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1. Sammanfattning 
Den 15 juli 2010 fick Försäkringskassan i uppdrag att vidareutveckla metoder 
och instrument för bedömning av arbetsförmåga (1). I en första rapport i 
november 2010 redogjorde Försäkringskassan för hur man planerade att ta sig 
an uppgiften (2). I denna rapport redovisas resultatet av arbetet så här långt 
tillsammans med en detaljerad tid- och aktivitetsplan för projektets slutförande.  
 
Inriktningen – baserat på en analys av erfarenheter från Sverige och 
internationellt – har varit att verktyget skall användas i ett betydande antal 
ärenden, att det därför måste vara enkelt, att det måste kunna svara på flera 
olika frågor (vara mångdimensionellt) och, ge tydlig vägledning för beslut och 
för begripliga beslutsformuleringar. Centralt är att den försäkrades egen 
uppfattning måste fångas, samtidigt som en ny nivå av tydlighet måste 
genomsyra dialogen mellan representanter för sjukförsäkringen och de 
försäkrade. 
 
Under våren 2011 har ett stort antal experter – läkare, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, psykologer, jurister, sjukförsäkringsutvecklare mm – bidragit 
i arbetet med att utveckla ett bedömningsverktyg. Verktyget baseras på en 
självrapport (som den försäkrade själv fyller i), befintliga medicinska underlag 
samt en verifierande undersökning utförd av speciellt utbildade läkare. Vid 
oklara fall kan undersökningen kompletteras med stöd av sjukgymnast, 
arbetsterapeut eller psykolog. Utredningen skall mynna ut i en bedömning av 
medicinska förutsättningar för arbete.  
 
Medicinska förutsättningar för arbete uttrycks i form av information gällande 
den försäkrades sjukdomsbild (inkluderande funktionstillstånd) och en 
förmågeprofil. Profilen består av värden för åtta olika förmågekategorier. 
Dessa kan sammanfattas som förmågor relaterade till fysisk, psykisk, sensorisk 
och psykomotorisk funktion. Som vägledning för Försäkringskassans 
handläggare vid beslut har projektet tagit fram beskrivningar av de krav 
reguljär arbetsmarknad ställer. Kraven och förmågeprofiler är utformade så att 
de kan matchas. Som ytterligare stöd kommer beslutsunderlaget att innehålla 
information gällande den försäkrades inställning till arbete och omställning. 
 
En första version av bedömningsverktyget finns nu färdigt för prövning. Under 
september – november 2011 kommer metoden att prövas i mindre skala. Den 
nya processen och dess utfall kommer i detalj att följas upp och utvärderas. 
Efter kalibrering och eventuella justeringar är en bredare prövning planerad att 
genomföras under våren 2012. 

2. Inriktning 
Utvecklingen av arbetsförmågebedömning, både i Sverige och internationellt, 
har påtagligt ändrat karaktär över tid. Fokus har flyttats ifrån vad människor 
inte klarar av att utföra till vad människor trots svårigheter klarar av. I 
bakgrunden finns en samhällsutveckling där ökande grupper av människor 
hamnat utanför arbetslivet och där diagnospanoramat ändrat karaktär och nu till 
stor del domineras av psykisk ohälsa (27).  
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Inriktningen på arbetet inom regeringsuppdraget ansluter till trenden. Fokus 
ligger på att fånga förmåga snarare än oförmåga. Hur man konkret 
åstadkommer detta är däremot långt ifrån självklart. De internationella exempel 
som finns är i betydande grad konsekvenser av faktorer som vid vilken 
tidpunkt reformer genomförts, hur den försäkringsmedicinska administrationen 
och rollfördelningen är uppbyggd, och hur själva sjukförsäkringen i grunden är 
konstruerad och vad den har för historia1. Exemplen ger därmed begränsad 
vägledning. 
 
För svensk del gäller bl.a. att vi har byggt systemet kring att bedömningar 
normalt görs av ”vanliga” doktorer (28), och att Sverige - till skillnad från 
många jämförelseländer - fram till 2008, saknade tidsgränser för hur lång en 
sjukskrivning kan vara. Sjukförsäkringens omställningskrav2tycks därför inte 
påtagligt ha influerat metodutveckling, organisation och arbetssätt hos berörda 
samhällsaktörer. Försäkringsmedicinska metoder och tänkande präglas bl.a. av 
att ingen tydlig åtskillnad mellan mätande och motiverande försäkringsmoment 
har gjorts3.  
 
