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Rutin för sjukskrivning 
- Omfattar framförallt patienter med sjukskrivning som är eller befaras bli 

>30 dagar 

Syfte:  

Syftet med dokumentet är att tydliggöra sjukskrivningsprocessen för 

verksamhetens personal. Genom att ha en gemensam rutin kan vi öka 

patientnöjdheten och förbättra arbetsmiljön för oss alla. 

 

Mål: 

Att vi på Björkhagens HLM utfärdar jämlik och patientsäker sjukskrivning för 

bästa möjliga återgång i arbete.  

Omfattar: 

Personal som är involverade i sjukskrivningsprocesser.  

 

Fakta: 

Sjukskrivning ska ses som en integrerad del av vård och behandling vid sjukdom eller 

skada och ska ha ett tydligt syfte och mål. Målet ska om möjligt vara återgång i arbete. 

Grundkravet för att kunna få ersättning från sjukförsäkringen är en av medicinska skäl 

minst 25-procentig nedsättning i arbetsförmåga satt i relation till arbetets krav och 

arbetsgivarens möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna samt att man har en 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).  

Praktisk handläggning av patienter: 

- Telefon 

o  Ssk tar emot samtal från patienter som önskar läkarbesök för sjukdom. 

Misstänks ev en långvarig sjukskrivning (vg se triagering, bilaga 2) ska 

patienten vid första kontakten gå in på 1177.se och fylla i ”Frågeformulär inför 

sjukskrivning”. Om patienten ej använder 1177 får denne fylla i enkät vid 

besöket vilket dokumenteras i bokningen (delas ut i kassan). 

o Boka skattningsformulär i ”Externa system tjänster” i TC, i webbformulär välj 

map Björkhagens HLM, markera MADRS-S och HAD och ”boka direkt” 

längst ner. Skicka sedan till pat i 1177.  
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o Boka 1:a besök till läkare - 30 min besökstid (om pat. önskar besök till 

psykoterapeut)  

o Om pat. vill boka tid för förlängning av ss (t ex. återbesökstid har avbokats 

pga. Sjukdom) – inom 10 dagar kan man då retroaktivt sjukskriva pat. om pat. 

är känd av läkaren/kliniken.   

 

 

- Läkarbesök – 1:a besöket: Fysiskt besök (Se bilaga 1 för checklista) 

o Förbered/titta på enkäten inför sjukskrivning samt skattningsformulär 

o Ställ diagnos – preliminärt 

o Bedöm arbetsförmåga och ta ställning till ev. sjukskrivning.  

o Genusperspektiv i bedömningen (se bilaga 3. Genushanden) 

o Gör patient delaktig – diskutera för- och nackdelar med sjukskrivning samt 

omfattning (deltid eller heltid)  

o Utforma intyg. 

o Planering framåt (Boka tid för uppföljning t ex. 2-4 v, VIKTIGT med 

kontinuitet -samma läkare, ev. involvera andra professioner för bredare 

utredning)  

o Fyll i och lämna återbesöksblanketten till patient. Be patienten lämna till 

receptionen innan hen lämnar HLM 

o Dokumentera ovanstående.  

 

 

- Läkarbesök – 2:a 3:e besöket: Helst fysiskt besök, när lämpligt/undantagsfall kan 

man ta det via videolänk/telefon. 

o Fortsätta utredning och bedömning (Värdera provsvar, säkerställa diagnos) 

o Ny bedömning av arbetsförmåga  

o Genusperspektiv i vidare bedömning (se bilaga 3. Genushanden). 

o Forma rehabplan/behandlingsåtgärder (inklusive målsättning, behov av remiss 

till specialistvård/andra professioner inom primärvård) 

o Bedöm om möjligt patientens prognos för återgång i arbete och tillfrisknande. 

o Planering framåt (Boka tid för återbesök -matcha sjukskrivning, överväga 

temabesök 

o Dokumentera ovanstående samt planerade åtgärder.  

 

 

 



Rutin

  
  Sjukskrivningar 

 
 
 

Skapad av: Hugo salas Russo 
Lisa Andersson 
Linda Nilsson  2020-03- 

 

Verksamhetens gemensamma åtaganden: 

- Kompetens 

o Hur introduceras nya kollegor/vikarier/studerande i 

mottagningens sjukskrivningsrutin?  

Svar: Rehabkoordinator ansvarar för att gå igenom rutin med 

nyanställda, genomgång av sjukskrivning/rehabkoordinatorns 

roll skall finnas med i checklista för nyanställda och bokas in i 

rehabkoordinatorns schema.  

 

- Spårbarhet 

o Hur dokumenteras sjukskrivning i journalen? 

o Svar: Fyll i sökord ”Sjukskrivning” under Åtgärder i 

dokumentationsmall.  

 

- Riskhantering 

o Hur sker informationsöverföring till kollega vid ev. läkarbyte? 

