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SRS: Stöd för Rätt Sjukskrivning

SRS – Stöd för rätt sjukskrivning; 
Ett nationellt initiativ till ett bedömningsstöd för 
hälso- och sjukvården:

Syfte:

 upptäcka individer som riskerar längre 

sjukskrivning, tidigt

 rekommendera åtgärder för återgång i 

arbete

 öka individens delaktighet

 öka samverkan mellan aktörer

 främja mer jämlik vård

 ge underlag för uppföljning och forskning

IDÉN Arbetsgång med SRS



SRS: Stöd för Rätt Sjukskrivning

SRS ingår i SKLs överenskommelse 
med regeringen 
om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 2017-2018

Under 2017 och 2018 ska ett bedömningsstöd för sjukskrivning och rehabilitering 

utvärderas i pilotverksamhet inom hälso- och sjukvården. 

Resultatet från pilottester och utredningar ska bilda underlag för bedömning av 

nytta, effekter och kostnader samt för en bedömning om ansvarig aktör för långsiktig 

utveckling, drift och förvaltning av bedömningsstödet.

”

PROJEKTET
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De fyra delarna i 
SRS Bedömnings-
stöd

Risksignal
som indikerar risk för lång 

sjukskrivning

Nationell 

Sjukskrivningsstatistik
per diagnos

Råd och åtgärder
Rekommendationer

per diagnos

SRS Webbplats 

med fördjupad information

om föreslagna åtgärder och statistik

per diagnos

FUNKTIONEN



SRS: Stöd för Rätt Sjukskrivning

SRS Bedömningsstöd 
är integrerat i

 Webcert – applikation för att utfärda 

elektroniska läkarintyg till 

Försäkringskassan.

 Rehabstöd – applikation för koordination 

av rehabiliteringsåtgärder

FUNKTIONEN
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Nr. ICD10
SRS-projektets val av diagnoser för pilotdriften

(urval baserat på tidigare arbete med SRS, vanliga vid sjukskrivning dag 15+, material att hämta kring åtgärder, politiskt relevanta, 

rimligt enhetliga, tillräcklig data)

Socialstyrelsen 

*

Ineras projekt

Intygstjänster *
KI

1 F31 Bipolär sjukdom X X

2 F32 Depressiv episod (& Recidiverande depressioner F33) X X X

3 F41 Andra ångestsyndrom X

4 F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress (även Utmattningssyndrom F43.8A, Andra specificerade reaktioner på svår stress F43.8, 

Reaktion på svår stress, ospecificerad F43.9)
X

X
X

5 G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet (även Karpaltunnelsyndrom G56.0) X

6 M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna (Diskbråck) X

7 M54 Ryggvärk (även Cervikalgi M54.2, Lumbago (Akut) M54.5, M54.4 Lumbago med ischias) X X

8 M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes (även M53.0 Cervikokraniellt syndrom (Nackhuvudvärk), M53.1 Cervicobrachiellt

syndrom (Nack/skuldervärk)
X

9 M75 Sjukdomstillstånd i skulderled X X

10 M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) även Medial epikondylit M77.0 och Lateral epikondylit M77.1 X

11 M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes (även M79.1 Myalgi (muskelsmärta nacke, axlar, rygg), M79.7 Fibromyalgi) X

12 R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes (även R53 Sjukdomskänlsa och trötthet och R52 Huvudvärk)
X

13 M16 Höftledsartros X

14 M17 Knäartros X X

15 M19 Andra artroser (även Polyartros M15 och Artros i första karpometakarpalleden M18) X

16 M23 Andra sjukliga förändringar i knäled X

17 S52 Fraktur på underarm (även Fraktur på nedre delen av radius S52.5) X

18 S62 Fraktur på handled och hand (även Fraktur på os scaphoideum S62.0 och Fraktur på annat metakarpalben S62.3) X

19 S82 Fraktur på underben inklusive fotled X X

20 S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament X

Övriga I63 Celebral Infarkt

* Socialstyrelsen (Kalle Brandstedt m.fl.) undersöka diagnoser inom ramen för sitt uppdrag ”sjukskrivningspraxis” och Ineras projekt Intygstjänster diagnoser för test av ICF-stöd i Webcert.



F438A Utmattningssyndrom



SRS: Stöd för Rätt Sjukskrivning

FUNKTIONEN www.rattsjukskrivning.se
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SRS Webbplats 
och Råd och åtgärder
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SRS Webbplats:
rattsjukskrivning.se

 En extern, fristående och öppen webbplats 

 Kompletterar de korta versionerna av råd och åtgärd

 Innehåller utförligare nationell statistik

 Användes även under pilotstudien för att ge information, 

material och support till pilotverksamheterna.