En uppföljning av effekter av införandet av rehabkedjan (3) visar att 
bedömning mot den reguljära arbetsmarknaden nu sker tidigare än innan 
reformen, men att bedömningarna fortfarande görs på grundval av ”vanliga” 
medicinska underlag. Fördjupade utredningar4 sker endast i någon procent av 
fallen. Två av flera förklaringar är dels att utredningarna inte ger tillräcklig 
vägledning för beslut, dels att handläggare (46) inte tycks betrakta dag 180 i ett 
sjukfall som en gräns som ger anledning till radikalt förändrad 
utredningsstrategi. Speciellt vid svårbedömda psykiska/kognitiva besvär görs i 
praktiken sällan någon uttalad prövning av arbetsförmågan i förhållande till 
den reguljära arbetsmarknaden. 
 
I regeringsuppdraget betonas att det aktuella utvecklingsarbetet skall ses som 
en vidareutveckling av det arbete som redan genomförts på området. Som 
exempel nämns försäkringsmedicinskt beslutsstöd och arbetet med 
teamutredning (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU)5. En av nyheterna i 
SLU och TMU är att man i underlaget anger värden på 18 förbestämda 
aktivitetskategorier hämtade från (49) International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF).  Uppföljningar visar på 

                                                 
1
I Storbritannien står en stor del av de som söker ekonomiskt stöd utanför arbetsmarknaden 

(42) och bedömningen har mer haft karaktären av bedömning inför permanent förtidspension. 
Resultatet av det system som användes fram till för några år sedan blev att fler än vad som 
nuvarande politiska ledning betraktar som acceptabelt hamnade i permanent förtidspension.  
Som en konsekvens av detta har både bedömningsinstrumentet och användande reviderats (48).   
2 Kraven har egentligen alltid funnits där men de har kommit till tydligare uttryck i och med 
införandet av rehabkedjan.  
3 De SASSAM-utredningar som infördes på 1990-talet är ett exempel på detta. 
4 Exempelvis Särskilt läkarutlåtande (SLU) eller Teambaserat medicinskt utlåtande  (TMU) 
5 TMU och SLU genomförs sedan 2010 av landstingen i enlighet med överenskommelse 
mellan Sveriges Kommuner och landsting och Socialdepartementet. Antalet bedömningarna 
ligger så här långt på en relativt låg nivå och omfattar endast några procent av ärendevolymen. 
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kvalitetsvinster, men även på stora förbättringsmöjligheter,6bl.a. är 
överensstämmelser mellan olika bedömare avseende nivå på aktivitetsförmåga 
fortfarande låg och de försäkrades upplevelse av att begripa bedömningar och 
beslut kan förbättras7. En särskild studie av faktorerna visade på möjligheter att 
förenkla genom att lägga samman eller exkludera faktorer (7).  

2.1 Slutsatser 
 

 Det finns ett generellt behov av ökad kvalitet i bedömningar gentemot 
reguljär arbetsmarknad. Detta betyder bl.a. att ett betydande antal 
bedömningar med stöd av ett nytt verktyg behöver göras. Detta kan 
bidra till omställningstanken blir mer uttalad, synlig och legitim8.  

 
 Att verktyget skall användas vid ett större antal prövningar betyder att 

det måste vara enkelt. Om underlagen i dagsläget är otillräckliga i 20 
procent av fallen9 kan det teoretiskt innebära att uppemot 10 000 
ärenden årligen skulle kunna vinna i kvalitet på att utvecklade 
utredningsmetoder användes.  
 

 Verktyget måste vara mångdimensionellt. Det måste exempelvis kunna 
lämna besked om ifall särskilda skäl kan vara tillämpligt. En stor 
utmaning är att på ett adekvat sätt fånga information rörande mental 
hälsa och aktivitetsförmågor kopplade till psykiska tillstånd. 

 
 Verktyget måste ge god vägledning för beslut. Kvaliteten och 

trovärdigheten i vägledningen är en av de faktorer som kan bidra till att 
verktyget används i en omfattning som verkligen ökar kvaliteten i 
bedömningarna. Viktigt är också att verktyget ger vägledning inför 
formulering av begripliga beslutsformuleringar. 

 
 Verktyget måste på ett bra sätt fånga individens uppfattning och 

inställning. Verktyget och användande av det måste genomsyras av en 
ärlig och tydlig kommunikation i varje led. En viktig ambition är att de 
försäkrade ska uppleva att verktyget ger en reell möjlighet för den 
försäkrade att bidra till utredningen. 

