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Prata om arbetet-

att integrera arbetshälsa i fysioterapeutisk praktik

KJERSTIN STIGMAR, PHD, BITRÄDANDE UNIVERSITETSLEKTOR, LEG SJUKGYMNAST, ERGONOM, 

INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER, LUNDS UNIVERSITET

Arbetet- en hälsokomponent

• Försörjning

• Status, identitet

• Struktur i tillvaron

• Gemenskap

• Meningsfullhet

… men också 

• Ohälsa, sjukdom och skador

• Stress

• Känsla av meningslöshet

Wadell & Burton, 2006
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Arbetsförmåga- ett relationellt begrepp

SOU 2008:66 Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder

Delbetänkande av Arbetsförmågeutredningen

Stigmar et al 2010, 2012, 2013

Lederer et al, 2014

Individens 

förmåga

Arbetets kravArbetsförmåga

Medicinskt tillstånd
Fysisk kapacitet
Mental kapacitet
Social kapacitet
Kompetens (basal, formell, 
färdigheter)

Arbetsmiljö (fysisk, organisatorisk och social miljö)
Arbetsplatsens utformning och organisation
Arbetsuppgifter
Arbetstakt
Arbetets utförande

Motivation?!

Vad säger lagen?

Socialförsäkringsbalken 2010:110. Kap 27. Rätten till sjukpenning

Allmänna villkor

2 § En försäkrad har rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned hans eller 

hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel.

Med sjukdom likställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av 

sjukdom för vilken det lämnats sjukpenning, om tillståndet fortfarande kvarstår 

efter det att sjukdomen upphört.

3 § Vid bedömningen av om den försäkrade är sjuk ska det bortses från 

arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

Viktigt att komma ihåg

• Läkare skriver ett sjukintyg som verifierar patientens sjukdom och hur den 

påverkar patientens arbetsförmåga enligt DFA-kedjan. Det skall tydligt framgå:

Diagnos: ICD-10 huvuddiagnos

Funktion: Vilka funktioner är påverkade och i vilken omfattning?

Aktivitet: Hur är patientens aktivitetsförmåga begränsad?

• Försäkringskassan bedömer rätten till ersättning och fattar beslut

• Det finns ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd på www.socialstyrelsen.se där det 

finns rekommendationer om sjukskrivning
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Viktigt att komma ihåg

REHABILITERINGSKEDJAN

Dag 15-90        Arbetsförmågan bedöms mot ordinarie arbetsuppgifter

Dag 91-180      Arbetsförmågan bedöms mot andra arbetsuppgifter hos samma

arbetsgivare

Dag 181-ff Arbetsförmågan bedöms mot alla förekommande arbeten

SJUKSKRIVNINGENS OMFATTNING

25, 50, 75 eller 100 %

Pågående sjukfall 2019

Totalt: 176 464 sjukfall

F-diagnoser:

85 097 sjukfall 

Kvinnor: 60 763 sjukfall (52,1 %)

Män: 24 413 sjukfall (40,7 %)

M-diagnoser:

29 747 sjukfall

Kvinnor: 18 041 sjukfall (15,5 %)

Män: 11 706 sjukfall  (19,6%)

Det finns en tydlig samsjuklighet mellan 
psykisk ohälsa och smärta

Bondesson E, Larosso-Pardo F, Stigmar K, 
Ringqvist S, Petersson IF, Jöud A, Schelin M. 
Comorbidity between pain and mental illness -
evidence of a bidirectional relationship. 
European Journal of Pain 2018 
Aug;22(7):1304-1311. 
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De vanligaste psykiatriska diagnoserna vid 

sjukskrivning

Kvinnor

Anpassningsstörning/reaktion på svår stress

Depressiv episod

Ångest syndrom, panik ångest

Recidiverande depressioner

Övriga (bland annat demens, psykos sjukdomar, missbruk)

Män

Anpassningsstörning/reaktion på svår stress

Depressiv episod

Ångest syndrom, panik ångest

Recidiverande depressioner

Övriga (bland annat demens, psykos sjukdomar, missbruk)

Korta analyser psykiatriska diagnoser Försäkringskassan 2017:1

Bransch och yrken- hur påverkar det?

• Högst sjukfrånvaro i vård, omsorg och utbildning

• Hög risk för sjukfrånvaro i byggbranschen

• Lägre risk för sjukskrivning och snabbare återgång i tjänstemannayrken

JOBBHÄLSOINDEX 2018:3

Unga sjukskriver sig oftare än äldre- varför är 
det så?

Helårsfrisk (inte sjukskrivit sig någon gång under året):

- 43 % av alla män ≥ 55 år 
- 32 % av kvinnorna ≥ 55 år 

- 34 % av männen som är 41-54 år
- 27 % av kvinnorna som är 41-54 år

- 23 % av männen som är mellan 31-40 år
- 21 % av kvinnor som är mellan 31-40 år

- 21 % av män och kvinnor som är ≤ 30 år
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Riskfaktorer för besvär från rörelseorganen

• Obekväma arbetsställningar som förekommer ofta eller långvarigt, t e x böjd och 

vriden bål, händerna ovanför axlarna

• Lyft och manuell hantering

• Kraftkrävande arbete

• Ensidigt och repetitivt arbete

• Vibrerande verktyg

Riskfaktorer för psykisk ohälsa

Kända riskfaktorer på arbetsplatsen:
• Höga krav och låg kontroll
• Obalans mellan insats och belöning
• Konflikter och mobbing
• Orättvisor
• Antal arbetade timmar

ISKOL-projektet
- Implementeringsstöd 

av riktlinjerna

Tidiga 
symtom

Sjuk-
skrivning

Kortare
sjukfrånvaro

Arbetsförmåga?