1
Åtgärdsförteckning

en gemensam förteckning 
synliggör möjligheter till 

samverkan, tydliggör ansvar 
och möjliggör uppföljning

2
Pilotdiagnoser

Psykiska: Bipolär sjukdom, ångest, stress & utmattning
Ortopediska: Artros, frakturer, värk & leder

Övrig: Stroke, Fibromyalgi, Myalgi & Huvudvärk

3
Informationsinsamling
FMB, SBU, Arbetsmiljöverket

medicinska redaktion
Organisationer och landsting

4
Konsolidering

mha terminolog och expertgrupp

5
Utvärdering

nya rekommendationer och nya källor
AG-representanter, rehabkoordinator,

FÖRKOM och allmänläkare

6
Prioritering

Webcert (kort, begränsad, läs mer)
Webbplats (lång, beskrivande, länkar)
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7
Pilotgenomförande

SRS-bedömningsstöd testas
av fyra vårdcentraler

som använder Webcert (läkarintyg).
Utförligt material publiceras även

via rattsjukskrivning.se

Arbetsprocessen i 7 steg



Medicinska åtgärder 

Voltaren

Arbetsinriktad 
rehabilitering

Arbetsanpassning

Fler aktörer

Psykoterapi

Egenbehandling

Patient
och läkare

Urval



Rekommendationer

Råd Åtgärder

Kategorisering

Förslag på råd stödjer läkaren i dialogen med 
patienten och syftar ibland till åtgärder 

patienten kan vidta själv. Alla råd inleds med 
frasen ”Tänk på att …”

Förslag på åtgärder stödjer patienten i kontakt 
med övriga aktörer och syftar till åtgärder med 
påvisad positiv effekt som läkaren bör ordinera 
eller skicka med till andra aktörer som berörs 
av det som skrivs i intyget.

- Om det inte går att anpassa 
arbetsuppgifterna bör byte av arbete 

övervägas tidigt

- Arbetsuppgiftsanpassning, via arbetsgivare 
och företagshälsovård



Prioritering
Målgrupp: erfaren eller oerfaren sjukskrivande* läkare inom primärvården

*medskick till FK

generella

unika

mindre
viktiga viktiga

rehabsamordning

Fråga om våld

arbetsresor

Personer med pisksnärtskada kan ha 

symtom liknande utmattningstillstånd 

("hjärnstress")

arbetsanpassning

rTMS

multimodal rehabilitering
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Myndigheter:

⁻ Socialstyrelsens nationella riktlinjer

⁻ Försäkringskassan

⁻ FYSS på Socialstyrelsens hemsida

⁻ SBU

⁻ Läkemedelsverket

⁻ Arbetsmiljöverket

⁻ FMB

Medicinska redaktioner:

⁻ 1177

⁻ Netdoktor

⁻ Internetmedicin

⁻ Praktiskmedicin

Organisationer:

⁻ SKL

⁻ Sunt arbetsliv

⁻ Ischiasspecialisterna

⁻ Arbetsterapeuterna

⁻ Stressmottagning

⁻ Svenskpsykiatri

⁻ Chartered Society of Physiotherapy (UK)

Praxis:

⁻ Försäkringsmedicinska kommittén i 

SLL 

⁻ Verksamma allmänläkare

⁻ Rehabkoordinatorer

⁻ Arbetsgivarrepresentanter

⁻ SRS referensgrupp 

Källor för råd och åtgärder (ett urval) 

Övriga webbplatser:

⁻ Mindly.se

⁻ Ontiryggen.nu

⁻ Handcenter.se

⁻ Akademiska sjukhuset

⁻ Landstinget i Värmland

⁻ Region Jönköping (kunskapsstödet Fakta), 

Vårdgivare Skåne

⁻ Viss.nu

Myndigheter:

⁻ Socialstyrelsens nationella riktlinjer

⁻ Försäkringskassan

⁻ FYSS på Socialstyrelsens hemsida

⁻ SBU

⁻ Läkemedelsverket

⁻ Arbetsmiljöverket

⁻ FMB

Medicinska redaktioner:

⁻ 1177

⁻ Netdoktor

⁻ Internetmedicin

⁻ Praktiskmedicin

Organisationer:

⁻ SKL

⁻ Sunt arbetsliv

⁻ Ischiasspecialisterna

⁻ Arbetsterapeuterna

⁻ Stressmottagning

⁻ Svenskpsykiatri

⁻ Chartered Society of Physiotherapy (UK)
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Genomgång av webbplats
rattsjukskrivning.se

http://www.rattsjukskrivning.se/


Tack!
Kaj Ekvall och Anne Snis

@skl.se