 

 

                                                 
6 Ett experiment med fiktiva fall visade tex att olika bedömare med det nya formuläret mer lika 
identifierade fler aktivitetsbegränsningar. (6).  
7 Någonstans längs vägen mellan den sjukskrivande läkarens medicinska bedömning och 
Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga minskar de bedömdas upplevelse av 
delaktighet och förståelse (6). 
8 Det kan exempelvis bidra till att flytta fokus tidigare i processen: exempelvis med högre 
aktivitet från inblandade parters sida efter tre månader (5). 
9 Försäkringskassan bedömer att kvaliteten är god i ca 70 % ärendena (3)  
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3. Arbetet med uppdraget 
De metoder som tas fram skall bl.a. bidra till att kopplingar och övergångar 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska fungera smidigt och 
baseras på en högre grad av samsyn. Arbetsförmedlingen ingår därför 
tillsammans med Socialstyrelsen i projektets styrgrupp och de båda 
organisationerna har ett antal experter engagerade i projektets arbetsgrupper. 
Total har ett 60-tal individer – läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, etc. (se 
bilaga) – varit engagerade i arbetet.  
 
Arbetet har enligt tidigare redovisad plan utgått från tre huvudspår: 
bedömningsverktyg, fördjupande test-instrument, samt försäkringsprocessen 
(2). De tre arbetsgrupperna har sammanträffat vid totalt tolv 
arbetsgruppsmöten. Arbetsgrupperna har i sin tur initierat och koordinerat 
arbeten i mindre grupper sammansatta för avgränsade deluppdrag. 
Utvecklingen har redovisats och diskuterats vid möten med projektets 
styrgrupp och med projektets referensgrupp. Patientföreträdare har vid olika 
tillfällen – bl.a. vid en hearing med ett 30-tal deltagare i maj 2011 – beretts 
tillfälle att få information och lämna synpunkter.   

4. Verktyget 
Bedömningsverktyget består av tre delar: ett formulär (”självrapporterad 
förmåga”) där den försäkrade inför bedömningstillfället deklarerar 
hälsotillstånd och förmåga till aktivitet, befintliga medicinska underlag, samt 
en klargörande undersökning tänkt att fördjupa den bild den försäkrade ger. 
Vid behov kan kompletterande undersökningar genomföras med hjälp av 
sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog. Dessa undersökningar sker då 
direkt riktade mot de frågetecken som kvarstår.10  

4.1 Självrapporterad förmåga 
Den försäkrades delaktighet och förståelse är centrala faktorer i uppdraget. 
Med referens till bl.a. Norsk Funksjonsskema (10) har dokumentet 
”självrapporterad förmåga” tagits fram. Rapporten innehåller momenten: 
hälsostatus, förmågestatus, och förutsättningar för omställning och prestation.   
Svarsbilden används dels till att klargöra områden där det inte finns problem 
(och där vidare undersökningar inte är ett rationellt användande av resurser), 
dels till att utgöra utgångspunkter för den verifierande undersökningen. 
Frågorna är tänkta att fungera som indikatorer11. Det är den undersökande 
läkarens uppgift att bredda och fördjupa informationen.  

                                                 
10 Forskning kring (8) funktionsvärdering (Functional Evaluation Capacity)  har visat att 
effektiviteten i undersökningar kan höjas genom att selektivt välja vilka aspekter som ska 
belysas. 
11 Referenser till vardagsaktiviteter skiljs från mer arbetslivsrelaterade förmågekategorier; dels 
kan begränsningar längs de basala funktionerna indikera tillstånd gränsande till allvarlig 
sjukdom, dels betonas att det är begränsningar kopplade till arbetslivet som i slutändan ligger 
till grund för de försäkringsmedicinska bedömningarna. 
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4.2 Klargörande undersökning 
Utgångspunkten är att undersökningarna skall utföras av särskilt utbildade 
läkare. De svårigheter som är förknippade med den typ av bedömningar det 
handlar om är väl belysta (41,43) och talar för att verktyget endast kan 
förväntas fungera som avsett om bedömarna har försäkringsmedicinsk 
kompetens och erfarenhet. 
 
Den verifierande undersökningen skall vara styrd av, och relatera till, den 
information som finns i självrapporterad förmåga och i det medicinska 
underlaget. Undersökningen består dels av en riktad basal undersökning12 
kopplad till angiven diagnos13 samt en klargörande intervju där den 
försäkrades uppgifter i självrapporterad förmåga fördjupas och nyanseras14. 
Basal undersökning av psykisk status görs i samtliga fall.  
 