90 dagar 180 dagar

PRATA OM ARBETET!

Fysioterapeuten:
- Första instans för 

rörelseorganens 
sjukdomar

- Tid och kontinuitet
- Kompetens
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Att upptäcka sviktande
prestationsförmåga i tid

- Självskattad arbetsförmåga 
- Självskattad arbetsproduktivitet
- Uppmärksammad, minska arbetsproduktivitet
- Korttidsfrånvaro
- Sjukskrivning

Sjuknärvaro?

Sjukskrivning före och efter en knäplastik
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Andelen män och kvinnor som är sjukskrivna före och efter knäplastik (n=996) och en jämförelsegrupp

Stigmar et al, 2017

Vad hände här?
Vad hände här?

WorkUp- klusterrandomiserad, kontrollerad studie

• Region Skåne, Kronoberg och Blekinge

• 32 vårdcentraler och 20 fysioterapienheter

• Patienter med tidiga nack- och eller ryggbesvär 

• 352 patienter inkluderade 2013-2014

• Intervention: en arbetsplatsdialog

• Uppföljningar med patientenkäter, sms, CROMs och registerdata
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WorkUp
ADA- ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

Patientintervju

Arbetsgivarintervju

Konvergenssamtal

Behov av anpassningar?
Vem är ansvarig?
Tidsplanering?
Uppföljning?

Karlson B et al. Long-term stability of return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick leave for burnout. BMC Public Health 2014;14:821.
Karlson B et al. Return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick-leave for burnout—a prospective controlled study. BMC Public Health 2010;10:301.

Resultat: Arbetsförmåga

En större andel hade arbetsförmåga (85%) jämfört med referensgruppen (74%) vid 12 månaders uppföljning (p= 0.012)

Högre odds att ha arbetsförmåga i interventionsgruppen vid 12-månaders uppföljning
(Odds ratio 1.85, CI 1.01-3.38)

Resultat: Hälsorelaterad livskvalitet
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Int baseline Ref baseline Int 12 m FU Ref 12 m FU

HRQoL at baseline and 12-month FU

Percentage <0.6 Percentage  ≥0.6

Det var ingen skillnad vid baslinjen (p=0.38)
Vid 12-månaders uppföljning hade en större andel (90%) i interventionsgruppen jämfört med referensgruppen
(81%) HRQoL >0.6 (p= 0.043)
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Kostnadseffektivitet-

hälso- och sjukvårdsperspektiv

Saha et al, 2018

QALYS (EQ-5D)

Kostnadseffektivitet-

samhällsperspektiv

Saha et al, 2018

QALYS (EQ-5D)

Rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning

RÄTT 

• En medveten del av behandlingen                                                                           JÄMSTÄLLD

• På rätt indikationer Tänk tvärtom utifrån genushanden

• Enligt nationella/lokala riktlinjer/beslutsstöd och vårdprogram (familjesituation, våldserfarenhet, somatisk/psykiatrisk

• Bra underlag genom samverkan                                                                                                 diagnos, riskbruk och rehabiliteringsplan)

• Möjlighet att få ”en andra bedömning” 

LAGOM 

• Längd och grad anpassad till person, funktionsstatus och 

arbetskrav 

• Deltidssjukskrivning är norm 

• Uppföljning för att utvärdera och omvärdera 

SÄKER 

• Tidig plan för nedtrappning/återgång till arbete, 

• Plan för rehabilitering eller annan lösning 

• Sjukskrivning via telefon endast i yttersta undantagsfall 

• Levnadsfaktorer bör beaktas 

• Tidig samverkan mellan vården, arbetsgivaren och Försäkringskassan 

• God dokumentation är en rättssäkerhetsfråga 

• Ingen onödig väntan till besök och behandling 

Att minska sjukfrånvaron 
är inget självändamål! 
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Iskol-projektet
Karolinska Institutet
RCT. Implementering av riktlinjer för psykisk ohälsa
i skolor. 

Supported osteoarthritis self-management programme –
outcomes, predictions and implementation

Lunds universitet
Uppföljning av artosskolan samt testning av ett nytt instrument: Patient Enablement Instrument

Nyttan av rehabkoordinatorer
Lunds universitet och Region Skåne
Registeruppföljning av sjukskrivning på organisationsnivå
Kvalitativa studier

Active@work
Lunds universitet
RCT. Uppföljning av patienter med höft- och knäartros som får använda en
aktivitetsmätare.

WorkUp
Lunds universitet
RCT i primärvården. Rygg och nackpatienter
fick en arbetsplatsintervention

Regassa-reg
Lunds universitet
Registeruppföljning av en RCT riktade till patienter med CDM

Pågående forskningsprojekt

Samverkan med omgivande samhället: 

arbete och hälsa

Region Skåne

• Rehabiliteringsgarantin (Nyberg et al 2011a, Nyberg et al 201b, Sennehed et al 2015, Sennehed et al 2017)

• Kultur på recept (Stigmar et al 2015)

• Naturunderstödd rehabilitering (Stigmar et al 2016)

SKL och SOCIALDEPARTEMENTET

SRS-stöd för rätt sjukskrivning (Hubertsson et al 2015, Stigmar et al 2016)

Karolinska institutet

Riktlinjer för företagshälsovården (Jensen et al 2013, Kwak et al 2015)

Arbetsmiljöverket

Säkra personförflyttningar (Wåhlin et al 2019)

Kjerstin.Stigmar@med.lu.se
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