger ut-
tryck för. 
 
Man verkar helt ha missat kärnan i arbetsmedicinen och den unika kompetens dessa specia-
listläkare besitter. Vi anser att förutsättningarna för denna utredning att nå framgång är av-
hängig av hur man lyckas involvera arbetsmedicin som expertområde.   
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Även om företagshälsovården inte har något formellt ansvar i sjukförsäkringssammanhang är 
arbetsmedicinaren en expert som mycket väl i vardagen axlar den rollen. Det sker en pro-
blemlösning tillsammans med den sjukskrivne och arbetsgivaren så långt det är möjligt när 
arbetsmedicinaren blir inkopplad. Ofta sker detta efter en längre tids sjukskrivning av läkare 
inom andra verksamheter (oftast primärvård). 
 
Sidan 218  
Om arbetsgivaren väljer att nyttja företagshälsovården som sin representant kan det för den 
arbetsgivaren att företagshälsovården tilldelas en sådan roll som kontaktansvarig för arbets-
givare i sjukskrivningsprocessen. En rimlig hypotes är att vårdens rehab-koordinatorer kom-
mer att tilldelas rollen som vårdens kontaktyta… 
Kommentar 
Denna skrivning är problematisk. Redan nu ser man tendenser till att många rehab-koordina-
torer tar sig ett alltför stort mandat och försöker styra processen från primärvården där allmän-
läkarna hamnat i en slags konsultativ roll endast som utfärdare av intyg. Detta har resulterat i 
felbedömningar, samarbetsproblem kring patienten/den sjukförsäkrade och i värsta fall för-
längd sjukskrivningstid.  
I betänkandet talas om företagshälsovård som kollektiv. Med anledning av vad som ovan 
nämnts är det väsentligt att man tydligt anger vilken profession inom företagshälsovård som 
avses när det gäller ansvar och roll inom sjukskrivnings- och rehabprocess.  
Arbetsmedicinaren är den som har den reella och formella kompetensen inom området samt 
det juridiska ansvaret för utfärdande av intyg.  
Något som skulle vara av stort värde är om kontaktvägarna mellan arbets- och allmänmedici-
narna utvecklades. De förstnämnda kan då bli en resurs för allmänmedicinarna så snart man 
bedömer att här finns risk för förlängd sjukperiod och att det finns ett behov av samordning 
och involvering av arbetsgivaren.  
Detta skulle avlasta primärvården mer än att anställa ett stort antal rehab-koordinatorer som 
saknar nödvändig kompetens för att navigera rätt i komplexa sjukskrivningsärenden med 
många inblandade. Rehabkoordinatorer har, av arbetsmedicinare, inte upplevts särskilt hjälp-
samma vid kontakter med sjukvården. De har upplevts styrande och okunniga.  
Återigen går utredningen på SKL och regeringens osunda ekonomiska överenskommelse att 
det kan vara en ny yrkesroll i vården. Fråga och utvärdera vad professionen läkare genuint be-
höver och tycker i stället. 
 
Sidan 224  
En av studiens slutsatser är att en tidig och väl genomförd utredning och rehabilitering har 
förutsättningar att leda till ett minskat behov av återbesök och en minskad belastning på 
hälso- och sjukvården.  
Kommentar 
Ej fokus på diagnosticering och behandling! Den psykiska ohälsan skall lösas med andra åt-
gärder än sjukvårdens! 
Däremot vid etablerad sjukdomsbild att utredning, diagnostisering och behandling initieras 
och drivs med en hög autonomi av den som är mest lämpad - nämligen läkaren och inte som 
nu, att sprida på fler händer genom att många gånger i primärvård lägga första bedömningen 
på fysioterapeuter och beteendevetare. Inte heller att införa en ny yrkesroll som rehabkoordi-
nator är vägen framåt.  
Vi vet också av tidigare forskning att multimodala insatser och teaminsatser kan leda till att 
sjukskrivningarna förlängs. 
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För styrelsen, 
 
Lars Hansson SFLF 
 
 
  


