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GENUS UR ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV 
– EN GRANSKNING AV LÄKARUTLÅTANDEN OM HÄLSOTILLSTÅND 

 
Anny Larsson  

 
 
I en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting är åtgärder mot den kvinnliga ohälsan och sjukfrånvaron 
prioriterade. Som ett led i detta arbete genomfördes denna 
undersökning med syfte att undersöka läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd utifrån ett genusperspektiv. Detta genom att fastställa 
könsskillnader avseende uttalanden om psyko-socio-ekonomiska 
aspekter som inte är av relevans för det medicinska tillståndet i 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd. För att erhålla kunskap om huruvida 
psyko-socio-ekonomiska aspekter förekom i undersökningsunderlaget, 
analyserades 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd med kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem 
kategorier med sammanlagt 16 identifierade faktorer som alla var av 
psyko-socio-ekonomisk karaktär och utan relevans för det medicinska 
tillståndet. De identifierade faktorerna kom att utgöra grunden för ett 
bedömningsformulär. Bedömningsformuläret användes för samma 
undersökningsunderlag som tidigare analyserats. Analyser av data från 
granskningen med bedömningsformuläret fann bland annat samband 
mellan grad av sjukskrivning och förekomst av identifierade psyko-
socio-ekonomiska aspekter.  

 
 
 
Ett ämne som debatteras flitigt i svensk politik och media är den svenska 
sjukskrivningsprocessen. Höga sjukskrivningstal har diskuterats och flera exempel på 
människor som upplevt att de inte fått en korrekt bedömning har beskrivits. Tidigare 
forskning har visat att sjukskrivningsprocessen är komplex och kräver en god 
försäkringsmedicinsk kompetens hos vårdpersonal (Arrelöv, 2003). Därför är det av stor 
vikt att utöka den forskningsbaserade kunskapen om sjukskrivningsprocessen och de 
beslut som tas i samband med att patienter är eller ska bli sjukskrivna. Kunskap kan 
bistå med att klargöra vad det är som bidrar till att människor blir sjukskrivna eller att 
de inte kommer tillbaka till arbete. Patienter ska kunna få avlastning från arbete när det 
är adekvat. Samtidigt är det också viktigt att patienter inte hamnar i en utdragen 
sjukskrivning som inte är förenlig med de mål som finns för deras behandling och 
rehabilitering. Utöver berörda patienter är det av intresse för samhället att 
socialförsäkringens resurser används till dem som är berättigade till och har behov av 
dem. 
 
Ett sätt att utveckla kunskap om sjukskrivningsprocessen är att undersöka de instrument 
som används vid bedömning av patienter inför eller under sjukskrivning. Mer kunskap 
om hur instrumenten används bör bidra till att patienter inte riskerar en rättsosäker 
bedömning. Det är min förhoppning att detta arbete kan bidra med en ökad förståelse 
för ett instrument läkare använder sig av i samband med bedömning av patienter som är 
sjukskrivna sedan tidigare – läkarutlåtanden om hälsotillstånd.  
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Läkarutlåtanden om hälsotillstånd 
 

Läkarutlåtanden om hälsotillstånd är ett medicinskt utlåtande som Försäkringskassan 
begär inför ställningstagande till sjuk- och aktivitetsersättning. Ett läkarutlåtande om 
hälsotillstånd består av deskriptiva data som ålder, kön och benämning av det yrke 
patienten eventuellt har haft tidigare. Vidare består utlåtandet av en beskrivning av 
tidigare sjukdomar med relevans för det nuvarande medicinska tillståndet. Därefter skall 
en redogörelse för den aktuella sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den 
hälso- och sjukvård som hittills givits, följa (Riksförsäkringsverket, 1999). 
 
Läkarutlåtanden om hälsotillstånd innehåller också en redogörelse för patientens egna 
beskrivning av sin nedsatta funktionsförmåga samt de objektiva, relevanta 
undersökningsfynd – fysiska och/eller psykiska – som läkaren har gjort under mötet 
med patienten. Vidare beskrivs hur dessa undersökningsfynd överensstämmer med 
eventuella diagnoskriterier. En redogörelse för latinsk diagnos och nomenklaturnummer 
enligt internationell klassifikation av sjukdomar (ICD 10) ska också stå med i utlåtandet 
(Riksförsäkringsverket, 1999). 
 
Därefter följer en sammanfattning av det medicinska tillståndet samt hur det påverkar 
patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykisk. Om det föreligger hinder för 
vissa arbetsuppgifter med hänsyn till den fysiska och/eller psykiska förmågan, skall 
detta beskrivas. Vidare görs en bedömning av läkaren om det kan förväntas att det 
medicinska tillståndet kan förbättras eller att funktionsförmågan kan återställas. Om så 
är fallet skall läkaren redogöra för vilka åtgärder som skulle kunna behövas och vilka 
som är planerade, för att förändra tillståndet (Riksförsäkringsverket, 1999).  
 
I läkarutlåtanden om hälsotillstånd skall även eventuella utfärdade remisser beskrivas 
samt om det finns behov av mer ingående funktionsbedömning och i så fall vilken. 
Uppgift om hur länge nuvarande funktionsnedsättning bedöms föreligga skall uttryckas 
samt kompletterande information ges. Med kompletterande information avses andra 
faktorer som påverkar patientens förmåga att återgå till sina vanliga arbetsuppgifter eller 
kunna utföra arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Sist i utlåtandet 
följer uppgifter för bedömning av rätt till handikappersättning. Detta görs genom att 
lämna en så utförlig beskrivning som möjligt av den undersöktes eventuella nedsatta 
funktionsförmåga1 med avseende på behov av mera tidskrävande hjälp av annan eller 
betydande merutgifter i den dagliga livsföringen. Betydande merutgifter kan vara behov 
av dietkost eller annan specialkost, behov av särskilt hjälpmedel eller fortlöpande hjälp 
av annan för att kunna förvärvsarbeta eller studera (Riksförsäkringsverket, 1999). För 
fullständigt läkarutlåtande om hälsotillstånd se ”Bilaga 1”.  
 
 

Kön och genus 
 

Då denna undersökning ämnar undersöka läkarutlåtanden om hälsotillstånd utifrån ett 
genusperspektiv är kön och genus centrala begrepp. Av den anledningen följer en 
beskrivning av dessa begrepp och på vilket sätt de används i undersökningen.  
 
 

                                                
1 Ett villkor för rätt till handikappersättning är att funktionshindret uppstått före 65 års ålder. Förändring av försäkrades funktionsförmåga 
efter denna tidpunkt kan inte grunda rätt till handikappersättning. 
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Med begreppet kön avses det biologiska könet som kategoriserar befolkningen i två 
grupper – män och kvinnor. Kategoriseringen omfattar dock inte alla individer, då det 
inte alltid är självklart vilken grupp en individ tillhör. Olikheter mellan grupperna män 
och kvinnor kan emellertid inte enbart förklaras med biologi. Detta beskriver Connell 
(2002) som en av anledningarna till att begreppet genus myntades. Med begreppet 
genus avses vad som kan beskrivas likt ”det sociala könet”. Beskrivningen om att det 
finns ett socialt kön vill visa på att väldigt få mänskliga egenskaper kan sägas härröra 
endera från arv eller miljö. De två faktorerna har båda betydelse för utformandet av 
mäskliga egenskaper. Genus skulle med andra ord kunna uttryckas som samspelet 
mellan biologi och kultur. Hammarström (2004) beskriver att det som formar 
människors sociala kön är de normer, ideal, föreställningar och idéer som råder i det 
samhälle individen lever i. Genus skapas således konstant.  
 
Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-
talet (Nationalencyklopedin, 2010). Genusforskning inom samhällsvetenskap och 
humaniora behandlar i huvudsak det sociala könet. Men genusforskning inom den 
medicinska disciplinen måste i större utsträckning förhålla sig till både det biologiska 
och också det sociala könet (Hammarström, 2004). 
 
 

Genusmedicin 
 

Genusforskning med anknytning till medicinsk vetenskap benämns som genusmedicin. 
Genusmedicin inkluderar enligt Smirthwaite (2007) såväl hänsyn till könsskillnader i 
sjukdomsyttringar som kulturella, socialpolitiska och miljömässiga könsskillnader inom 
medicinsk verksamhet. Genusmedicin omfattar även enligt Hammarström (2004) 
olikheter mellan individer inom gruppen män och kvinnor. Exempel på skillnader som 
kan finnas inom gruppen män och gruppen kvinnor och som är viktiga att ha i åtanke 
vid genusmedicinsk forskning är enligt Hammarström (2004) kulturell, social och etnisk 
bakgrund.  
 
Forskare inom det genusmedicinska fältet arbetar bland annat med betydelsen av den 
manliga normen inom medicinen. Ett resultat av sådan forskning är förståelsen för 
genusbias. Med genusbias menas att det existerar obefogade skillnader i hur kvinnliga 
respektive manliga patienter utreds och behandlas (Hamberg, Risberg, Johansson & 
Westman, 2002). Läkarens könstillhörighet ingår också i förståelsen för genusbias och 
är en viktig faktor för hur vissa sjukdomstillstånd diagnostiseras (Adams et al., 2008) 
samt för vilken behandling patienter erhåller (Sayer & Britt, 1997). Enligt Englund, 
Tibblin och Svärdsudd (2000) har läkares könstillhörighet också visat sig vara en 
påverkande faktor vid bedömning av patienters arbetsförmåga och i vilken utsträckning 
patienter blir sjukskrivna.  
 
En studie av Roter, Hall och Aoki (2002) visade hur genusbias inom medicinskt arbete 
uttrycktes genom att kvinnliga distriktsläkare ägnade mer tid till att kommunicera med 
patienter. De avsatte också mer tid till patientbesöken än vad deras manliga kolleger 
gjorde. Att de kvinnliga distriktsläkarna kommunicerade mer med patienterna än deras 
manliga kolleger innebar att de exempelvis ställde fler frågor om patientens 
psykosociala förhållande. Studien visade även på en skillnad i attityd gentemot 
patienten. De kvinnliga distriktsläkarna hade ett mer positivt förhållningssätt till 
patienterna än de manliga läkarna. Utöver läkares könstillhörighet, har studier visat att 
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ålder, erfarenhet och specialisering också har inverkan på hur läkaren utför sitt arbete 
(Bertkais, Helms, Callahan, Azari, & Robbins, 1995). 
 
Hammarström (2004) diskuterar hur genusbias inom medicinskt arbete delvis är ett 
resultat av hur läkare skapar sig själva som män respektive kvinnor i samspelet med 
manliga och kvinnliga patienter. Samspelet är också beroende av vilka förväntningar 
patienten har på det faktum att läkaren är man eller kvinna. I en studie sammanställd av 
Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association (1991), 
rekommenderas att läkare undersöker och utvärderar sitt arbete och sina attityder 
avseende sociokulturella faktorer som kan bidra till genusbias. 
 
Ytterligare en aspekt av hur genus påverkar medicinsk verksamhet tydliggörs genom att 
studera skillnader i arbetsvillkor för manliga och kvinnliga läkare (Kvaerner, Aasland & 
Botten, 1999). Ett sätt att reducera effekter av genusbias utifrån arbetsvillkor, är enligt 
författarna att öka antalet kvinnliga läkare på ledande platser inom vården samt inom 
utbildning och forskning. Dessa rekommendationer pekar på en viktig aspekt av hur 
genus skapas. Strukturer rådande i samhället avspeglar sig på arbetsplatser och skapar 
normer för hur arbete och makt på gruppnivå fördelas olika mellan kvinnor och män.  

 
 

Genus på strukturell nivå  
 

Inom genusmedicinen innebär ett genusperspektiv på strukturell nivå, att det sätt 
samhället är strukturerat på får effekter på kvinnors respektive mäns liv och hälsa. 
Genus på strukturell nivå kan beskrivas med begreppet genusordning. Genusordning 
enligt Connell (1987) gäller fördelningen i ett samhälle avseende förvärvsarbete, 
ekonomiska resurser, beslutsfattande och hemarbete.  
 
Statistiska Centralbyråns bok ”På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 
2010” (2010) innehåller den senaste sammanställningen över statistik gällande män och 
kvinnors förvärvsarbete. Statistiken visar att män och kvinnor förvärvsarbetar i ungefär 
samma utsträckning. Men andelen kvinnor och män som arbetar heltid respektive deltid, 
skiljer sig åt. Män arbetar heltid i betydligt högre grad än kvinnor. Men en individs 
faktiska arbetsinsats kan inte enbart mätas genom grad av förvärvsarbete (Magnusson 
2006). Att kvinnors statistik över deltidsarbete är mycket högre än mäns, kan vara ett 
resultat av deltidsarbete som en förutsättning för att kvinnor ska kunna utföra det 
obetalda hemarbetet.  
 
Lidwall, Marklund och Voss (2009) redovisar i sin studie hur de har funnit samband 
mellan förvärvsarbete kombinerat med ansvar för familj och hushåll och grad av 
sjukskrivning. Fynden visar att effekterna är köns- och situationsspecifika genom att 
fördelningen mellan ansvar för familj och hushåll och ansvar för förvärvsarbete skiljer 
sig åt mellan gruppen män och gruppen kvinnor.  
 
