PATIENTENS VÄG
Här beskrivs patientens väg genom sjukskrivningsproseccen. Du får förståelse för
”Rehabkedjan” och kan använda dokumentet som en kom ihåg.
Dokumentet följer filmen ”Patientens väg” i bild och text.
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Introduktion
Patientens väg genom sjukskrivningsprocessen kan vara krokig och ser självklart olika ut beroende på
vilken typ av sjukdom eller skada det gäller.
Därför är det viktigt att veta vilka hållpunkter som finns på vägen. ”Rehabkedjan” anger lagstadgade
hållpunkter för när Försäkringskassan ska använda olika bedömningsgrunder.
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Sjuk dag 1
Sjukskrivningen börjar med att patienten är hemma från jobbet och sjukanmäler sig till arbetsgivaren.
Den som är arbetssökande, men inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, ska anmäla sig till
Försäkringskassan dag 1.

3

Sjuk dag 8
Om patienten fortfarande är sjuk när dag 7 har passerats behövs sjukintyg. Detta gäller både anställda
och arbetssökande. Ofta är vårdcentralen den första instansen som patienten vänder sig till.
I sjukintyget skriver läkaren vilken diagnos som patienten har, vilka funktioner som är nedsatta och på
vilket sätt det begränsar patientens aktivitetsförmåga.
Läkaren skriver eller dikterar intyget och sedan har patienten ansvar för att intyget skickas till
Försäkringskassan. Detta kan ske på två olika sätt.
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Intyg
Antingen skickas det elektroniskt eller som pappersintyg. Om överföringen sker elektroniskt går intyget
direkt från vårdenheten till Försäkringskassan. Patienten ansvarar själv för att lämna en kopia till sin
arbetsgivare.
Det kan också skickas via 1177.se och då har patienten själv ansvar för att skicka det vidare till både
Försäkringskassan och arbetsgivaren.
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Arbetslös
Om patienten är arbetslös behöver intyget endast skickas till Försäkringskassan. Om patienten har
försörjningsstöd lämnas intyget till patienten som själv lämnar intyget vidare till socialtjänsten men
intyget behöver inte skickas till Försäkringskassan.
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Tidig kontakt
Som läkare är det bra att skapa en tidig kontakt med patientens arbetsgivare. Tillsammans med
patienten kan ni ringa upp arbetsgivaren och prata om möjligheter att jobba deltid eller byta
arbetsuppgifter.
Det är också viktigt att informera patienten om återbesök för ställningstagande till fortsatt
sjukskrivning. På en del vårdenheter bokar man automtiskt in återbesök. Om inte, behöver patienten
informeras om sitt eget ansvar att boka besöket i god tid innan sjukskrivningen går ut.
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Sjuk dag 15
Arbetsgivaren betalar sjuklön till och med dag 14. Därefter sjukanmäler arbetsgivaren sin arbetstagare
till Försäkringskassan. Försäkringskassan skickar en ansökan om sjukpenning som patienten fyller i och
skickar tillbaka. Utifrån ansökan och sjukintyg gör Försäkringskassan en bedömning av patientens rätt
till sjukpenning.

8

Sjuk 16-90 dagar
När patienten varit sjuk ungefär en månad brukar Försäkringskassan ha hunnit få in alla uppgifter de
behöver för att hjälpa patienten vidare i sjukskrivningsprocessen. De tar då telefonkontakt med
patienten för att berätta om rättigheter och skyldigheter samt prata om den fortsatta planeringen.
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Sjuk 91 dagar
Dag 91 i Rehabkedjan, görs bedömning av rätt till ersättning i förhållande till andra arbetsuppgifter hos
ordinarie arbetsgivare. Om patienten erbjuds andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare som
patienten kan utföra trots sin sjukdom eller skada har patienten inte längre rätt till sjukpenning. Om
det finns andra arbetsuppgifter fortsätter sjukskrivningen.
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Sjuk 181 dagar
Dag 181 görs en bedömning i förhållande till alla på arbetsmarknaden normalt förekommande
arbeten. Tre olika scenarion är möjliga:
1.

2.

3.

Om patienten kan arbeta med andra arbetsuppgifter än sina ordinarie, upphör rätten till
sjukpenning.
Om det finns en stor sannolikhet för att patienten kan vara tillbaka hos sin arbetsgivare i ordinarie
omfattning före dag 366 finns rätten till sjukpenning kvar, trots att patienten skulle kunna utföra
andra arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Detta kallas för ”särskilda skäl”.
För den patient som är så sjuk att alla sorters arbete är omöjligt, finns fortfarande rätten till
sjukpenning.
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Sjuk 366 dagar
Dag 366 upphör möjligheten att åberopa särskilda skäl. Däremot kan man fortfarande skjuta upp
prövningen mot hela arbetsmarknaden där detta bedöms vara oskäligt.
Detta kan ske i följande tre situationer:
1.
2.
3.

Om patienten har en allvarlig sjukdom. Information om hur allvarlig sjukdom definieras finns på
socialstyrelsens hemsida.
Om patienten har en progressiv sjukdom, till exempel MS.
Om det pågår en långvarig rehabilitering efter till exempel en olyckshändelse.

För den patient som är så sjuk att alla sorters arbete är omöjligt, finns fortfarande rätt till sjukpenning.
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Sjuk 914 dagar
Efter två och ett halvt års sjukskrivning är sjukpenningdagarna slut. Patienten erbjuds då att delta i
Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion i 90 dagar. Där gör man upp mål för det fortsatta
arbetslivet. Introduktionen är helt individuellt upplagd efter patientens förutsättningar. Under den här
perioden utbetalas aktivitetsstöd.

Om det efter arbetslivsintroduktionen är uppenbart att patienten inte kommer att kunna arbeta
fortsätter sjukskrivningen men börjar om från dag 1.
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Avslutning
Patientens väg genom sjukskrivingsprocessen kan som sagt se olika ut för olika patienter men i
Rehabkedjan finns de grundläggande hållpunkterna. Att ha en överblick över Rehabkedjan kan hjälpa
dig som läkare i ditt arbete med sjukskrivningar.
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