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Ögat på sjukskrivning - slutrapport från projektet åren
2007-2010
Ärendebeskrivning
Ärendet består av en slutrapport som redovisar genomförda aktiviteter och
uppnådda resultat inom projektet Ögat på sjukskrivning under åren 2007 –
2010. Vidare redovisas inriktning för det fortsatta arbetet med
sjukskrivningsfrågorna inom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens anmälan 2011-03-09
Slutrapport Ögat på sjukskrivning - åtgärder för minskad sjukfrånvaro,
2011-03-08
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens motivering till förslaget
Sedan 2006 har Stockholms läns landsting arbetat med insatser för
minskad sjukfrånvaro enligt kraven i statens satsning på
sjukskrivningsmiljarden. Inriktningen på arbetet och de ekonomiska
ramarna för insatserna under projekttiden har angetts genom olika beslut i
Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Inom Stockholms läns landsting har Hälso- och sjukvårdnämnden och dess
förvaltning genom projektet ”Ögat på sjukskrivning” ansvarat för aktiviteter
inom ramen för överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden under åren
2007-2010. Projektets arbete har bidragit till att sjukskrivningsfrågorna
kommit i fokus i högre grad än tidigare inom hälso- och sjukvården.
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En övergripande strategi har varit att ge stöd till fortsatt utveckling inom ett
antal områden som redan tidigare identifierats som centrala och inom
ramen för hälso- och sjukvårdens befintliga strukturer. Projektet har
initierat nya medicinska behandlingsinsatser för den ena av de två stora
sjukskrivningsgrupperna: personer med psykisk ohälsa. Vidare har
projektet bidragit till utveckling av behandlingsinsatser för den andra stora
gruppen dvs. gruppen med smärta i rygg, nacke och axlar. ”Ögat på
sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro” har också genom
satsningar på FoU, framför allt genom uppdrag till Karolinska Institutet,
kartlagt processer inom det försäkringsmedicinska området. Projektet har,
tillsammans med landstingets försäkringsmedicinska kommitté, Förkom,
arbetat för att öka kunskapen hos läkare och andra yrkesgrupper inom
hälso- och sjukvården när det gäller samband mellan kvalitet i medicinska
underlag och rätts- och patientsäker sjukskrivning.
Genom samverkan med bland annat Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och arbetsgivare har arbete bedrivits för att uppnå en
bra samlad rehabiliteringsprocess.
Ohälsotalen har sedan 2004 vänt neråt och sjunker stadigt både nationellt
och i Stockholms län. En rad faktorer kan ha samverkat till det positiva
resultatet och det är inte möjligt att särskilja de effekter som ”Ögat på
sjukskrivning” åstadkommit. Men de insatser som utvärderats av projektet
indikerar dock att de strategier och verktyg som utvecklats har varit
verkningsfulla. Projektet har bidragit till att berörda grupper inom hälsooch sjukvården – företrädare för beställaren liksom verksamhetschefer och
olika yrkesgruppen i vården – fått ökad kunskap i försäkringsmedicin och
till att förståelsen mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen –
hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och även Arbetsförmedlingen –
har ökat.
Slutrapporten överlämnas härmed till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Arbetet med sjukskrivningsfrågorna fortsätter nu inom förvaltningens
ordinarie verksamhet.
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