Ett genusperspektiv på strukturell nivå inom medicinen kan innebära att studera den 
rådande synen på kvinnor. Hammarström (2004) beskriver hur kvinnors position inom 
medicinen kan stärkas genom att de betraktas som aktiva och handlande subjekt och inte 
som passiva objekt. Carlstedt (1992) skildrar hur vårdgivare kan ändra synen på 
kvinnliga patienter och främja deras position inom vården, genom att lyfta fram 
kvinnornas egna tankar, handlingar och strategier. Detta kan enligt Carlstedt (1992), 
bidra till att stärka kvinnors position och makt i samhället och inom vården.  
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Maktperspektiv i förhållande till hälsa 
 

Hammarström och Ripper (1999) hävdar att det är av stor vikt att forskning inom det 
medicinska fältet ökar förståelsen för vilken roll genus och andra maktfaktorer har för 
hur ohälsa och sjukskrivning fördelas över befolkningen. De beskriver i sin artikel tre 
olika synsätt för att skapa förståelse för begreppet makt i förhållande till hälsa. Det 
första synsättet innebär att makt ses som en egenskap hos en individ. Med detta avses att 
en individs kapacitet antingen leder till eller hindrar individen att ha en livsstil som 
främjar hälsa.  
 
Det finns dock forskning som motsätter sig ett sådant synsätt. Blaxter (1990) framhåller 
att livsstil inte har så stor betydelse för hälsa i jämförelse mot svåra sociala 
levnadsförhållanden. Med svåra sociala levnadsförhållanden avses fattigdom och 
avsaknad av socialt stöd.  Levnadsförhållanden har större påverkan på den totala 
befolkningens sjukdomsbild än vad individuella livsstilsvanor har.  
 
Blaxters (1990) synsätt relaterar till det andra av de tre synsätt Hammarström och 
Ripper (1999) redogör för. Detta synsätt innebär att makt ses som strukturellt och socialt 
fördelad. Detta innebär att människors kapacitet att uppnå och forthålla hälsa inte är ett 
resultat av deras personliga egenskaper. Istället är det kopplat till sociala strukturer som 
systematiskt ger fördelar till vissa grupper mer än andra. Baum (1998) ger att den mest 
accepterade strukturella faktorn som har inverkan på hälsopopulationer är 
socioekonomisk. Med den socioekonomiska faktorn avses att socioekonomisk status är 
avgörande för hälsostatus genom att fattigdom är känd som den faktor vilken har störst 
samband med hälsostatus världen över. 
 
Doyal (1995) redogör också för samband mellan fattigdom och hälsostatus. Men till 
skillnad från Baum (1998) hävdar Doyal (1995) att makt ur ett samhällsstrukturellt 
fenomen delvis hör samman med socioekonomisk status, men därtill spelar faktorer 
såsom kön, land och ålder en stor roll för hälsa. Genom ett sådant synsätt kan vissa 
hälsoeffekter inom populationen vara resultat av socioekonomisk status och andra av 
könstillhörighet eller huruvida man har ett arbete. Det är dock troligt att dessa faktorer 
korrelerar med varandra. Vilket ger att det är sannolikt att en individ med en av de 
faktorer som bidrar till hälsa har flera faktorer som hjälper till att skapa mer hälsa. 
Medan avsaknad av hälsofrämjande faktorer ger att det är svårt för individen att 
tillförskaffa sig ytterligare hälsofrämjande faktorer.  
 
Resultat liknande vad Doyal (1995) presenterar, framförs i Folkhälsorapporten (2009). 
För både gruppen kvinnor och män har epidemiologisk forskning kunnat visa på att det 
finns en tydlig social komponent för ohälsa. Enligt Folkhälsorapporten (2009) innebär 
denna sociala komponent att ju högre utbildning en individ har, desto lägre är 
förekomsten av sjukdom och dödlighet. Hammarström (2004) beskriver att orsakerna 
till socialt ojämlik hälsa inte helt är klarlagt. En hypotes enligt Wamala (2001) är dock 
att individer med högre utbildning har erfarit en ackumulering av positiva händelser. 
Med positiva händelser avses tryggare uppväxt, större socialt nätverk, mer stimulerande 
arbetsmiljö med högre inflytande samt färre ekonomiska problem.  
 
Den tredje och sista synen på makt som Hammarström och Ripper (1999) presenterar är 
det postmoderna maktbegreppet. De beskriver hur filosofen Michel Foucault med sin 
postmoderna syn har vidareutvecklat maktbegreppet till att inte enbart innebära 
förtryck, att makt utövas av en överlägsen grupp på en underordnad. Det 
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postmodernistiska maktbegreppet ger istället enligt Foucault (1980), att makt är en 
faktor som genererar förändring, i både positiv och negativ riktning. Enligt Foucault 
(1980) skapas makt genom interaktion mellan individer – i alla relationer och i alla 
riktningar. Vad som kan anses vara makt är beroende av den diskurs som råder. Genom 
vårt språk och det sätt som språket används på, skapas en verklighet och därigenom 
synen på vad makt är. 
 
Forskningen inom det medicinska fältet har stor makt i sig själv att definiera vad som är 
ohälsa. Ett sätt att förstå vad som avses med ohälsa och hur definiering av vad som är 
ohälsa förändras över tid – är genom att studera begreppet medikalisering.  
 
 

Medikalisering 
 

Begreppet medikalisering innebär att den medicinska vetenskapen används i syfte att 
beskriva och identifiera vad ett tillstånd har för innebörd och betydelse för en individ. 
Detta får till följd att ett problem som tidigare inte bedömts vara av medicinsk karaktär, 
benämns och diskuteras som ett medicinskt fenomen (Nationalencyklopedin, 2010). 
Problem ses som symtom vilka kräver medicinsk behandling. Exempel på företeelser 
som kan vara föremål för medikalisering är psykosociala problemsituationer. Genom att 
läkaren ställer en diagnos eller utfärdar ett sjukintyg, blir den psykosociala 
problemsituationen ett medicinskt problem.  
 
Hovelius och Johansson (2004) visar i sin studie att kön och genus är två faktorer som 
bidrar till medikalisering av kvinnor. Brodersen, Hovelius och Hvas (2009) ger att 
flertalet diagnoser, exempelvis klimakterie- och premenstruella besvär, osteoporos samt 
nedstämdhet, förekommer endast eller i större utsträckning hos kvinnor än hos män. 
Detta kan i vissa avseenden tyckas självklart. Men det innebär medikalisering av 
fenomen som inte nödvändigtvis är tillstånd av sjukdom, men som skiljer gruppen män 
och gruppen kvinnor åt. Förekomst av könsskillnader behöver inte utgöra problem. Men 
om könsskillnader inom medicinen beror på att bedömning och behandling är resultat av 
genusbias, bör det klarläggas. Genom sådan klarläggning skapas förståelse för huruvida 
skillnader som motiveras med könstillhörighet är diskriminerande.  
 
 

Diskriminering 
 

I Svenska Akademins ordlista för svenska språket (2006), beskrivs ordet diskriminera 
med ”att utsätta en grupp för orättvis behandling”. Men begreppet är mer komplext än 
så. I sin bredaste form är definitionen av diskriminering när en person eller grupp av 
personer gör åtskillnad mellan olika människor med avseende på egenskaper av 
individens identitet. Med egenskaper av identitet åsyftas egenskaper som anses 
medfödda, förvärvade eller valda. Om de är valda ska de anses grundläggande för den 
kulturella identiteten. Exempel på egenskaper som kan ligga till grund för 
diskriminering är kön, ålder, etnicitet och funktionshinder. I begreppet diskriminering 
ingår att åtskillnaden innebär något negativt för den diskriminerade. Diskriminering kan 
finnas dels på strukturell nivå, dels på individuell nivå. Exempel på strukturell nivå kan 
vara när staten har olika lagar för olika grupper. På individuell nivå kan diskriminering 
enligt Roth (2008) innebära att en person, en myndighet eller ett företag utifrån sin egen 
uppfattning, särbehandlar olika individer på grund av egenskaper hos individens 
identitet. 
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Normer och värderingar 
 

Diskriminering kan komma ur föreställningar om vad som är normalt och normativt. 
Som beskrivet under rubriken ”kön och genus” formas människors sociala kön av bland 
annat de normer och föreställningar som råder i det samhälle individen lever i. Grue 
(2006) beskriver hur normer är förändliga, men att normer ger förutsättningar för vad 
som ska anses normalt.  
 
Kategorisering av karakteristika för gruppen män och gruppen kvinnor kan vid sidan om 
de normer som råder, förklaras genom de värderingar individer har. En kulturell eller 
personlig värdering kan enligt Mooney Marini (2000) förklaras som en grundläggande 
uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. En 
värdering kan sägas bestå av en individs föreställningar – som är dels känslomässiga, 
dels kognitiva – med syfte att kunna orientera sig i omvärlden. Värderingar kan inte 
förklaras genom vad som är sant eller falskt. Värderingar bygger heller inte enbart på de 
motiv individen har. De utvärderande kriterier som värderingarna bygger på, kommer 
från föreställningar om moral och måluppfyllande. Det vill säga ett tillstånd, ett 
tillvägagångssätt eller slutresultat kan värderas som bra eller dåligt av moraliska, eller 
logiska skäl. Detta ger att värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika. 
Vilket bidrar till att de kan beskrivas likt motiverande på en grundläggande nivå, som 
enligt Mooney Marini (2000) är vidare än enskilda situationer eller handlingar.  
 
Flera samlade värderingar bildar tillsammans ett värdesystem. För att värderingar ska 
kunna utgöra ett värdesystem måste de vara konsistenta. Detta innebär att värdena i 
systemet inte motsäger varandra. Ett värdesystem kan gälla en person – personliga 
värderingar. Det kan också gälla flera personer – gruppvärderingar, kulturella 
värderingar och samhällsvärderingar. De värderingar ett samhälle har kan exempelvis 
regleras genom lagar. Den enskilda personen omfattas av flera värdesystem samtidigt, 
exempelvis personliga och kulturella värderingar. Personliga och kulturella värderingar 
tenderar att vara relativt konstanta över tiden. En anledning till detta enligt Mooney 
Marini (2000) kan vara då konstans främjar upplevd kontinuitet i ett samhälle eller hos 
en person.  
 
 

Läkares bedömning av patienters arbetsförmåga 
 
Värderingar och normer som råder i ett samhälle, påverkar enligt en studie av Lopéz, 
Fernández, et al. (2000) läkare i stor utsträckning när de gör medicinska bedömningar 
och fattar beslut om patienters grad av arbetsförmåga. Nicholson och Johns (1985) 
beskriver hur det inte bara är samhällets värderingar som påverkar. Även de värderingar 
och normer som råder inom en speciell bransch eller på en arbetsplats påverkar 
inställningen till att sjukskriva patienter. Voss, Floderus och Didrichsen (2001) redogör 
för hur lagstiftning, speciellt sådan som berör vårdsystem och socialtjänst, är en viktig 
påverkande faktor för läkares bedömningar. Vidare kan arbetsmarknaden i stort samt 
den specifika arbetsplatsen som berör patienten påverka den bedömning som läkaren 
gör (Feeney, North, Head, Canner, & Marmot, 1998).  
 
Värderingar i samhället och på arbetsplatser är inte enbart en faktor i sig för bedömning 
av sjukskrivning. De bidrar även till att skapa och motivera faktorer för bedömning. I en 
studie av Brage och Resio (1999) redogörs för hur grad av sjukskrivning kan ses som ett 
resultat av hur arbetsförmågan bedöms med hänsyn till patientens könstillhörighet. 
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Andra patientrelaterade faktorer som påverkar läkares inställning till sjukskrivning är 
enligt McKinlay, Potter och Feldman (1996) patienters socioekonomiska status. Vidare 
påverkar också vilka motiv läkaren uppfattar att patienten har med att bli sjukskriven 
(Sawney, 2002). I en studie av Edlund och Dahlgren (2002) beskrivs hur läkare 
uppfattar att patienters egen förståelse för och upplevt behov av att bli sjukskriven, i stor 
utsträckning påverkar läkaren i sin uppfattning om patientens grad av arbetsförmåga. 
 
Mabeck och Kragstrup (1993) delar in faktorer som bidrar till variationer i omfattning 
av läkares bedömning av patienters grad av arbetsförmåga i två typer – interna och 
externa faktorer. Med interna faktorer avses organisatoriska faktorer som personal, 
stödfunktioner, arbetslokaler och utrustning. Under interna faktorer ingår även 
individrelaterade faktorer avseende läkare såsom kön, ålder, yrkeserfarenhet, kunskap, 
personlighet och attityder. Med externa faktorer avses demografiska aspekter för 
gruppen patienter. Faktorer som ingår i denna grupp är patienters ålder, om de bor i en 
storstad eller på landsbygd, vilket yrke de har samt vilken typ av kultur och traditioner 
de omfattas av. Under externa faktorer ingår även hur sjukvården är uppbyggd med 
hänsyn till betalningssystem, kapacitet och i vilken utsträckning sjukvård finns att tillgå. 
Hur läkare beskriver patientens problematik och grad av arbetsförmåga är således 
beroende av vilka faktorer de väljer att ta hänsyn till.  
 