Intervjuer – i vissa fall i kombination med andra instrument - är en vanlig 
metod i den här typen av bedömningssammanhang. Jämförelser mellan olika 
intervjumetoder ger inte underlag för välgrundade ställningstaganden (3) om 
vilken som är bäst15. Här är utgångspunkten att intervjun ska vara styrd, ska 
inriktas på att spegla och fördjupa innehåll i de andra underlagen (självrapport 
och medicinskt underlag) och på att fylla ut luckor till en fullständig bild.  

4.3 Fördjupade undersökningsprocedurer 
Psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster använder olika typer av test 
anpassade för de funktioner som yrkesgruppen fokuserar på. Vissa av dessa 
används inom ramen för de fördjupade utredningar som Försäkringskassan 
genomför (50). En grundläggande fråga har varit i vilken utsträckning använda 
instrument har tillräcklig kvalitet16 och om de är tillräckligt lämpade/anpassade 
för detta sammanhang17. Inom ramen för projektet har förslag på en 
uppsättning test/metoder tagits fram. En konklusion är att det ofta inte är testen 
i sig själva utan det faktum att fler professioner och fler bedömare involveras 
som gör skillnad. 

                                                 
12 Undersökningen är att betrakta som en uppdatering i syfte att aktualisera en diagnos som 
kan vara bestämd långt tidigare. Undersökningen bör kunna genomföras på begränsad tid.  
13 Riktad basal kroppsundersökning görs då sjukdom påverkar de fysiska aktivitetsförmågor 
som skall bedömas. Riktad undersökning av syn- och hörselfunktion görs då det framkommer 
att förmågan att se och att lyssna är nedsatt på grund av sjukdom. (om inte resultat från syn- 
och hörselundersökning från specialistmottagning finns).  
14 Ambitionen är att fånga vad människor kan snarare än vad de inte kan.  En utgångspunkt är  
att det är aktuellt att i intervjun beröra sådant  som den försäkrade inte uppger sig ha problem 
med endast när detta står i uppenbar opposition till innehållet i det medicinska underlaget. 
15 Däremot finns det en hel del forskning som antyder att kommunikationsprocessen, och 
kommunikationskompetensen hos intervjuaren har betydelse (19,20) 
16 Olika metoder för funktionsbedömning har bedömts ha begränsad validitet, speciellt om 
bedömningen inte är kopplad till ett speciellt arbete (29-33). Svårighet ligger bl.a. i att hitta test 
som verkligen mäter det man vill mäta som samtidigt inte upprepar det man redan vet 
17 De instrument det handlar om har ofta tagits fram med syfte att användas i helt andra 
sammanhang.  Arbetsförmedlingen genomför exempelvis ett stort antal arbetspsykologiska 
utredningar (47) där olika former av intelligenstest spelar en stor roll (34). 
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5. Bedömning av medicinska förutsättningar för arbete  
Bedömningsverktyget ska mynna ut i en bedömning av medicinska 
förutsättningar för arbete. Bedömningen föreslås bygga på de två delarna 
sjukdomsbild och förmågeprofil. I underlaget skall även den försäkrades 
förutsättningar för omställning och prestation, som det kommer till uttryck bl.a. 
i inställningen till arbete, redovisas. 

5.1. Sjukdomsbild 
Aktuell sjukdomsbild är en väsentlig aspekt av medicinska förutsättningar för 
arbete. Dels är det kopplingen till sjukdom som avgör om eventuell 
aktivitesbegränsning ska ersättas inom ramen för sjukförsäkringen, dels 
förefaller det orimligt att inte så långt möjligt dra nytta av vetenskaplig 
kunskap om olika sjukdomars allvarlighetsgrad och förväntade konsekvenser. 
Rättsligt skiljer sig också villkoren för prövning vid sjukdom av viss karaktär 
från villkoren för prövning vid sjukdom av annan karaktär18.  