Svar: Tydlig dokumentation 

o Sjukskrivning per telefon/video, när är detta acceptabelt? 

Svar: När läkaren känner patienten och kan göra en bedömning 

via distans.  

o Hur hanteras konflikter med patienten? 

Svar: MAL tar emot frågor från patienter och hanterar ev. 

konflikter.  
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Bilaga 1. Checklista för läkare vid sjukskrivning 

1:a Läkarbesöket 

Ställ diagnos: Fysisk undersökning 

 

 

Värdera skattningsskalor 

 

 

Provtagning 

 

 

 

Arbetsförmågebedömning: Aktivitetsnedsättning och 

funktionsnedsättning i 

förhållande till arbetskrav. 

 

Remiss till 

Arbetsterapeut/Fysioterapeut 

vid behov av mer utförligt 

status 

 

 

Genusperspektiv: Använd genushanden eller 

annat verktyg. 

 

 

Sjukskrivning: Diskutera för- och nackdelar 

med sjukskrivning (lämna ut 

bipacksedel se bilaga 4)   

 

Bedöma omfattning av 

sjukskrivning (deltid eller 

heltid) 

 

 

Planering: Boka in återbesök 1:a hand 

till sig själv (v.b. till kollega) 

 

Remiss/involvera andra 

professioner v.b. 

 

 

Dokumentation: Skriv ev. sjukintyg 

 

 

Dokumentera i journal OBS! 

Inklusive sjukskrivning  

 

2:a – 3:e Läkarbesöket 

Fortsatt utredning: Värdera labsvar 

 

 

Säkerställ diagnos 
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Arbetsförmågebedömning:  Aktivitetsnedsättning och 

funktionsnedsättning i 

förhållande till arbetskrav. 

 

Remiss till 

Arbetsterapeut/Fysioterapeut 

vid behov av mer utförligt 

status 

 

 

Genusperspektiv: Använd genushanden eller 

annat verktyg. 

 

 

Forma rehabplan: Sätta upp kortsiktiga och 

långsiktiga mål med 

patienten 

 

Sätta upp tidsplan relaterat 

till målsättningar och 

åtgärder  

 

Behov av specialistvård – 

remiss  

 

Behov av rehabkoordinator – 

remiss 

 

Behov av psykoterapeut – 

remiss 

 

Behov av 

fysioterapeut/arbetsterapeut - 

remiss 

 

 

Planera framåt: Om möjligt diskutera 

prognos för arbetsåtergång 

med patienten 

 

Boka in återbesök 1:a hand 

till sig själv (v.b. till kollega) 

 

Behov av teamkonferens med 

patient  

 

 

Dokumentation: Skriv ev. sjukintyg 

 

 

Dokumentera i journal OBS! 

Inklusive sjukskrivning  
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Bilaga 2. Triangeringsschema 

Inkluderas i rutinen:  

Långvarig smärta 

Långvarig stress 

Tidigare sjukskrivning 

Psykisk sjukdom/Tidigare psykisk sjukdom 

Akut trauma/stress 

 

Inkluderas ej i rutinen i första hand:  

Akut ryggskott 

Akut infektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutin

  
  Sjukskrivningar 

 
 
 

Skapad av: Hugo salas Russo 
Lisa Andersson 
Linda Nilsson  2020-03- 

Bilaga 3. Riksrevisionens rapport och Genushanden 

Riksrevisionens rapport 2019: 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.241fb15416b1ca0223ec349a/15601563

82158/RiR_2019_19_ANPASSAD.pdf 

 

     

   

 

 

 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.241fb15416b1ca0223ec349a/1560156382158/RiR_2019_19_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.241fb15416b1ca0223ec349a/1560156382158/RiR_2019_19_ANPASSAD.pdf
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Bilaga 4. Bipackssedeln till sjukskrivningar 

 
 Dokumentet har utarbetats av FÖRKOM, Stockholms läns landstings försäkringsmedicinska 

kommitté  

 

 ■ Stockholms läns landsting ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ Box 6909, 102 39 

Stockholm ■ Telefon: 08-123 132 00  

 

 Bipacksedel sjukskrivning  
För dig som blivit sjukskriven är det viktigt att veta att sjukskrivning kan ha effekter som inte 

är gynnsamma för din återhämtning. Den vanliga strukturen på dagen kan försvinna. Det är 

lätt hänt att du vänder på dygnet, inte kommer ut och äter oregelbundet. Det finns risk att du 

röker eller dricker mer än vanligt.  

En längre tids sjukskrivning kan leda till att du blir isolerad och känner dig folkskygg. Du 

kanske inte vågar röra på dig eller träna som du brukar och oroar dig för hur det ska gå att 

komma tillbaka till jobbet. Du kan också känna obefogade skuld- och skamkänslor, mot både 

arbetskamrater och familjemedlemmar.  