 

Bakgrund till undersökningen 
 

I en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting är åtgärder 
särskilt inriktade mot den kvinnliga ohälsan prioriterade. Under perioden 2007-2010 
tilldelas landstingen årligen upp till en miljard svenska kronor för åtgärder i syfte att 
minska sjukfrånvaron. Inom Stockholms läns landsting ligger ansvaret på Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och dess förvaltning genom projektet ”Ögat på sjukskrivning – 
åtgärder för minskad sjukfrånvaro”. Stockholms läns landstings åtgärdsplan fokuserar 
på fem prioriterade områden – ledning och styrning, kompetensutveckling, samverkan 
och åtgärder för de stora sjukskrivningsgrupperna vilka är stressrelaterad psykisk ohälsa 
och smärta i rygg nacke och axlar, samt kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro (Ögat på 
sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro, 2008) En prioriterad uppgift som 
tillkommit är landstingets ansvar för implementering av ett nytt nationellt 
försäkringsmedicinskt beslutsstöd. I överenskommelsen för 2010 framställs starkare 
krav än tidigare på att landstingen ska prioritera arbetet med den kvinnliga ohälsan 
(Ögat på sjukskrivning – åtgärder för minskad sjukfrånvaro, 2008).  
 
Landstingsstyrelsens förvaltning fick genom projektet ”Ögat på sjukskrivning – åtgärder 
för minskad sjukfrånvaro” i uppdrag att genomföra en undersökning gällande 
kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning. Undersökningen innebar 
att Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet gav en samlad bild 
av den diagnostiska informationen och de funktionsbedömningar som beskrevs i 
medicinska underlag för sjukskrivning. Undersökningsunderlaget bestod av ett 
stratifierat urval om 247 intyg av utfärdade läkarutlåtanden om hälsotillstånd – LUH. 
Målet med granskningen var att förbättra enskilda läkares och vårdverksamheters arbete 
i sjukskrivningsprocessen. En god kvalité i de medicinska underlagen krävs för en 
patient- och rättssäker sjukskrivningsprocess och ett sätt att uppnå det, är att granska de 
bedömningar som görs under det initiala skedet av sjukdomsprocessen (Henriksson, 
Kiessling & Arrelöv, 2009).  
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Med samma undersökningsunderlag som arbetet rörande kvalitetsbedömningen 
grundades på, genomfördes denna undersökning som syftar till att undersöka 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd utifrån ett genusperspektiv. Undersökning 
genomfördes på uppdrag av Stockholms läns landsting. Arbetet skedde i samarbete med 
och under överseende av den vetenskapliga grupp som genomförde ovan nämnda 
kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning.  
 
Utifrån de efterforskningar som gjorts finns inte tidigare forskning som behandlar 
svenska läkarutlåtanden om hälsotillstånd utifrån de observationsvariabler denna 
undersökning syftar till att granska.  
 
 
 

Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att kartlägga i vilken utsträckning 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd innehåller uttalanden om psyko-socio-ekonomiska 
aspekter som inte är av relevans för det medicinska tillståndet samt i vilken utsträckning 
förekomst av sådana uttalanden skiljer sig åt mellan grupperna kvinnliga och manliga 
patienter.  

 
 
 

Metod 
 
Undersökningen syftade till att utforska generella teman – inte att beskriva individers 
upplevelse. Intentionen med undersökningen var att utforska hur olika faktorer beskrivs 
av läkare i utlåtanden av patienters hälsotillstånd och mer specifikt klargöra om det 
förekommer aspekter som inte är relevanta – samt om det finns skillnader i läkares 
beskrivningar beroende på om det är en kvinna eller man som är patient. Då 
undersökningen skulle kunna betecknas som en typ av grundforskning var en primär 
målsättning också att öka kunskapen och den teoretiska förståelsen för de ingående 
variablerna.  
 
Undersökningen syftade till att studera ett förhållandevis outforskat område samt bidra 
med nya perspektiv till befintlig kunskap som genusmedicinsk forskning utvecklat. Ett 
nytt perspektiv som undersökningen förhoppningsvis bidrar med hypoteser om, är vilka 
attityder som ligger bakom eventuella könsskillnader. På grund av att det inte finns 
någon forskning om läkarutlåtanden om hälsotillstånd avseende psyko-socio-
ekonomiska aspekter var den praktiska målsättningen med undersökningen inte 
huvudsaklig. Men undersökningens resultat kan ge upphov till praktiska tillämpningar. 
En sådan eventuell praktisk tillämpning är att kunskapen som genereras kan användas 
som underlag för diskussioner. Med diskussioner avses samtal med den medicinska 
professionen om innehållet i de medicinska underlagen utifrån ett genusperspektiv. 
Detta kan bidra till en större förståelse för hur läkares attityder och värderingar påverkar 
det kliniska arbetet. Ovan beskrivna syften med underökningen blir alla kriterierna för 
val av metod. 
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Utveckling av frågeställningar 
 

Det övergripande syftet – att kartlägga i vilken utsträckning läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd innehåller uttalanden om psyko-socio-ekonomiska aspekter som inte är av 
relevans för det medicinska tillståndet samt i vilken utsträckning förekomst av sådana 
uttalanden skiljer sig åt mellan grupperna kvinnliga och manliga patienter – var 
detsamma under arbetets gång. Men efter att den kvalitativa innehållsanalysen var 
genomförd, vilket beskrivs nedan under rubriken ”Datainsamling och analys”, framkom 
även följande frågeställningar:  

 
- Finns det en skillnad mellan gifta och ensamstående patienter avseende kön och 

vilka identifierade faktorer de beskrivs med?  
 

- Finns det en skillnad mellan kvinnliga och manliga läkare avseende i vilken 
omfattning de beskriver sina patienter genom identifierade faktorer? 
 

- Finns det ett samband mellan grad av sjukskrivning och beskrivning av 
identifierade faktorer?  

 
- Var i läkarutlåtandena om hälsotillstånd beskriver läkarna de identifierade 

faktorerna? 
 

Ett bisyfte för undersökningen var att ta fram ett bedömningsformulär för att kunna 
synliggöra faktorer av psyko-socio-ekonomisk karaktär utan relevans för den 
medicinska bedömningen i läkarutlåtanden om hälsotillstånd. 
 
 

Författarens förförståelse för ämnet 
 

Då jag inte är legitimerad läkare har jag aldrig själv utfärdat läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd till patienter inom vården. Resultatet från denna studie ska dock delvis 
användas för en psykologexamensuppsats. Vilket påvisar att jag har kunskaper inom 
psykologi – både teoretisk och klinisk – som kan vara av stor relevans för att kunna 
tolka undersökningsmaterialet på ett adekvat sätt.  
 
Inläsning av teoretisk bakgrund samt relevant forskning för resultatet genomfördes till 
viss del efter det att den kvalitativa analysen var färdigställd. Då den kvantitativa 
analysen var genomförd uppmärksammades ytterligare teori och forskning med relevans 
för resultatet från den kvantitativa analysen.  

 
 

Undersökningsunderlag 
 

Under perioden 1 januari till 31 december 2007 skickade verksamheter inom vården i 
Stockholms läns landsting in avidentifierade läkarutlåtanden om hälsotillstånd till 
projektet ”Ögat på sjukskrivningen – åtgärder för minskad sjukfrånvaro”. Sammanlagt 
inkom 6250 intyg. Av dessa var 65 % utfärdade av läkare i primärvården, 28 % inom 
psykiatrin och 7 % inom övriga verksamheter. Med övriga verksamheter avses inte en 
jämn fördelning mellan disciplinerna utan intyg från neurohabilitering och 
hörselkliniker var överrepresenterade. 
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Från de 6250 läkarutlåtandena gjordes ett slumpmässigt urval bestående av 250 intyg till 
projektet ”Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning” (Henriksson, 
Kiessling & Arrelöv, 2009). Dessa 250 var fördelade på 50 i vardera gruppen 
vårdcentral med huvuddiagnos rörelseorganens sjukdomar, vårdcentral med 
huvuddiagnos psykiska sjukdomar respektive vårdcentral med huvuddiagnos övriga 
sjukdomar (ej rörelseorganens sjukdomar eller psykiska sjukdomar) psykiatriska 
vårdenheter med huvuddiagnos psykiska sjukdomar samt övriga specialistvårdenheter 
med huvuddiagnos övriga sjukdomar (ej rörelseorganens sjukdomar eller psykiska 
sjukdomar). Inklusionskriterier för det slumpmässiga urvalet var att man kunde 
identifiera patientens ålder, kön, diagnosområde samt utfärdande vårdenhet på de 
kopierade blanketterna (Henriksson, Kiessling & Arrelöv, 2009). Tre av de 
slumpmässigt utvalda utlåtanden uteslöts från undersökningsunderlaget då de inte 
motsvarade inklusionskriterierna.  
 
De 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd utgjorde undersökningsunderlaget till både 
den kvalitativa och också den kvantitativa analysen för denna undersökning. 
Anledningen till att alla 247 utlåtanden ingick i den kvalitativa innehållsanalysen var då 
det bidrog till att skapa maximal variation avseende kön, ålder och utfärdande 
vårdenhet.  
 

 
Datainsamling och analys 

 
Metoden som använts för kvalitativ analys av de 247 läkarutlåtandena om hälsotillstånd 
är kvalitativ innehållsanalys. Detta utifrån att kvalitativ innehållsanalys, likt Spencer, 
Ritchie och O’Connor (2003) beskriver, fokuserar både på innehåll samt den kontext 
innehållet befinner sig i.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen syftade till att inhämta kunskap och förståelse för det 
fenomen som undersöktes. Med kunskap och förståelse avsågs relationen mellan 
fenomenets syfte, innebörd, konsekvens och sammanhang. Kvalitativ innehållsanalys 
var en funktionell analysmetod till undersökningens syfte, då den likt Downe-Wamboldt 
(1992) beskriver, gav att intressant och teoretisk information erhölls med ett minimum 
av förlorad data från det ursprungliga undersökningsmaterialet.  
 
Med kvalitativ innehållsanalys kan man gå tillväga på olika sätt. Av den anledningen 
fastställdes innan analysarbetet inleddes, att granskningen skulle omfatta både manifest 
och latent innehåll. Detta innebar att innehållsanalysen först uppmärksammade manifest 
innehåll för att sedan tolka detta på latent nivå. Både manifest och latent innehåll 
innebär tolkning av data, men som Graneheim och Lundman (2004) redogör för, skiljer 
sig tolkningen åt till grad och utsträckning. 
 
Analysarbetet inleddes med att läkarutlåtandena lästes igenom för att skapa en känsla 
för helheten. Burnard (1991) framställer att oberoende om den kvalitativa 
innehållsanalysen befinner sig på manifest eller latent nivå, är ett generellt 
tillvägagångssätt att forskaren som ett första steg av analysen, förutsättningslöst läser 
undersökningsmaterialet för att få en känsla för dess helhet.  
 
När en uppfattning om helheten började ta form identifierades textenheter i 
undersökningsmaterialet utifrån syftet för undersökningen. En textenhet i denna 
undersökning likställdes med en språklig mening. Med identifiering avsågs att 
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textenheter som berörde socio-psyko-ekonomiska aspekter, oavsett kontext, markerades 
på papperskopian av utlåtandet. Samtliga identifierade textenheter skrevs sedan ner i ett 
ordbehandlingsprogram. Textenheterna kunde inte kondenseras, vilket Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver som ett vanligt tillvägagångssätt i kvalitativ innehållsanalys. 
Detta på grund av att meningarna i utlåtandena redan inledningsvis var korta.  
 
Utifrån textenheterna skapades ämnesområden i syfte att öka förståelsen för det 
undersökta fenomenet och för att systematisera analysen. Systematiseringen bestod i att 
kategoriseringen åskådliggjorde flera olika aspekter av undersökningens syfte. 
Kategoriseringen genomfördes i ett ordbehandlingsprogram där textenheterna flyttades 
till det ämnesområde de tillhörde. Därefter lästes undersökningsmaterialet på nytt för att 
upptäcka om det fanns ämnesområden som kunde ha två eller flera 
tolkningsmöjligheter. Detta visade sig vara en viktig del av arbetet då det latenta 
innehållet av samtliga kategorierna var tvetydigt genom att det kunde vara motiveringar 
både för eller emot sjukskrivning. Det manifesta innehållet gick däremot inte att tolka 
på flera sätt då analysen av det manifesta materialet beskrev de självklara och synliga 
komponenterna i texten.  
 