5.2. Förmågeprofil 
En av projektets bärande principer är att bedömningar av medicinska 
förutsättningar för arbete för att få mening måste kunna relateras till krav som 
yrken på den reguljära arbetsmarknaden ställer. En väsentlig beståndsdel är 
därför en förmågeprofil19 uppbyggd av rubrikerna: förmågor relaterade till 
fysisk funktion, förmågor relaterade till balans, koordination, finmotorik och 
psykomoriskt tempo, förmågor relaterade till sensorisk funktion, och förmågor 
relaterade till psykisk funktion. Indelningen överensstämmer bl.a. väl med den 
som amerikanska arbetsdepartementet använder20 när man klassificerar krav i 
olika yrken. Dessa fyra rubriker är nedbrutna i åtta underkategorier21.  
 

(1) Aktiviteter relaterade till fysisk styrka och rörlighet.  
(2) Aktiviteter relaterade till fysisk uthållighet.  

                                                 
18 Exempelvis gäller för sjukdomar/skador som omfattas av Socialstyrelsens beskrivning av 
allvarlig sjukdom (11) att sådan sjukdom/sådana skador kan ge skäl till avsteg från 
rehabiliteringskedjans tidsgränser. Beskrivningen av den försäkrades sjukdomsbild bör bl.a. 
innehålla ett dagsaktuellt klargörande av diagnos/diagnoser  och  funktionstillstånd utifrån 
medicinska underlag, egen undersökning och de besvär den försäkrade uppger. Klargörandet 
bör ta upp fluktuerande besvär, effekter av samsjuklighet, prognos, samt om vissa typer av 
arbeten av medicinska skäl bör undvikas etc. Klargörandet bör fastställa om aktuellt tillstånd 
ingår i, eller motsvarar, allvarlig sjukdom. Klargörandet kan också innehålla 
ställningstaganden rörande om hittillsvarande vård och behandling förefaller adekvat samt om 
det utifrån etablerad medicinsk kunskap och/eller försäkringsmedicinskt beslutsstöd är rimligt 
med kvarstående besvär.  
19 Begreppet förmåga används här i allmän betydelse  
20 Se beskrivning av O*Net och hur det använts som underlag vid beskrivning av reguljär 
arbetsmarknad under rubriken ”reguljär arbetsmarknad” längre fram i dokumentet 
21En tydlig och klar koppling till ICF är en given utgångspunkt. Dock är ICF inte framtaget 
och utvecklat med fokus på att kunna användas som matchning mot de krav som 
arbetsmarknaden ställer. Projektet har utgått ifrån en kategorisering av arbetsmarknadens krav 
och därefter kopplat ICF-dimensioner till dessa kategorier21.  
En av flera referenser som beaktats är det utvecklingsarbete som är på gång i det europeiska 
samarbetet EUMASS21 (12,13). Smärta är en faktor som inte finns med men som ska fångas i 
sjukdomsbilden (38). 
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(3) Aktiviteter relaterade till balans, koordination, finmotorik och 
psykomotoriskt tempo.  
(4) Aktiviteter relaterade till syn-, hörsel-, och tal.  
(5) Aktiviteter relaterade till kognitiv funktion.  
(6) Aktiviteter relaterade till exekutiv funktion. 
(7) Aktiviteter relaterade till affektiv och social funktion.  
(8) Aktiviteter relaterade till psykisk uthållighet 
 

5.2.5 Deskriptorer 
ICF använder fem skalsteg för bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga 
där 0 är lika med inga eller obetydliga hinder och 4 är lika med total/i stort sett 
total nedsättning. Ett stort problem22är att skalstegen är svåranvända och att 
olika bedömare därför gör olika bedömningar. En lösning som använts, och 
som också används i det här projektet, är att för varje skalsteg ange 
deskriptorer (beskrivningar)23av vad skalstegen representerar. 

5.3. Förutsättningar för omställning och prestation 
I ”självrapporterad förmåga” får den försäkrade svara på frågor om synen på 
den egna arbetsförmågan och på möjligheterna att återvända i arbete.24Detta 
bl.a. för att kunna konstatera hur förutsättningarna för att individen skall kunna 
återvända till det arbete individen hade vid sjukskrivningstillfället ser ut. Syftet 
med frågorna är också att de ska vara utgångspunkt för en dialog med 
undersökande läkare om hur den försäkrades generella syn på fortsatt arbete 
ser ut. Utgångspunkten är att detta är komplexa mekanismer25, som gradvis 
utvecklats i respons till aktuell kontext26, och som kan antas ha stor betydelse 
för hur individer presenterar och beskriver sina besvär27. Ett 
uppmärksammande av detta bidrar till öppenhet och transparens. Om frågan 
adresseras på ett balanserat sätt kan det utgöra en bra referens gällande 