 

Här följer några saker som du själv kan göra för att din sjukskrivningstid ska kunna ge 

dig den återhämtning du behöver:  
• Försök att komma upp i tid på morgonen och var noggrann med att äta frukost, lunch och 

middag på vanliga tider.  

• Försök att komma ut en stund varje dag.  

• Fokusera på sådant du tycker om och mår bra av. Det kan vara din hobby eller att prata med 

någon som är viktig för dig. Ta hand om Dig helt enkelt!  

• Motionera i den mån ditt tillstånd tillåter. Motion hjälper mot stress, sömnproblem och 

nedstämdhet som kan följa av sjukdom.  

• Håll kontakten med dina arbetskamrater och din chef. Du kan be vården, facket, 

skyddsombudet eller någon närstående om hjälp om det är svårt i kontakten med 

arbetsplatsen.  

• Planera för hur det kan se ut när du ska börja arbeta igen, även om det inte är dags ännu. Vid 

arbetsrelaterade problem –fråga din chef om Företagshälsovården behöver kopplas in.  

 

Allmän information om sjukskrivning  
Svåra livshändelser, konflikt på arbetet och annat kan göra att man mår dåligt. Men det är 

bara om du har en sjukdom eller skada som läkaren kan sjukskriva och du kan ha rätt till 

sjukpenning.  

Vid sjukskrivning ska läkaren bedöma hur sjukdomen nedsätter din förmåga och i sjukintyget 

formulera hur det påverkar din möjlighet att göra olika saker. Därför är det bra om du kan 

beskriva dina arbetsuppgifter vid läkarbesöket.  

Ett sjukintyg från läkaren är ett underlag, men ingen garanti för att arbetsgivaren betalar 

sjuklön de första två veckorna eller att Försäkringskassan beviljar sjukpenning därefter. Har 

du frågor om din rätt till ersättning ska du prata med din arbetsgivare eller med 

Försäkringskassan.  
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Några viktiga punkter att tänka på:  
 

* Arbetslösa, studenter, egenföretagare och anställda utan sjuklön måste göra en sjukanmälan 

på Försäkringskassans ”Mina sidor”. Har du en anställning måste arbetsgivaren göra detta, Du 

kan ansöka om sjukpenning först när en sjukanmälan har kommit in till Försäkringskassan.  

 

* Information och beslut du får från Försäkringskassan går inte automatiskt till din läkare.  

 

* Arbetsgivaren är skyldig att anpassa jobbet så att du kan arbeta även om du inte är helt 

återställd. Prata med din chef.  

 

* Vid deltidssjukskrivning ska arbetstiden förkortas lika mycket samtliga arbetsdagar under 

veckan. Avsteg från detta kräver en medicinsk motivering från sjukskrivande läkare.  

 

* Du kan alltid själv avbryta din sjukskrivning och gå tillbaka till jobbet.  

 

* Se till att du har rätt information om de kollektivavtal och försäkringar som gäller för din 

anställning.  

 

 

Så här bedömer Försäkringskassan din rätt till ersättning:  
 

Sjukpenning är en tillfällig ersättning, den ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du kan börja 

jobba igen. Om du kan få sjukpenning, och i så fall hur länge, beror på om din sjukdom 

påverkar din förmåga att arbeta.  

 

 Dag 15-90 De första tre månaderna bedöms din förmåga att klara dina nuvarande 

arbetsuppgifter.  

 

 Dag 91-180 Om du är fortsatt sjukskriven efter tre månader kan du få sjukpenning om 

du inte klarar dina vanliga arbetsuppgifter eller några andra uppgifter som din chef kan 

erbjuda.  

 

 Dag 181-365 Efter sex månader kan du få sjukpenning om du inte kan utföra något 

arbete på hela den vanliga arbetsmarknaden. Det betyder att om du bedöms klara ett 

annat arbete på del- eller heltid, kan din rätt till sjukpenning begränsas i samma 

omfattning. Det finns undantag till exempel om det är mycket troligt att du kan 

komma tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare inom ett år från att du blev sjuk.  

 

 Dag 366 Efter ett års sjukskrivning kan du få sjukpenning om du över huvudtaget inte 

kan utföra något arbete på hela den vanliga arbetsmarknaden. Det här är en viktig 

tidsgräns som är bra att känna till.  
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Tidsgränserna gäller oavsett om du är sjukskriven hel- eller deltid. Om du har en allvarlig 

sjukdom kan det finnas undantag från dessa tidsgränser. Du måste själv ta reda på vilka regler 

som gäller när du är sjukskriven. Titta gärna på Försäkringskassans hemsida om vilka 

rättigheter och skyldigheter du har som sjukskriven.  

FÖRKOM, Stockholms länslandstings försäkringsmedicinska kommitté 