Den ovan beskrivna första del av analysen resulterade i fem ämnesområden. Dessa fem 
ämnesområden utgjorde tillsammans allt material som uttrycktes i de 247 läkarutlåtande 
om hälsotillstånd som inte var information av medicinsk karaktär. Med medicinsk 
karaktär avsågs diagnoser och medicinska beskrivningar av patienters fysiska och/eller 
psykiska status. Om en meningsbärande enhet innehöll information tillhörande flera av 
grupperna, placerades den i de grupper som var relevanta för meningens manifesta 
innehåll. De fem grupperna av meningsbärande enheter utgjorde vad Graneheim och 
Lundman (2004) benämner likt de olika enheterna för analys.  
 
De fem enheterna för analys var vid detta skede – ”beskrivning av patienten genom 
dennes civilstånd”, ”beskrivning av patienten genom dennes barn”, ”beskrivning av 
patienten genom dennes etnicitet”, ”beskrivning av patienten genom dennes historia” 
samt ”beskrivning av patienten genom dennes förmåga till hushållsarbete samt roll som 
förälder”. 
 
Varje enskild språklig mening, det vill säga textenheterna som tillsammans utgjorde en 
enhet för analys, var meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna tolkades 
och organiserade så att de tillsammans bildade vad Graneheim och Lundman (2004) 
benämner likt koder. Från de framtagna koderna skapades sedan kategorier som i stor 
utsträckning kom att sammanfalla med de initiala enheterna för analys. Den kvalitativa 
innehållsanalysen kan jämföras med den process Ödman (2007) benämner ”den 
hermeneutiska cirkeln”. Med begreppet avses att sambandet mellan en texts helhet och 
delar förändras genom att tolkningar ger upphov till vidare tolkningar. Vid tolkningen 
av läkarutlåtandena var helhetsbilden beroende av den mening som fanns i textens 
meningsbärande enheter. Då en större förståelse för textens helhet infann sig, tillskrevs 
de olika koder som de meningsbärande enheterna utgjorde samt de kategorier som 
koderna tillsammans skapade, en något annorlunda mening. Processen innebar likt 
Jensen (1995) beskriver, ett skifte av fokus mellan mindre element i texten och texten 
som helhet. Från de fem initiala enheterna för analys skapades fem kategorier. En 
beskrivning för var och en av dessa kategorier samt de koder de bestod av följer nedan.  
 
Meningsbärande enheter som innehöll en beskrivning av patienten genom dennes 
civilstånd utgjorde tillsammans fyra olika koder vilket var olika sorter av civilstånd. De 
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fyra olika koderna som utgjorde kategorin ”beskrivning av patienten genom civilstånd” 
var ”patienten beskrivs som änka eller änkling”, ”patienten beskrivs som gift”, 
”patienten beskrivs som sambo” och ”patienten beskrivs som ensamstående”.  
 
Meningsbärande enheter som kunde kopplas till patientens barn utvecklades till att även 
omfatta patientens roll som förälder. Kategorin döptes om till ”beskrivning av patienten 
i relation till sina barn” och kom att bestå av tre olika koder. Första koden benämndes 
”det antal barn som patienten har”, andra koden var ”patientens barns medicinska 
problematik” och den tredje och sista koden var ”patientens roll som förälder”. 
 
Den tredje enheten för analys efter de första granskningarna var ”beskrivning genom 
förmåga till hushållsarbete och föräldraskap”. Denna kategori kom efter vidare 
analysering enbart att innehålla meningsbärande enheter som beskrev ”beskrivning av 
patienten genom förmåga till hushållsarbete”. Kategorin bestod av två koder; 
”patientens kapacitet avseende hushållsarbete” samt ”patientens behov av hjälp med 
hushållsarbete”.  
 
Den fjärde enheten för analys – ”beskrivning av patienten genom tillhörighet till etnisk 
grupp”, bestod som kategori och omfattade meningsbärande enheter som kunde delas 
upp i tre olika koder. Koderna var ”patientens kunskaper i det svenska språket”, 
”patientens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet i ursprungslandet” samt ”patientens 
ursprungsland”.  
 
Enheten för analys ”beskrivning av patienten genom dennes historia”, bibehölls också 
som kategori och bestod av fyra koder – ”patientens utbildningsnivå”, ”tidigare 
psykosociala faktorer”, ”traumatiska händelser i patientens liv” samt ”missförhållanden 
under patientens uppväxt”.  
 
De olika kategorierna utvecklades vid fortsatt bearbetning och granskning till att 
tillsammans representera ett större övergripande tema. Ett tema kan förstås utifrån att 
det svarar på frågan ”hur” i den kvalitativa innehållsanalysen. Således blir temat en 
beskrivning av det latenta innehållet i texten. Med latent innehåll avses, enligt 
Graneheim och Lundman (2004), den underliggande meningen i 
undersökningsmaterialet. Temat som den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i var 
”bedömning genom faktorer som avses ge en beskrivning av vem patienten är och 
dennes resurser”. 
 
Resultatet presenteras i strikt avidentifierad form. All information i citat hämtade från 
undersökningsmaterialet som skulle kunna röja en patients identitet är maskerat.  
 
 

Material 
 

Då den kvalitativa innehållsanalysen var genomförd påbörjades arbetet med att skapa ett 
bedömningsformulär för granskning av de 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd. De 
identifierade faktorerna från den kvalitativa innehållsanalysen utgjordes av ord. Att de 
olika variabelvärdena var icke-numeriska samt att de identifierade faktorerna var en 
redogörelse för den manifesta nivån av läkarutlåtandena om hälsotillstånd, gav att 
bedömningsformuläret fick till syfte att inventera förekomsten av de identifierade 
faktorerna i samtliga läkarutlåtanden. Detta då det bedömdes att det inte gick att gradera 
faktorerna på något annat sätt än förekomst. Vidare kom bedömningsformuläret att 
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undersöka vilken plats i utlåtandena de identifierade faktorerna för bedömning var 
beskrivna. Bedömningsformuläret hade också som avsikt att inventera huruvida 
faktorerna beskrevs likt hinder för arbete eller ej. Denna bedömning skedde baserat på i 
vilken utsträckning den identifierade faktorn gick att härleda till att utgöra grund för 
sjukskrivning. 
 
Bedömning av identifierade faktorers relevans 
Bedömningsformuläret syftade också till att inventera i vilken omfattning de 
identifierade faktorerna var relevanta i sitt sammanhang. Relevansen bedömdes dels 
genom värdering av i vilken utsträckning den identifierade faktorn innehöll information 
som efterfrågades under det avsnitt i läkarutlåtandet där den förekom, dels genom en 
bedömning av huruvida beskrivningen av den identifierade faktorn var relevant i 
förhållande till de diagnoser som angavs i läkarutlåtandet. 
 
 

Databearbetning 
 

Då bedömningsformuläret var framtaget användes det för granskning av det stratifierade 
urvalet – de 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd som använts i tidigare forskning. 
Utifrån resultatet av granskningen genomfördes statistiska analyser. Dessa avsåg att 
undersöka om det fanns skillnader i förekomst mellan de två patientgrupperna män och 
kvinnor beträffande de identifierade faktorerna. Grupperna ensamstående kvinnor och 
ensamstående män analyserades i syfte att undersöka eventuella skillnader avseende att 
patienterna beskrevs med antal barn. Vidare analyserades förekomst av faktorerna ”gift” 
respektive ”ensamstående” och i vilken utsträckning patienten beskrevs genom sina 
barn och sitt föräldraskap. Kategorierna “änka/änkling” och “sambo” analyserades ej då 
antalet individer som ingick i dessa grupper var för få för att kunna analyseras.  
 
Därefter analyserades eventuell skillnad mellan grupperna manliga och kvinnliga läkare 
avseende att beskriva patienter med identifierade faktorer. Den statistiska metoden som 
användes för ovan beskrivna analyser var det icke-parametriska testet för 
hypotesprövning chi-två (!2). För samtliga analyser fastställdes alfanivån till 5 % (" # 
0,05). För analys av eventuella skillnader användes även tidigare framtagen data från 
projektet ”Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid sjukskrivning” (Henriksson, 
Kiessling & Arrelöv, 2009).  
 
Då frekvenserna för ett antal av faktorerna var låga resulterade det i att de förväntade 
frekvenserna (e) var # 5. Vilket riskerade att bidra till att överrensstämmelsen mellan 
det observerade !2 och modellen skulle vara låg (Borg & Westerlund, 2006). För att 
kunna analysera data med en förväntad frekvens lika med eller mindre än fem (e # 5) 
användes ”Yates' correction for continuity”. ”Yates' correction for continuity” 
korrigerar för signifikans vid små stickprov, när det inte råder signifikanta skillnader 
(Yates, 1934). Det finns dock en risk att ”Yates' correction for continuity” 
undervärderar signifikanta skillnader, vilket innebär en ökad risk för typ II-fel ($). Med 
typ II-fel avses att nollhypotesen inte förkastas till förmån för alternativhypotesen trots 
att nollhypotesen egentligen är falsk (Borg & Westerlund, 2006).  
 
Vidare utfördes hypotesprövning med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficent. 
Vid beräknande av Pearsons korrelationskoefficient råder kravet på en bivariat 
normalfördelning. Likt Borg och Westerlund (2006) redogör för gäller antagandet om 
en bivariat normalfördelning den oändliga population som stickprovet slumpmässigt har 
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tagits från. Då stickprovet var relativt stort gjordes antagandet att kravet var uppfyllt i 
tillräcklig utsträckning. Data för analys var summan av de sammanlagda variablerna för 
varje enskild individ i undersökningsunderlaget mot data gällande grad av sjukskrivning 
sammanställd i undersökningen ”Kvalitetsbedömning av medicinska underlag vid 
sjukskrivning” (Henriksson, Kiessling & Arrelöv, 2009).  

 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
 
Fem kategorier framträder under temat ”Bedömning genom faktorer som avses ge en 
beskrivning av vem patienten är och dennes resurser.” Nedan följer en beskrivning av 
dessa kategorier samt tillhörande koder och meningsbärande enheter. För resultatet från 
den kvalitativa innehållsanalysen i form av figur (”Figur 1”), se ”Bilaga 2”.  
 
 
Beskrivning av patienten genom civilstånd 
Den första kategorin som utgör temat är beskrivning av patientens civilstånd. Med 
civilstånd avses begrepp för att beskriva en persons familjesituation. Kategorin består av 
fyra olika koder, vilka beskrivs nedan.  
 

Patienten beskrivs som änka eller änkling. 
I läkarutlåtandena om hälsotillstånd går att utläsa uttalanden som innehåller 
beskrivningar av patienten som änka eller änkling. Exempel på meningsbärande enheter 
för denna kod är ”i samband med att maken hastigt gick bort år 2000 blev änka med 
fyra döttrar och tre söner”. Ytterligare exempel är ”59-årig kvinna, ursprungligen från 
X, sedan fem år änka, ensamboende, har nu sju vuxna barn”. 
 

Patienten beskrivs som gift. 
Kod nummer två för kategorin ”beskrivning av patientens civilstånd” är då patienten 
beskrivs som gift. Meningsbärande enheter för denna kod är exempelvis ”gift sig med 
en man från hemlandet och två barn under äktenskapet”. Ytterligare exempel är ”har 
hustru och tre barn, 9, 3 och 1 år gamla” samt ”sammanfattningsvis en 46-årig gift 
tvåbarnsfar med hereditet för depression och suicid.” 
 

Patienten beskrivs som sambo. 
Den tredje koden består av uttalanden som berör patienten som sambo. Koden utgörs av 
meningsbärande enheter likt ”sambon får göra allt därhemma”, ”28-årig kvinna med 
samborelation” samt ”således snart 45-årig kvinna med sambo sedan några år och 
sammanlagt fyra söner hemma”. 
 

Patienten beskrivs som ensamstående. 
Den fjärde och sista koden för kategorin ”beskrivning genom civilstånd” består av 
meningsbärande enheter som innehåller beskrivningar av att patienten är ensamstående. 
Exempel på meningsbärande enheter är ”49-årig ensamstående städerska med tre barn”, 
”36-årig ensamstående kvinna med två barn” samt ”maken misshandlat henne och de 
har separerat”. 
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Beskrivning av patienten i relation till sina barn 
Den andra kategorin för temat är beskrivning av patienten genom sin roll som förälder. 
Denna kategori innefattar tre koder som alla behandlar patienten i relation till sina barn 
och sin roll som förälder.  
 

Det antal barn som patienten har. 
Koden utgörs av meningsbärande enheter som alla beskriver patienten genom hur 
många barn denne har. Meningsbärande enheter för denna kod är ”gift och har tre barn”, 
”två vuxna barn boende utomlands, i Sverige två söner i åldrarna tio och fyra år med 
olika pappor” samt ”fyra barn, i tre olika förhållanden”. 
 