                                                 
22 Som bl.a. uppmärksammats inom ramen för arbetet med SLU/TMU-utredningar 
23 Problemet med detta är att konkretionen antingen ersätts av en annan lika otydlig bestämning 
av typen ”har ibland svårt att…” , eller att man i deskriptorerna använder mått av typen 
”behöver dubbelt så lång tid jämfört med vanligt…” som i praktiken är lika svårmätta och 
svårbestämbara som den faktor de avser att vara en bestämning för. Deskriptorn blir i praktiken 
ofta inte så mycket mer konkret än den faktor man vill uttala sig om. 
24 Ambitionen har här varit att använda redan validerade frågor (39-40) 
25 Självförtroende, motivation, internaliserade förhållningssätt till den egna sjukdomen/skadan 
och dess konsekvenser är exempel på dimensioner som antas ingå. 
26 Hit hör naturligt själva sjukdomen med det lidande, den rädsla för risker etc. som ofta följer, 
men innefattar också andra kraftfulla inslag som framväxten av en ny identitet i en vardag utan 
lönearbete, sjunkande självförtroende, etc. (14,15). Ett sätt att förklara mänskligt beteende som 
väl speglar komplexiteten i den här typen av fenomen är The Theory of Planned Behavior, 
TPB, (16-18) som bygger på att mänskligt beteende styrs av attityder (tänkt resultat av ett visst 
beteende), normer (förväntningar från signifikanta andra) och upplevd kontroll (individens bild 
av sina möjligheter att nå sina mål). Ett bra exempel på den komplexiteten uppvisar ofta 
patienter med långvarig smärta (51, 52). De behandlingar som idag utvecklas omfattar samtidig 
behandling i flera olika dimensioner (fysisk aktivitet, beteendeterapi etc.) och bygger på idén 
om att det är viktigt att tidigt bryta negativa och förstärkande mönster (tex rörelserädsla och 
katastroftänkande). 
27som visats ha stor prediktiv betydelse (35,36) och för hur man presterar i olika typer av tester 
RFV (45) 
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bedömningens validitet. Ytterligare ett skäl att söka fånga information gällande 
förmåga till omställning och prestation är att sådan information kan vara till 
nytta för Arbetsförmedlingen28. Information gällande förutsättningar för 
omställning och prestation bör innehålla en bedömning av hur adekvat 
inställningen är baserat på en medicinsk rimlighetsprövning av de 
aktivitetsbegränsningar som framkommit 

5.4 Konklusion av medicinska förutsättningar för arbete 
Bedömningen av medicinska förutsättningar för arbete är tänkt att 
sammanfattas i en konklusion som ska vara lätt för handläggare på 
Försäkringskassan att ha som underlag för bra beslut. Konklusionen är tänkt att 
vara ett koncentrat av det väsentliga innehållet i självrapport, medicinsk 
underlag, verifierande undersökning, och, i vissa fall, fördjupade 
undersökningar. Kraven på en sådan sammanfattning är att den på ett 
koncentrerat sätt beskriver de medicinska förutsättningarna för arbete så att den 
går att relatera till krav på reguljär arbetsmarknad, samt att den kan begripas 
och helst accepteras av den försäkrade.  

5.5 Reguljär arbetsmarknad 
Begreppet ”reguljär arbetsmarknad” är centralt inom sjukförsäkringen. Trots 
dess betydelse har – vilket flera kritiker (21-23) framhållit - begreppet reguljär 
arbetsmarknad aldrig definierats eller klargjorts. Inom arbetet med 
regeringsuppdraget har därför en beskrivning av vilka krav den reguljära 
arbetsmarknaden ställer tagits fram. Verktyget bygger på att de försäkrades 
förmågeprofil ska kunna jämföras med dessa krav.29. Bedömningarna tar sikte 
på vilken betydelse kognitiv-, psykomotorisk-, fysisk- respektive sensorisk 
förmåga har för att arbetsuppgifterna inom varje yrke30.  
  