Patientens barns medicinska problematik. 
Den andra koden under kategorin ”beskrivning av patienten i relation till sina barn” 
består av meningsbärande enheter som beskriver patientens barn och deras medicinska 
problematik. Exempel på detta är ”patienten är skild sedan tidigare, har tre döttrar varav 
två är handikappade” samt ”41-årig kvinna med en son som har utredd ADHD, en son 
som står på utredning för ADHD”. ” 
 

Patientens roll som förälder. 
Den tredje och sista koden består av meningsbärande enheter som beskriver patientens 
roll som förälder. Exempel på meningsbärande enheter som utgör denna kod är ”har 
hand om de tre gemensamma barnen”, ”barnen vistas mestadels hos patientens make 
som bor på annat håll” samt ”har barn som bor hos mamma”. 
 
 
Beskrivning av patienten genom förmåga till hushållsarbete 
Kategori nummer tre innehåller beskrivningar av patienten genom sin förmåga till 
hushållsarbete. Kategorin utgörs av två koder som beskriver i vilken mån patienter 
klarar av att utföra sysslor i hemmet samt om de behöver hjälp av någon närstående för 
att kunna utföra dessa.  
 

Patientens kapacitet avseende hushållsarbete. 
Den första koden under kategorin som berör hushållsarbete innebär en beskrivning av 
patientens kapacitet för att utföra hushållsarbete. Exempel på meningsbärande enheter 
för denna kod är ”försöker till exempel att få städningen i hemmet att fungera genom att 
skriva listor så att hon gör lite grann varje dag”, ”mycket svårt att klara av vardagligt 
hushållsarbete” samt ”ibland svårigheter att ta hand om hemmet och hushållet”.  
 

Patientens behov av hjälp med hushållsarbete. 
Den andra koden under denna kategori består av meningsbärande enheter som beskriver 
hur patienten erhåller hjälp för hushållsarbetet. Exempelvis ”sambon får göra allt 
därhemma”, ”maken sköter i stor utsträckning om hemmet och barnen” samt ”kan inte 
bära börder av ens lättare slag och har hjälp i hemmet med städning och skötsel av 
hemmet (barnen)”.  
 
 
Beskrivning av patienten genom tillhörighet till etnisk grupp.  
Den tredje kategorin för temat innehåller beskrivningar av patienten genom dennes 
tillhörighet till en etnisk grupp. Viktigt att poängtera är att det är läkarens föreställning 
av patientens tillhörighet till etnisk grupp som här avses. Inte om patienten själv 
identifierar sig med den. Begreppet etnisk grupp syftar på individer som anses 
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identifiera sig med varandra – socialt och kulturellt. Kategorin utgörs av tre koder. 
Dessa tre koder innehåller aspekter av vad som förefaller vara utfärdande läkares 
föreställning av vad som skapar tillhörighet till en etnisk grupp. 
 

Patientens kunskaper i det svenska språket.  
Den första koden består av meningsbärande enheter som omfattar uttalande om 
patientens kunskaper i det svenska språket. Exempel på meningsbärande enheter är ”40-
årig kvinna som växt upp både i Grekland och Sverige, talar god svenska”, ”knappast 
svensktalande” samt ”således 50-årig kvinna som trots sin långvariga vistelse i Sverige, 
har väldigt ringa kunskaper i svenska”. 
 

Patientens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet från ursprungslandet. 
Kod nummer två under kategorin ”beskrivning genom patientens tillhörighet till etnisk 
grupp” utgörs av meningsbärande enheter som berör den utbildningsnivå och de 
yrkeserfarenheter som patienten har från sitt ursprungsland. Exempel på detta är ”49-
årig kvinna, högskoleutbildad i sitt hemland” samt ”arbetade som lärare i fysik och kemi 
i hemlandet”. 
 

Patientens ursprungsland. 
Den sista koden består av meningsbärande enheter som alla beskriver vilket land 
patienten ursprungligen kommer från. Exempel på meningsbärande enheter är ”en drygt 
70-årig kvinna, kommer ursprungligen från Irak”, ”48-årig kvinna, kurd och kommer 
ursprungligen från Turkiet” samt ”53-årig kvinna, ursprungligen från Finland”. 
 
 
Beskrivning av patienten genom dennes historia 
Den fjärde kategorin som utgör temat är beskrivningar som har gemensamt att de 
innehåller komponenter från patientens historia. Med historia avses händelser som 
patienten varit med om i sitt liv. Händelserna kan dock fortfarande vara aktuella i 
patientens nuvarande livssituation. Kategorin utgörs av tre olika koder.  
 

Patientens utbildningsnivå.  
Första koden under kategorin ”beskrivning av patienten genom dennes historia” 
innehåller meningsbärande enheter som beskriver patientens utbildningsnivå. Exempel 
på detta är ”dyslektiker, vilket gjorde att det blev en trasslig skolgång” samt ”har en 
mycket bristfällig skolgång, haft några arbeten inom café och städning”. 

 
Tidigare psykosociala faktorer. 

Den andra koden utgörs av uttalanden vilka beskriver psykosociala faktorer som 
påverkat patientens liv. Exempel på meningsbärande enheter är ”patienten har andra 
medicinska och psykosociala problem”, ”maken har haft sjukskrivningsperioder” samt 
”problem i samband med svårigheter att kontrollera livssituation.”.  

 
Traumatiska händelser i patientens liv.  

Kod nummer tre består av beskrivningar av traumatiska händelser i patientens liv. Med 
benämningen traumatiskt avses psykiskt och/eller medicinskt trauma. En traumatisk 
händelse kan beskrivas likt att individen befinner sig i en eller flera situationer som för 
individen upplevs överväldigande och omöjlig att påverka. Exempel på meningsbärande 
enheter för denna kod är ”kontakt med Kris- och Traumacentrum då patienten levt 
under hot från före detta sambo och varit traumatiserad efter många års grov misshandel 
och sexuella övergrepp”. 
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Missförhållanden under patientens uppväxt. 
Den sista och fjärde koden för kategorin är beskrivningar av missförhållanden under 
patientens uppväxt. Detta kan beskrivas i meningsbärande enheter likt ”hederskultur 
uppväxt”, ”tunga sociala förhållanden under uppväxttiden” samt ”kränkningar har skett 
både i barndomen, i äktenskapet och i arbetslivet, som har påverkat patienten svårt”. 
 
Utifrån detta resultat utformas ett bedömningsformulär för granskning och bedömning 
av samtliga 247 läkarutlåtanden om hälsotillstånd. För fullständigt 
bedömningsformulär, se ”Bilaga 3”.  

 
 

Kvantitativ analys 
 

Granskning och bedömning genom framtaget bedömningsformulär av samtliga 247 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd ger data vilken analyseras som nedan.  
 
Fördelning av identifierade faktorer för grupperna kvinnliga och manliga patienter 
Analys av hur de fem huvudkategorierna av identifierade faktorer är fördelade över 
grupperna manliga och kvinnliga patienter, ger inga signifikanta resultat. !2-test visar 
avseende grupperna män och kvinnor och de fem huvudkategorierna ”beskrivning av 
patienten genom civilstånd” (!2(1) = 1,70, ns), ”beskrivning i relation till barn” (!2(1) = 
3,36, ns), ”beskrivning genom förmåga till hushållsarbete” (!2(1) = 2,93, ns), 
”beskrivning av patienten genom tillhörighet till etnisk grupp” (!2(1) = 0,97, ns) samt 
”beskrivning av patienten genom dennes historia” (!2(1) = 1,43, ns) inte på några 
signifikanta skillnader.  
 
Vid vidare analys av de identifierade faktorerna framkommer dock en skillnad mellan 
könstillhörighet och i vilken utsträckning läkarutlåtanden om hälsotillstånd innehåller 
information om patienters barn. Gruppen kvinnor beskrivs i signifikant större 
utsträckning genom antal barn samt genom sin roll som förälder än gruppen män. !2-test 
visar på en signifikant skillnad avseende könstillhörighet och i vilken utsträckning antal 
barn (!2(1) = 5,31, p < 0,05) samt roll som förälder (!2(1) = 3,84, p = 0,05) beskrivs i 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd. För fullständig redovisning av frekvenser samt 
signifikanta skillnader avseende identifierade faktorer och gruppen kvinnor och gruppen 
män, se ”Tabell 1”. 
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Tabell 1. Identifierade faktorer i den kvalitativa innehållsanalysen fördelade på gruppen kvinnor och 
gruppen män. Värden presenteras i antal (%) inom gruppen kvinnor och gruppen män. a b 

Identifierade faktorer Kvinnor (n = 164) Män (n = 83) p 

Beskrivning genom civilstånd  35 (21,3) 12 (14,5) ns 
Änka eller änkling 2 (1,2) 0 (0,0)  
Gift 15 (9,1) 5 (6,0)  
Sambo  4 (2,4) 2 (2,4)  
Ensamstående 15 (9,1) 5 (6,0)  

    

Beskrivning i relation till barn  33 (20,1) 9 (10,8) ns 

Antal barn 21 (12,8) 3 (3,6) < 0,05 
Barns problematik 9 (5,5) 4 (4,8) ns 
Patientens roll som förälder 18 (11,0) 3 (3,6) 0,05 

    
Förmåga till hushållsarbete 16 (9,8) 3 (3,6) ns 

Kapacitet avseende hushållsarbete 14 (8,5) 2 (2,4)  
Behov av hjälp med hushållsarbete 8 (4,9) 2 (2,4)  

    
Tillhörighet till etnisk grupp 23 (14,0) 8 (9,6) ns 

Kunskaper i det svenska språket 6 (3,7) 0 (0,0)  
Utbildningsnivå och yrkeserfarenhet i hemlandet 3 (1,8) 2 (2,4)  
Patientens ursprungsland 18 (11,0) 8 (9,6)  

    

Beskrivning av patientens historia 34 (20,7) 12 (14,5) ns 

Patientens utbildningsnivå 6 (3,7) 5 (6,0)  
Tidigare psykosociala faktorer 26 (15,9) 7 (8,4)  
Traumatiska händelser 5 (3,0) 3 (3,6)  
Missförhållanden under uppväxt 8 (4,9) 2 (2,4)  

    
a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (!2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b Alfanivån fastställdes till 5 % (" # = 0,05).  
 
 
Fördelning av faktorer rörande barn avseende grupperna gifta och ensamstående 
Analys av den identifierade faktorn civilstånd ger att av de 247 läkarutlåtandena om 
hälsotillstånd som utgör undersökningsunderlaget ingår civilstånd som beskrivning för 
47 patienter. Av dessa 47 patienter benämns 20 stycken som gifta och 20 stycken som 
ensamstående. 10 av de patienter som benämns som gifta och 12 av de som benämns 
som ensamstående beskrivs i relation till sina barn. Av de 10 patienterna som är gifta 
beskrivs 8 kvinnor och 2 män i relation till sina barn. Av de ensamstående beskrivs 10 
kvinnor och 2 män i relation till sina barn.  
 
En signifikant skillnad mellan ensamstående kvinnliga och manliga patienter erhålls. 
Ensamstående kvinnor beskrivs i större utsträckning med antal barn (!2(1) = 3,3, p < 
0,05). Då det inte vidare går att utreda eventuella könsskillnader på grund av att 
undersökningsunderlaget för de olika civilstånden är för litet, analyseras fördelningen 
av de identifierade faktorerna och patienternas civilstånd utan hänsyn till patienternas 
kön. Analys med !2-test visar att gifta patienter i signifikant större utsträckning beskrivs 
med de identifierade faktorerna ”beskrivning i relation till barn” (!2(1) = 14,34, p < 
0,001), ”antal barn” (!2(1) = 12,88, p < 0,001) och ”patientens roll som förälder” (!2(1) 
= 16,11, p < 0,001). Se ”Tabell 2”. 
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Tabell 2. Fördelning av identifierad faktor ”Beskrivning av patienten genom relation till sina barn”. 
Värden presenteras i antal (%) av kategorin ”Gift” som ingår i ”Beskrivning genom civilstånd”. a b  

Identifierade faktorer Gift (n = 20) p 

Beskrivning i relation till barn 10 (50,0) < 0,001 
Antal barn 7 (35,0) < 0,001 
Barns problematik 2 (10,0) ns 
Patientens roll som förälder 7 (35,0) < 0,001 

   
a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (!2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b Alfanivån fastställdes till 5 % (" # = 0,05). 
 
 
Analyser visar även att ensamstående patienter i signifikant större utsträckning beskrivs 
genom sina barn och sitt föräldraskap. Ensamstående patienter beskrivs även, till 
skillnad mot gruppen patienter som är gifta, i signifikant större utsträckning med barns 
problematik i läkarutlåtanden om hälsotillstånd. 
 
För gruppen ”ensamstående” visar !2-test på en signifikant större förekomst av de 
identifierade faktorerna ”beskrivning i relation till barn” (!2(1) = 25,29, p < 0,001), 
”antal barn” (!2(1) = 26,66, p < 0,001), ”barns problematik” (!2(1) = 6,54, p < 0,05) 
samt ”patientens roll som förälder” (!2(1) = 16,11, p < 0,001). Se ”Tabell 3”. 
 
Tabell 3. Fördelning av identifierad faktor ”Beskrivning av patienten genom relation till sina barn”. 
Värden presenteras i antal (%) av kategorin ”Ensamstående” som ingår i ”Beskrivning genom 
civilstånd”. a b  
Identifierade faktorer Ensamstående (n = 20) p 
Beskrivning i relation till barn 12 (60,0) < 0,001 
Antal barn 9 (45,0) < 0,001 
Barns problematik 4 (20,0) < 0,05 
Patientens roll som förälder 7 (35,0) < 0,001 

   
a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (!2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b Alfanivån fastställdes till 5 % (" # = 0,05). 
 
 
Samband mellan könstillhörighet hos läkare och identifierade faktorer 
Analys av könsfördelning för gruppen läkare ger att av de 247 läkarutlåtandena om 
hälsotillstånd som utgör undersökningsunderlaget finns läkares könstillhörighet nämnt i 
113 stycken. Av de 113 läkarna är 65 kvinnor och 48 män. 
 
Det finns inga signifikanta skillnader mellan läkares könstillhörighet och att 
identifierade faktorer benämns i läkarutlåtande om hälsotillstånd. Resultatet från !2-test 
visar inte på några signifikanta skillnader gällande faktorerna ”beskrivning genom 
civilstånd (!2(1) = 1,714, ns), ”beskrivning i relation till sina barn” (!2(1) = 0,001, ns), 
”förmåga till hushållsarbete” (!2(1) = 0,004, ns), ”tillhörighet till etnisk grupp” (!2(1) = 
0,299, ns) och ”beskrivning av patientens historia” (!2(1) = 0,063, ns). Se ”Tabell 4” för 
fullständiga frekvenser.  
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Tabell 4. Fördelning av identifierade faktorer med avseende på läkares könstillhörighet. Värden 
presenteras i antal (%) inom gruppen män och gruppen kvinnor. a b 

Identifierade faktorer  Kvinnor (n = 65) Män (n= 48 )  p  

Beskrivning genom civilstånd  16 (69,6) 7 (30,4) ns 
Beskrivning i relation till barn  11 (57,9) 8 (42,1) ns 
Förmåga till hushållsarbete 7 (58,3) 5 (41,7) ns 
Tillhörighet till etnisk grupp 9 (64,3) 5 (35,7) ns 
Beskrivning av patientens historia 11 (55,0) 9 (45,0) ns 
    
a Analyser utförs med det icke-parametriska testet för hypotesprövning (!2 ), en frihetsgrad (df = 1) och ”Yates' correction for 
continuity”. 
b Alfanivån fastställdes till 5 % (" # = 0,05). 
 
 
Samband mellan grad av sjukskrivning och identifierade faktorer 
En analys med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficent ger vid tvåsidig 
prövning ett måttligt positiv samband mellan grad av sjukskrivning och att psyko-socio-
ekonomiska aspekter utan relevans för det medicinska tillståndet beskrivs i 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd. (r (200) = 0,206, p < 0,01). Andel förklarad varians, 
r2 = 0,0424, vilket motsvarar 4,24 %. Resultatet innebär att det finns ett samband mellan 
uttalanden av psyko-socio-ekonomiska aspekter som inte är av relevans för det 
medicinska tillståndet och grad av sjukskrivning. Ju mer av identifierade faktorer i 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd, desto högre grad av sjukskrivning.  

 
Fördelning av identifierade faktorer i läkarutlåtanden om hälsotillstånd 
Faktorer identifierade genom den kvalitativa innehållsanalysen analyseras avseende 
fördelning i läkarutlåtanden om hälsotillstånd, se ”Tabell 5”. Fördelningen avser under 
vilka avsnitt i utlåtandena de olika faktorerna förekommer. Denna analys genomfördes 
för att pröva omfattning och spridning av de faktorer den kvalitativa innehållsanalysen 
resulterat i.  
 
Sammanställningen ger att uttalanden om psyko-socio-ekonomiska aspekter som inte är 
av relevans för det medicinska tillståndet förekommer mest frekvent under avsnitt ”14”. 
Under detta avsnitt ska en sammanfattning av det medicinska tillståndet ges samt hur 
det påverkar patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykiskt. Om det föreligger 
hinder för vissa arbetsuppgifter med hänsyn till den fysiska och/eller psykiska 
förmågan, skall detta också beskrivas. Faktorer förekommer även frekvent under avsnitt 
”10” där en redogörelse över sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den hälso- 
och sjukvård som hittills givits, ska redogöras för. Under avsnitt ”16”, där det redogörs 
för hur länge nuvarande funktionsnedsättning bedöms föreligga, finns inga identifierade 
faktorer beskrivna.  
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Tabell 5. Frekvens över var i läkarutlåtanden om hälsotillstånd identifierade faktorer utan relevans för bedömning, 
beskrivs. Plats för faktor benämns genom de avsnitt läkarutlåtande om hälsotillstånd utgörs av.  

Punkt i LUH 
Tidigare 

sjukdomar 
(9) 

Tidpunkt 
och 

förlopp 
(10) 

Patientens 
beskrivning 

(11) 

Undersök-
nings fynd 

(12) 

Diagnos 
(13) 

Samman-
fattning 

(14) 

Rehabili-
tering (15) 

Prognos 
(16) 

Komplette-
rande 

information 
(17) 

HK 
Ersätt-
ning 
(18) 

% Civilstånd 8 17 3 1 1 21 0 0 0 0 
Patient i relation till sina 
barn 4 25 8 2 0 30 1 0 0 1 
Antal barn 3 9 1 0 0 18 0 0 0 0 
Barns medicinska 
problematik  1 6 2 1 0 5 1 0 0 0 
Roll som förälder 0 10 5 1 0 7 0 0 0 1 

% Förmåga till hushållsarbete 0 7 15 0 0 6 0 0 0 4 
Behov av hjälp med 
hushållsarbete 0 4 9 0 0 4 0 0 0 2 
Kapacitet till 
hushållsarbete 0 3 6 0 0 2 0 0 0 2 

% Tillhörighet till etnisk grupp 9 9 1 1 0 15 0 0 2 0 
Språkkunskaper 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 
Utbildningsnivå och 
yrkeserfarenhet 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ursprungsland 7 5 1 0 0 13 0 0 0 0 

% Patientens historia 20 21 1 3 0 32 0 0 1 0 
Utbildningsnivå 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 
Tidigare psykosociala 
faktorer 8 12 1 2 0 19 0 0 1 0 
Traumatiska händelser 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 
Missförhållanden under 
uppväxt 5 3 0 1 0 5 0 0 0 0 

% Totalt  41 79 28 7 1 104 1 0 3 5 

           
 
 
 

Diskussion 
 
 

Metoddiskussion 
 
Undersökningen genomfördes med två olika typer av metoder – kvalitativ och 
kvantitativ metod. Den kvalitativa innehållsanalysen utgjorde en kvalitativ inventering 
som senare prövades genom att undersöka skillnader mellan de två patientgrupperna 
kvinnor och män avseende de identifierade faktorerna. Den kvalitativa analysen blev 
således förutsättningen för den kvantitativa analysen genom att det kvalitativa 
tillvägagångssättet visade på kunskap om egenskaper och innehåll i läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd. Därefter kunde den kvantitativa analysen redogöra för omfattning, 
fördelning och jämförelser mellan gruppen kvinnor och män.  
 
Undersökningens reliabilitet  
Ett sätt att öka reliabiliteten vid arbete med kvalitativ innehållsanalys är enligt Lincoln 
och Guba (1985) genom att identifiera eventuella faktorer som påverkar hur beslut tas i 
analysen. Detta innebär att faktorer som påverkar att besluten förändras med tiden 
identifieras och åtgärdas. I samband med att bedömningsformuläret skapades, 
formulerades tydliga instruktioner för hur granskning och bedömning med 
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bedömningsformuläret skulle genomföras. Detta underlättade bedömningen genom att 
det bidrog med tydlighet samt att bedömningen inte riskerade att förändras med tiden.  
 
I samband med att identifierade faktorers relevans för utlåtandet granskades, gjordes 
bedömningen att faktorer som patienten tar upp och läkaren redogör för under avsnittet 
”patientens beskrivning” i läkarutlåtanden om hälsotillstånd, alltid är relevanta. Detta då 
det som är beskrivet under detta avsnitt är patientens upplevelse av tillståndets påverkan 
och således inte kan bedömas som irrelevant. Även om tydliga instruktioner fanns för 
hur granskning och bedömning med bedömningsformuläret skulle genomföras, visade 
det sig svårt att göra bedömning avseende identifierade faktorer som hinder för arbete. 
Detta då de intygsskrivande läkarna i undersökningsunderlaget inte redogjorde för hur 
de identifierade faktorerna utgjorde hinder för arbete. I denna undersökning används 
inte data angående huruvida identifierade faktorer utgör hinder för arbete. Men om 
dessa data skulle användas i framtiden bör det tas i åtanke dess påverkan på 
reliabiliteten. 
 
Då de enskilda läkarutlåtandena varierade i omfattning och kvalité beträffande 
information, blev min egen förståelse och hur jag tolkade texten av största vikt för att 
upprätthålla en god reliabilitet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur 
diskussion med utomstående forskare är ett sätt att arbeta för en god reliabilitet. Genom 
möten med den vetenskapliga grupp som fanns att tillgå inom ramen för arbetet 
tillsammans med handledare för uppsatsen, har mina egna föreställningar kunnat 
medvetandegöras. Tillsammans har vi diskuterat det arbete jag gjort, på vilka tänkbara 
sätt jag kan ha kommit att färga resultaten samt åtgärder mot detta.  
 
Det icke-parametriska testet för hypotesprövning chi-två (!2) var en av de metoder som 
användes för att upptäcka eventuella samband av identifierade faktorer. För detta test 
förutsattes likt Borg och Westerlund (2006) beskriver, oberoende observationer samt 
slumpmässiga stickprov fria från systematiska fel som mätfel. Då 
bedömningsformuläret i huvudsak granskade frekvenser av manifesta faktorer undveks i 
hög utsträckning subjektiva bedömningar, vilket i sin tur bör ha bidragit till att 
systematiska fel undveks. 
 
Centralt för alla forskningsansatser är synen på ontologi och epistemologi. Det vill säga 
synen på verkligheten och hur man skaffar sig kunskap om densamma (Guba & 
Lincoln, 1994). Då alla forskare har sin teoretiska utgångspunkt i det ontologiska och 
epistemologiska ställningstagandet som deras vetenskapliga tänkande grundas på, 
beskriver Guvå och Hyllander (2003) hur det är av stor vikt att dessa utgångspunkter 
presenteras. Av den anledningen följer nedan den begreppsapparat jag utgick från i mitt 
val av undersökningsmetod. Enligt mig blir den redogörelsen viktig, då ansatsen inte 
grundade sig på en teoretisk förförståelse utan snarare på en metodologisk medvetenhet. 
Ytterligare en aspekt av varför en sådan redogörelse är viktig är ur kvalitetssynpunkt. 
En kvalitativ undersökningsansats kan kvalitetssäkras genom att man presenterar sitt 
perspektiv. Perspektivet kan man presentera på två sätt enligt Larsson (1993). Dels 
genom att vara noggrann i sin beskrivning av hur man har gått tillväga, dels genom att 
beskriva sin syn på ontologi och epistemologi.  
 

Författarens perspektiv på ontologi och epistemologi. 
Relativism och konstruktivism är båda filosofiska ståndpunkter. Grundtanken i dessa 
filosofier är att vad som är sant eller verkligt är beroende av vad som uppfattas som sant 
eller verkligt. Man skulle kunna beskriva det som att verkligheten i viss utsträckning är 
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bestämd av vad vi tänker om den. Detta synsätt och vilken påverkan det har på det 
arbete man gör går att applicera på två olika nivåer. Den ena nivån är den grupp 
undersökningen ämnar utforska. I den här undersökningen är det läkare och patienter 
och på det sätt dessa grupper konstituerar sina egna verkligheter. Den andra nivån är 
författaren själv och de tankemönster, paradigm eller metoder som genom författaren 
appliceras på detta arbete. Min syn som författare på ontologi kan beskrivas genom 
ovan filosofier. Min syn på verkligheten är relativ och konstruerad utifrån att jag 
exempelvis skriver detta arbete som en examensuppsats för psykologprogrammet och 
den kunskap jag tillägnat mig under mina studier.  
 
Som beskrivet ovan bidrar jag som författare med tankemönster och egna paradigm till 
mitt arbete. Men att ha en konstruktivistisk ståndpunkt innebär inte att allt är konstruerat 
och relativt. För att utveckla min syn på ontologi kan Searle’s teorier användas. Dessa 
gör i korthet gällande att meningen hos ett yttrande är primär i förhållande till 
tolkningen (Burr, 2003). Detta ger att tolkningen kan vara riktig eller felaktig i relation 
till den verkliga meningen. Inte att tolkningen är primär i förhållande till meningen och 
bestämmer denna. Detta är av stor vikt för detta arbete genom att det ger, att tolkningar 
kan bedömas vara riktiga och acceptabla eller felaktiga och icke acceptabla.  