6. Prövning av modellen  
Ett avgörande inslag i arbetet med att ta fram ett verktyg av det slag det handlar 
om är att det på ett bra sätt testas, utvärderas och revideras. Förberedelser för 
en första sådan prövning under hösten 2011 har genomförts. Prövningen sker i 
samarbete med det största kontoret i vart och ett av de fyra 

                                                 
28 Om individen bedöms ha arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden kan 
Arbetsförmedlingen få ansvar för att på ett individanpassat sätt stötta individer att ta steget ut i 
arbetslivet. 
29 Som utgångspunkt för arbetet har O*Net (24) som administreras av det amerikanska 
arbetsmarknadsdepartementet använts. O*Net, som är en vidareutveckling (25) av Dictionary 
of Occupational Titels (DOT), klassificerar 974 yrkesområden längs en rad olika dimensioner 
(26), bl.a. vad det gäller betydelsen av 52 förmågor som har grundläggande betydelse för 
förutsättningarna att klara arbetsuppgifter som ingår i en viss yrkeskategori.  Förmågorna 
sorterar under fyra övergripande kategorier; kognitiv-, psykomotorisk-, fysisk- respektive 
sensorisk förmåga.  
30 Värderingen av respektive arbetsrelaterad förmåga har gjorts utifrån de två dimensionerna 
betydelse och nivå. Betydelse graderas utifrån en femgradig skala, från är ”inte viktigt ”1” till 
att det är ”extremt viktigt ”5”. Förmågor som bedömts vara åtminstone ”till viss del viktig ”2” 
är även värderade utifrån vilken nivå som gäller för förmågan.  
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verksamhetsområdena31. Under våren 2011 har informations- och 
utbildningsdagar för valda bedömare och handläggare genomförts. 

6.1 Ärenden  
Hur stor andel av det totala antalet 180-dagarsärenden som det är optimalt att i 
full drift pröva med det nya verktyget är mycket svårt att ange.32 Gränser och 
kriterier för vilka ärenden som bör inkluderas i en första pilot blir därför också 
tentativa. Några kriterier kan vara: försäkrade som saknar arbete, försäkrade 
med en tydlig diagnos som talar emot återgång i ordinarie arbete, försäkrade 
med diffusa diagnoser och/eller oklara prognoser. 

6.2 Uppföljning/ utvärdering  
Uppföljning och utvärdering föreslås ske i två steg. Initialt görs bl.a. en direkt 
uppföljning av metodens kvalitativa egenskaper33. När ett tillräckligt stort antal 
ärenden föreligger görs kvantitativa statistiska analyser där ärenden bedömda 
med den nya metoden jämförs med ärenden bedömda på sedvanligt sätt.34.  
 
Utöver uppföljning som syftar till kalibrering och revidering bör en rad 
åtgärder som har ett mer långsiktigt utvärderings- och kunskapsbyggande syfte 
genomföras. En viktig sådan är att se till att relevanta avidentifierade data 
rörande de ärenden som bedöms enligt den nya metoden med automatik samlas 
i en databas.     

6.3 Beslut 
Idag sker de flesta beslut på grundval av ”vanliga” medicinska underlag. Ibland 
efter komplettering av läkare – ibland inte. Det betyder att beslut enligt den nya 
modellen överlag kommer att fattas på ett bättre underlag än tidigare. 
Utgångspunkten är att detta inte erbjuder några problem vare sig rättsligt eller i 
rättsäkerhetshänseende35.  Ambitionen med införandet av en enhetlig och 

                                                 
31 Lycksele/Umeå, Uppsala, Malmö, och Göteborg/Hisingen ingår. Minst tjugofem ärenden 
per kontor ska under tiden september – november 2011 prövas enligt den nya modellen.  
32 Utgångspunkten är att det bör vara betydande antal. Var gränserna bör dras och vilka 
kriterier som bör användas är en del i utvärderingen. Ärenden som bör exkluderas är bl.a. 
sådana där en process med att dra in sjukpenning inletts, ärenden där den försäkrade deltar i 
samverkansprogram (FK och AF), ärenden med ett explicit läkarutlåtande om att allvarlig 
sjukdom/skada föreligger, ärenden med pågående tumörbehandling, samt ärenden där det 
samtidigt finns: a) ett arbete, och b) en tydligt dokumenterad och tidsatt plan för återgång, och 
c) en väldefinierad och klar diagnos med en väldefinierad och klar prognos.   
33 I den kvalitativa uppföljningen görs intervjuer med bedömarna, med de försäkrade, och med 
handläggarna. Intervjuerna syftar till att fånga brister och styrkor i metoden. Tidigt bör också 
metodens diskrimineringsförmåga testas. Det samma gäller interbedömarreliabiliteteten vid 
handläggarnas beslutsfattande (testas med att fler handläggare får bedöma samma underlag).    
34 I det kvantitativa testet jämförs ”testärendena” med ”kontrollärenden” avseende andel i olika 
beslutskategorier (bifall/avslag, särskilda skäl, bedömd arbetsförmåga gentemot reguljär 
arbetsmarknad etc.), andel ärenden där FMR bedömer att underlaget har bra kvalitet, andel 
ärenden där FMR bedömer att beslutet har god begriplighet, andel ärenden som i ett senare 
skede överklagas.  
35 Beskrivningarna är tänkta att fungera som enkla referenspunkter möjliga att relatera beslut 
till. De exemplifierar snarare än definierar den reguljära arbetsmarknadens krav och kan 
användas även i en första ofullständig version (liksom försäkringsmedicinskt beslutsstöd). 
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standardiserad metod för bedömning av arbetsförmåga är inte att åstadkomma 
vare sig en ”hårdare” eller en mer ”generös" bedömning.  Avsikten är att höja 
kvaliteten - enhetlighet, begriplighet, rimlighet - i bedömningsunderlag och 
beslutsprocess.     
 