 
Då detta arbete utgörs av både kvalitativ och kvantitativ metod befinner sig begreppen 
mening, förståelse och tolkning i ett gränsland mellan vad som traditionellt brukar 
benämnas som naturvetenskap och kulturvetenskap. Sedan tidigare råder en motsättning 
mellan kvantitativ och kvalitativ metod gällande vad som är meningsfull data i 
vetenskapliga sammanhang. Denna motsättning är dock ifrågasatt och Kuhn (1991) 
redogör för ett meningsbegrepp som ger att både naturvetenskaper och 
kulturvetenskaper är ”hermanuetiska”. Kuhn (1991) beskriver hur data även inom 
naturvetenskapen är föremål för tolkning och hur naturvetare precis som kulturvetare, 
söker efter att förstå sina studieobjekt. Utifrån detta sätt att se på de olika 
vetenskapstraditionerna kan gränsen mellan naturvetenskaper och kulturvetenskaper 
inte dras på det klassiska sättet. Min uppfattning efter att ha arbetat med både kvalitativ 
och kvantitativ metod för att uppnå samma syfte, är att det finns tydliga skillnader i 
tillvägagångssätt mellan de båda metoderna och de kunskapstraditioner de representerar. 
Men det finns samtidigt många beröringspunkter där synen på vad som är kunskap och 
hur kunskap skapas är densamma för både kvantitativ och kvalitativ metod. Min syn på 
epistemologi är i grunden positivistisk, vilket innebär att jag eftersträvar objektiva 
sanningar bortom individers subjektiva upplevelser av verkligheten. Ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt ger dock att objektiva sanningar skapas och förstås 
genom att individers vilja, upplevelser och tankar uttrycks med språket. Språklig 
kommunikation innebär tolkning och utgör grunden för ett socialkonstruktivistiskt 
förhållningssätt. Detta ger att tolkning är en förutsättning för objektiva sanningar. Av 
den anledningen är min ståndpunkt den att ett positivistiskt förhållningssätt inte 
utesluter att jag som författare gör tolkningar. Detta ger även, enligt mig, att kvalitativ 
och kvantitativ metod går bra att kombinera då de dels kompletterar, dels bekräftar 
varandra. 
 
Syftet med ovan översikt gällande ontologi och epistemologi var att visa på min 
ståndpunkt som författare, i syfte att öka undersökningens reliabilitet. En utgångspunkt 
för detta arbete har varit att erhålla empirisk meningsfull information, men inte på 
bekostnad av reliabiliteten. En förutsättning för att uppnå hög validitet gällande 
undersökningen, är att den har en hög reliabilitet. Men en god reliabilitet garanterar inte 
en hög validitet.  
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Undersökningens validitet 
Validitet kan beskrivas likt hur väl undersökningen mäter det den är avsedd att mäta – 
dess relevans. Validitet kan även definieras likt i vilken utsträckning undersökning kan 
uttala sig om i vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. Därav 
följer en redogörelse för relevans för val av metod och undersökningsunderlag samt 
förståelse för de val som gjorts avseende metod och undersökningsunderlag utifrån 
fokus för undersökningen.  
 

Den interna validiteten. 
Denna undersökning byggde på två olika typer av metoder – en kvalitativ 
innehållsanalys samt kvantitativa analysmetoder avseende förekomst och skillnader. 
Anledningen till att resultaten som erhölls med den kvalitativa innehållsanalysen 
analyserades med kvantitativ metod, var att det antogs bidra till att öka undersökningens 
trovärdighet. Valet av metoder har således gjorts med en strävan efter att skapa största 
möjliga förståelse avseende undersökningsunderlaget och trovärdighet för 
undersökningens resultat.  
 
En typ av triangulering som förekommit i denna undersökning är vad Malterud (2009) 
benämner observatörstriangulering. Detta kan antas ha ökat undersökningens inre 
validitet genom att felaktiga framställningar och tolkningar av sociala situationer har 
minimerats. Att minimera felaktiga framställningar och tolkningar av sociala situationer 
var en viktig komponent i granskning och bedömning av de 247 läkarutlåtandena. 
Genom att flera forskare med olika yrkesperspektiv deltagit i datainsamling och analys 
kan det antas stärkt undersökningens inre validitet, tillika trovärdighet.  
 
Beslutet att använda 247 läkarutlåtande om hälsotillstånd som undersökningsunderlag 
bör också ha bidragit till att stärka den inre validiteten. Den valda 
undersökningsgruppen av individer med olika ålder, kön och utfärdande vårdenheter 
ökade möjligheten att kunna belysa fokus för undersökningen från olika perspektiv. 
Detta innebar, likt Patton (1987) beskriver som en faktor för ökad validitet, att 
undersökningsgruppens individer belyste undersökningsområdet från flera olika 
infallsvinklar.  
 
Mängden data som var nödvändig att analysera för att uppnå syftet med undersökningen 
var förhållandevis stor. Men då undersökningens fokus som fenomen var komplext och 
kvalitén på data relativt låg krävdes, likt Graneheim och Lundman (2004) beskriver, att 
en stor datamängd analyserades för att den inre validiteten inte skulle vara hotad. Den 
kvalitativa innehållsanalysen genomfördes med en återhållsamhet i tolkningen. På grund 
av att urvalet var stort men kvalitén på data var låg, förelåg en betydande risk för 
övertolkning av materialet. Återhållsamheten i tolkningen exemplifieras genom att 
analysen av undersökningsunderlaget omfattade identifierade faktorer på manifest nivå. 
 
Undersökningens inre validitet hör också samman med hur väl identifierade faktorer 
täckte vad som beskrevs i undersökningsunderlaget. Detta innebär att inga relevanta 
data av misstag eller systematiskt exkluderades. För undersökningen har detta inneburit 
att den kvalitativa innehållsanalysen kommit att omfatta all information i utlåtandena 
som inte varit av medicinsk karaktär. Ytterligare ett sätt att fastställa undersökningens 
inre validitet och som Graneheim och Lundman (2004) beskriver, är att bedöma de olika 
temanas inbördes likheter och skillnader. Ett sätt att redogöra för detta var att i 
redogörelsen för undersökningens resultat från den kvalitativa innehållsanalysen, ta med 
representativa citat från undersökningsunderlaget. Vidare beskriver Graneheim och 
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Lundman (2004) hur den inre validiteten kan bekräftas genom att återgå till 
originaltexten i undersökningsunderlaget för att styrka analysen. Detta skedde dels 
under arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen, dels genom att granskningen med 
bedömningsformuläret gav frekvenser på i vilken utsträckning identifierade faktorer 
förekom i undersökningsunderlaget. 
 
Avseende de kvantitativa analyserna finns det en risk att de skillnader som påvisats är 
resultat av att det existerar en eller flera störande variabler – så kallade confounders. 
Detta skulle innebära att det finns en sammanblandning av effekter och att det inte går 
att avgöra vilka eller vilken av faktorerna som har effekt i undersökningen. Resultatet av 
confounders kan enligt Pearl (1998) innebära att vissa effekter inte kan mätas. Den 
slutsats som dragits med avseende på orsaker och effekt blir mindre pålitlig, genom att 
den observerade effekten bör kunna härledas till den oberoende variabeln och inte till 
confoundern. Detta kan även beskrivas som att den interna validiteten är hotad vid 
förekomst av störande variabler. Detta får till följd att slutsatser och tolkningar av denna 
undersöknings resultat, bör utredas vidare för att undersöka effekterna av eventuella 
confounders. 
 
Risken för typ I-fel ökar när en eller flera störande variabler existerar. Med typ I-fel 
avses att man kommer till slutsatsen att de beroende variablerna har ett kausalt samband 
med den oberoende variabeln trots att detta inte är sant. Det skulle kunna beskrivas likt 
att en falsk positiv slutsats dras – att nollhypotesen förkastas till förmån för 
alternativhypotesen, trots att nollhypotesen egentligen var sann. Då ”Yates' correction 
for continuity” använts för en konservativ bedömning av samband, är förhoppningen att 
risken för typ I-fel minimerats.  
 
Ytterligare omständigheter som bör ha påverkat att risken för typ I-fel minimerats, är att 
stickprovsstorlek har ett samband med undersökningens power. Detta kan ha påverkat 
resultaten från analyser där stickprovsstorleken varit relativ liten. Detta ger att 
undersökningen inte använt sig av en optimal design för vissa av de statistiska 
analyserna. Det har sin grund i att designen för de statistiska analyserna inte utformats 
vid undersökningens initiala skede då den kvalitativa innehållsanalysen gett premisserna 
för den statistiska prövningen. 

 
Den externa validiteten.  

En undersöknings externa validitet ger ett mått på i vilken utsträckning undersökningens 
resultat kan generaliseras. För att underlätta generaliserbarheten för denna undersökning 
gavs en tydlig beskrivning av kontext, val av undersökningsgrupp och dess 
karakteristika. Ytterligare en faktor som ökar generaliserbarhet var att för 
undersökningen ge en detaljerad beskrivning av hur den kvalitativa innehållsanalysen 
genomförts (Polit & Beck, 2004).  
 
Rörande resultatets allmängiltiga relevans är min uppfattning att de teman som utgör 
resultatet äger giltighet i det område de har utformats. För att kunna avgöra 
generaliserbarheten i begreppen behövs fler studier inom området. Detta för att 
resultaten i denna undersökning bör jämföras och prövas då ingen liknande studie 
gällande läkarutlåtanden om hälsotillstånd, har genomförts. Därmed inte sagt att 
undersökningen inte har något värde i sig. Undersökningen har heuristisk validitet – den 
tillför nya perspektiv på ett område som inte tidigare är undersökt. Man kan också 
beskriva det likt Guvå och Hyllander (2003) att undersökningen behandlar fenomen 
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som är kända sedan tidigare men att begreppen som generas i denna undersökning är 
nya för detta undersökningsunderlag.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning har varit att utreda om det 
förekommer uttalanden av psyko-socio-ekonomisk karaktär utan relevans för det 
medicinska tillståndet i underlaget av läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Den kvalitativa 
innehållsanalysen resulterade i 16 olika identifierade faktorer. 
 
Ytterligare ett huvudsyfte med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning 
uttalanden skilde sig åt mellan grupperna kvinnliga och manliga patienter avseende 
ovan nämnda beskrivningar. Sambandsanalyser visade på att det fanns två identifierade 
faktorer som hade samband med patienters könstillhörighet. Kvinnor beskrevs i 
signifikant större utsträckning genom det antal barn de hade och hur de var i sin roll 
som förälder.  
 
En frågeställning som utvecklades under arbetets gång var om det fanns skillnader i hur 
patienter beskrevs genom identifierade faktorer beroende av om läkaren var man eller 
kvinna. Inga sådana skillnader kunde upptäckas. Detta kan vara ett resultat av 
undersökningsunderlagets stora bortfall avseende läkares könstillhörighet. Bortfallet bör 
ha påverkat analysens statistiska power.  
 
En aspekt att ta i beaktande gällande samband mellan identifierade faktorer och 
patienters könstillhörighet är att de två vårdverksamheter där kvinnor utgjorde den 
största andelen, var ”vårdcentral med huvuddiagnos psykiska sjukdomar” samt 
”psykiatriska vårdenheter med huvuddiagnos psykiska sjukdomar” (Henriksson, 
Arrelöv, Kiessling, 2009). Detta ger att de två vårdverksamheter där kvinnor utgör den 
största andelen av patienter kan antas ha större fokus på och därmed frågar patienter mer 
om psyko-socio-ekonomiska aspekter, än de övriga vårdverksamheter som är 
representerade. Det kan ha påverkat förekomst av psyko-socio-ekonomiska aspekter 
utan relevans för det medicinska tillståndet för kvinnliga patienter som har 
läkarutlåtanden om hälsotillstånd utfärdade av dessa vårdverksamheter.  
 
Ett intersektionellt perspektiv 
Trots ovan aspekt, att kvinnliga patienter är överrepresenterade inom vårdverksamheter 
med fokus på psykisk ohälsa, resulterade endast analyser av två identifierade faktorer 
med signifikanta samband till könstillhörighet. Könsordningen, det vill säga roller och 
maktmönster relaterat till kön, kan vara en anledning till dessa två funna könsskillnader 
i undersökningen. Men på samma sätt som kön, spelar exempelvis ålder, tillhörighet till 
etnisk grupp och utbildningsnivå också roll när läkaren gör sin bedömning. Att enbart 
undersöka hur kön och genus påverkar hur läkare bemöter patienter, kan ge en 
otillräcklig helhetsbild för att förklara hur ojämställdhet uppstår och om individer 
diskrimineras.  
 