7. Tidplan 
 
Period 
 

Aktiviteter Fokus/mål 

Juni, juli 
Augusti  
2011 
 
 

 Slutföra arbetet med att ta fram 
beskrivningar av krav på reguljär 
arbetsmarknad 
 

 Slutföra arbetet med detaljer i 
verktyget (deskriptorer etc.) 
 

 Förbereda pilotförsök  
 
 

 Förbereda uppföljning och 
 utvärdering av pilotförsök  
 

 Delrapport II till regeringen 
 

 Studiebesök i Storbritannien 
 

Säkra att ett 
användbart verktyg 
finns före september 
 
Säkra att prövningen 
av verktyget kan ske 
med avsedd kvalitet 
 
Säkra att uppföljning 
och utvärdering av 
pilotförsök kan ske 
med avsedd kvalitet  
 
Säkra att någon viktig 
aspekt eller nyans 
missas inför det 
fortsatta arbetet 
  

September 
Oktober 
2011 

 En första prövning av 
bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer  
(Ca 100 – 150 ärenden) 

 
 Uppföljning, utvärdering och 

kalibrering av bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer med fokus 
på validitet och reliabilitet i de 
bedömningar som görs 
 

 Uppföljning och utvärdering av 
Försäkringskassans beslut med fokus 
på beslutens enhetlighet och tydlighet, 
samt underlagens vägledande förmåga. 

 

 Studiebesök i Nederländerna 
 
 

Få en konkret och 
direkt uppfattning om 
verktygets styrkor och 
svagheter 
 
Få kunskap om hur 
kriterierna för vilka 
ärenden som skall 
prövas bör formuleras 
 
Få kunskap om hur 
förutsättningarna att 
integrera metoden i 
ordinarie försäkrings 
process ser ut 
 
 
 
 

 
November 

 
 Kalibrering och revidering av 

 
Finjustera verktyget 
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December 
2011 
 
 
 
 
 
 

verktyget  
 
 

 Förberedelser för en andra prövning av 
bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer 

 
 Förberedelser för uppföljning och 

utvärdering av en andra prövning av 
bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer 

 

och administrationen 
av det 
 
Säkra att prövningen 
av verktyget kan ske 
med avsedd kvalitet 
 
Säkra att uppföljning 
och utvärdering av kan 
ske med avsedd 
kvalitet  
 

 
Januari 
- 
April 
2012 

 
 En andra mer omfattning och prövning 

av bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer  

 
 Uppföljning, utvärdering och 

kalibrering av bedömningsmetod och 
undersökningsprocedurer med fokus 
på validitet och reliabilitet i de 
bedömningar som görs 
 

 Uppföljning och utvärdering av 
Försäkringskassans beslut med extra 
intresse gällande beslutens utfall  

 

 Delrapport III till regeringen 
 
 

 
Eliminera återstående 
svagheter 
 
Få en bild av utfall vid 
fullskaligt införandet  
 

Maj 
-aug 
2012 
 
 
 
 
 

 Kalibrering och verifiering av 
verktyget  
 

 Olika typer av insatser för att klargöra 
förutsättningarna för, och förbereda 
organisationen på införandet av, 
verktyget och de processer det 
kommer att förutsätta  

 
 

 
 
 
Säkra god kvalitet i ett 
fullskaligt införande 

Sept 
-dec 
2012 
 

 Insatser gentemot organisationen och 
bedömare i termer av information, 
utbildning, avtal etc. 

Säkra god kvalitet i ett 
fullskaligt införande 
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