Genom att könsskillnader och genuspåverkan är en del av ett större perspektiv på hur 
makt fördelas och struktureras, bör redovisade resultat förstås med sociologisk teori om 
intersektionalitet. Begreppet intersektionalitet visar hur olika former av maktordningar 
samverkar i ett samhälle och bidrar till diskriminering på olika nivåer. Begreppet 
intersektionalitet syftar inte till att rangordna maktordningar utan visar istället på hur de 
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samverkar och kan förstärka varandra. Kön och skillnader som kan upptäckas genom 
analys ur ett genusperspektiv är intressant, men kan inte separeras från andra 
analyskategorier som denna undersökning identifierat.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen av undersökningsunderlaget gav fem huvudkategorier 
av identifierade faktorer – patientens civilstånd, patienten i relation till sina barn, 
patientens förmåga till hushållsarbete, patientens tillhörighet till etnisk grupp samt 
patientens historia. Samtliga av dessa fem samt de 16 identifierade faktorer som 
tillsammans utgör de fem huvudkategorierna, får konsekvenser för individer beroende 
på vilken eller vilka maktordningar som har inflytande. De identifierade faktorerna kan 
förklaras med att de spelar roll vid bestämmandet av en individs identitet och medför 
därmed vissa villkor. De identifierade faktorerna är viktiga att uppmärksamma då 
läkares föreställningar om dessa avgör huruvida patienter bedöms ha arbetsförmåga.  
 
Att de psyko-socio-ekonomiska aspekter som den kvalitativa innehållsanalysen 
genererat benämns med ”identifierade faktorer” har sin grund i att ordet faktor är 
synonymt med begrepp som medverkande kraft, omständighet, förhållande och viktig 
beståndsdel. Genom att beskriva de resultat som den kvalitativa innehållsanalysen 
genererat med begreppet identifierade faktorer, benämns hur de dels är faktorer i sig, 
dels är faktorer som påverkar varandra. Vilket i sin tur bidrar till bedömningen av 
patienter avseende arbetsförmåga, inför ett läkarutlåtande om hälsotillstånd.  
 
Ytterligare exempel på hur teorier om intersektionalitet kan användas för att förklara 
undersökningens resultat, är för de signifikanta samband mellan vilket civilstånd 
patienter beskrivs med och i vilken utsträckning patienter beskrivs i relation till sina 
barn. Att undersöka vilken roll civilstånd har för bedömning var inte ett syfte med 
undersökningen i ett initialt skede av arbetet. Men under arbetets gång infann sig en 
bredare förståelse för identifierade faktorers påverkan av bedömning och beskrivning av 
patienter i läkarutlåtanden om hälsotillstånd. Resultatet exemplifierar att identifierade 
faktorer ges olika innebörd för grad av sjukskrivning beroende av vilken eller vilka 
maktordningar läkaren inordnar patienten under. Dessa fynd går i linje med tidigare 
forskning av Mastekaasa (2000) genom att den identifierade faktorn som beskriver 
barns problematik har ett signifikant samband med att patienter beskrivs som 
ensamstående till skillnad mot patienter som beskrivs som gifta. I de fall där det gått att 
analysera vilken roll könstillhörighet har, visar resultaten att det finns ett signifikant 
samband mellan att kvinnliga patienter som är ensamstående beskrivs med hur många 
barn de har – till skillnad från manliga patienter.  
 
Vad ovan resultat beskriver är att de identifierade faktorer som är aktuella i det enskilda 
fallet, inte enbart förhåller sig till den aktuella patienten utan också till varandra. Det 
råder ett beroende mellan de identifierade faktorerna. De identifierade faktorerna 
påverkas i sin tur av vilka maktordningar som har inflytande över den patient som 
läkaren möter. Den makt som finns och bidrar till interaktionen mellan patient och 
läkare avgörs delvis av de värderingar läkaren har.  
 
Läkares normer och värderingar påverkar bedömningen 
Ett syfte med denna undersökning har varit att kunna bidra med hypoteser om vilka 
attityder som ligger bakom eventuella könsskillnader. Könsskillnader som påvisats 
genom denna undersökning gör gällande att det finns samband mellan kvinnliga 
patienter och att deras tillstånd beskrivs genom barn och föräldraskap. Att ifrågasätta 
hur mycket en individ kan förvärvsarbeta om denne upplever att det känns svårt, är inte 
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något anmärkningsvärt. Men om detta ifrågasättande sker på grund av kön för att 
kvinnor förutsätts ta ett större ansvar för barn och hem, då bör det uppmärksammas. Det 
kan inte antas att på grund av att patienten är kvinna, skulle hon må bättre av att 
förvärvsarbeta mindre. Det upplevda problemet kan kanske istället lösas genom att de 
kvinnliga patienterna blir avlastade i hemmet.  
 
Det finns tidigare forskning (Lindvall Marklund & Voss, 2009; Mastekaasa 2000; Voss 
et al. 2008) som visar på ovan beskrivna samband mellan ansvar för förvärvsarbete 
kombinerat med ansvar för familj och hushåll och grad av sjukskrivning. Statistik visar 
också på hur kvinnor arbetar deltid i betydligt större omfattning än män (Statistiska 
Centralbyrån, 2010) och enligt Hammarström (2004) verkar kvinnors deltidsarbete vara 
en förutsättning för att kunna utföra det obetalda hemarbetet. Att två av tre faktorer som 
rör barn och föräldraskap har signifikanta samband med den kvinnliga patientgruppen 
kan vara en indikation på vad ovan forskning har påvisat.  
 
Grunden till attityder likt de som beskrivs ovan, kan i sin tur ha sin grund i de normer 
och värdesystem som verksamheter inom vården omfattas av. Personliga och kulturella 
värderingar tenderar att vara relativt konstanta över tiden. Detta kan delvis förklaras 
genom att konstans främjar upplevd kontinuitet i ett samhälle eller hos en person 
(Mooney Marini, 2000). Det skulle kunna ge hypotesen att individer som söker sig till 
läkaryrket har likartade värderingar som de bidrar med till de värdesystem som redan 
existerar inom professionen. Detta kan ses som positivt och nödvändigt för den konstans 
som synen på professionen främjas av. Men det kan också bidra till att förändringar av 
attityder tar tid, exempelvis attityder rörande genus.  
 
Ett bisyfte med undersökningen var att ta fram ett bedömningsformulär för att 
undersöka förekomst av psyko-socio-ekonomiska faktorer i läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd. Det framtagna bedömningsformuläret kom att omfatta mer än förekomst 
av identifierade faktorer. Detta då det var av relevans att undersöka de identifierade 
faktorerna i sitt sammanhang, exempelvis var i läkarutlåtandena, de olika faktorerna 
beskrevs. Analysen av förekomst i läkarutlåtanden visade att identifierade faktorer 
beskrevs mest frekvent där läkaren ska sammanfatta det medicinska tillståndet samt hur 
det påverkar patientens funktionsförmåga fysiskt och/eller psykiskt. Identifierade 
faktorer förekom även frekvent där en redogörelse över sjukdomens början (tidpunkt) 
och förlopp samt den hälso- och sjukvård som hittills givits, ska redogöras för. Dessa 
två avsnitt i läkarutlåtanden om hälsotillstånd har det gemensamt att de är relativt fria i 
sin utformning. Att identifierade faktorer är mest frekvent förekommande under dessa 
avsnitt, kan visa på att intygsskrivande läkare där inte har tydliga ramar för vad som är 
av relevans för bedömning av sjuk- eller aktivitetsersättning. Därigenom blir läkaren 
personliga värderingar och attityder vägledande. Värderingarna tydliggörs genom det 
sätt läkaren beskriver patienten under dessa avsnitt, vilket resulterar i de höga 
frekvenserna av identifierade faktorer.  
 
Som ett resultat av läkares värderingar och attityder blir patienter indelade i olika 
kategorier av funktionsduglighet, delvis genom faktorer som denna undersökning 
identifierat. Detta är anledningen till att det tema som de identifierade faktorerna 
tillsammans utgör i den kvalitativa innehållsanalysen är ”bedömning genom faktorer 
som avses ge en beskrivning av vem patienten är och dennes resurser”.  
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Hur förändrade attityder kan leda till att se patienters resurser 
Underökningen visade att det fanns ett samband mellan grad av sjukskrivning och 
identifierade faktorer. Detta gav en riktning till de identifierade faktorerna – de utgör 
faktorer som motiverar sjukskrivning. Resultatet går dock att problematisera eftersom 
de identifierade faktorerna inte enbart verkar påverkas av yttre faktorer såsom olika 
maktordningar utan också verkar ha en påverkan på varandra. Men på gruppnivå, från 
detta undersökningsunderlag, resulterar analysen i ett positivt samband.  
 
Vilken betydelse får det för patienten att läkaren gör bedömningen att identifierade 
faktorer är indikationer på att patienten behöver sjukskrivas? En aspekt av 
frågeställningen ovan är att det föreligger en betydande risk för medikalisering. Som 
läkare är det av stor vikt att ta i beaktande patientens egen historia och beskrivning. Men 
om läkaren enbart speglar patientens föreställning om sig själv kan det med stor 
sannolikhet resultera i att det inte sker någon utveckling avseende de resurser som 
patienten trots sin svåra situation har. Kanske kan man jämföra det med det 
psykoterapeutiska begreppet att vara ett ”ställföreträdande hopp”. Om läkaren enbart 
speglar patientens beskrivning och inte ser problematiken ur flera perspektiv, finns en 
stor risk att patientens upplevelse övergår till att även bli läkarens. På så sätt blir den 
föreställning patienten har om sig själv i mötet med läkaren, en självuppfyllande 
profetia som läkaren indirekt är med och bidrar till.  
 
Om sjukskrivning diskuteras med utgångspunkt från fenomen som inte nödvändigtvis är 
tillstånd av sjukdom, kan det innebära att patienter hålls fast i en sjuk- eller patientroll 
(Brodersen, Hovelius & Hvas, 2009). Detta säger dock inte emot att patienten i mötet 
med läkaren känner sig bekräftad i sin upplevelse av sjukdom, då det finns positiva 
aspekter av att kunna förklara sitt tillstånd för sig själv. Om den bedömning som görs 
bekräftar osäkerhet och tvivel hos patienten vilket i sin tur leder till att patienten 
kommer längre bort från hälsa, är det av stor vikt att detta uppmärksammas av läkaren. 
Foucault (1980) ger att hur vi beskriver verkligheten för oss själva och andra samt den 
bekräftelse vi får av andra på vår beskrivning, påverkar vårt sätt att se på verkligheten.  
 
Att identifiera riskfaktorer för individers hälsa kan vara betydelsefullt då det kan ge en 
förståelse för hur tillstånd av ohälsa kan förhindras på gruppnivå. Men om mötet med 
den enskilda patienten enbart bygger på en förståelse för ohälsa på gruppnivå, finns en 
stor risk att förståelsen för den enskilda patienten inte blir adekvat och relevant. 
Exempelvis genom misstolkningar och medikalisering som en följd av värderingar, som 
enligt Mooney Marini (2000), tenderar att vara generaliserande. Genom att läkaren 
delvis flyttar fokus i mötet med den enskilda patienten från en epidemiologisk förståelse 
på gruppnivå till en uppmärksamhet om vilka resurser den enskilda patienten har, 
påverkar detta hur läkaren kommer att benämna patientens tillstånd samt bakgrunden till 
tillståndet. Genom att uppmärksamma hur patienter beskriver sin verklighet kan vi lägga 
märke till att patientens dialog med andra kan bidra till att patienten känner sig stärkt 
eller bidrar till en känsla av maktlöshet.  
 
En praktisk tillämpning av ovan resonemang har Malterud (1994) arbetat fram genom 
ett antal nyckelfrågor i syfte att inventera patienters resurser. Vidare har Hollnagel och 
Malterud (2000) utvecklat en hälsoresursfråga i syfte att patienten själv börjar reflektera 
och analysera vilka resurser denne har. Exempel på nyckelfrågor enligt Malterud (1994) 
som läkare kan använda sig av är ”vad skulle du egentligen allra helst vilja att jag 
hjälpte dig med idag?”, ”vad tror du egentligen själv att problemen beror på?”, ”vad har 
du tänkt att jag borde göra med det – för det har du säkert funderat på innan du kom 
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hit?” samt ”vad har du hittills funnit vara det bästa du själv kan göra med besvären?”. 
Den hälsoresursfråga som Hollnagel och Malterud (2000) tagit fram lyder ”vi kan inte 
enbart tala om dina problem, jag vill också höra om dina starka sidor, vilka av dessa 
använder du normalt sett för att förbli (eller bli) frisk?” Hollnagel och Malterud (2000) 
ger att samtliga frågor ovan är relationsskapande mellan patient och läkare. Frågorna 
bidrar också till att skapa en känsla av makt hos patienten över sitt eget mående och 
varande. 
 
Det är med största sannolikhet så att läkarna som utfärdat de läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd vilka utgör undersökningsunderlaget velat hjälpa de patienter de mött med 
de problem de har redogjort för. Frågan är dock om läkarens önskan om att hjälpa till 
medfört att hon eller han bortsett från att det är patienten själv som till största del har 
lösningen till sina upplevda problem. Genom ett sådant synsätt ges inte patienten den 
makt eller de resurser hon eller han behöver. Det går dock inte att säga om så har varit 
fallet i de möten som skapat undersökningsunderlaget till denna undersökning. Men att 
undersökningen resulterat i beskrivna identifierade faktorer vilka innebär beskrivningar 
av olika perspektiv på makt, indikerar att det finns utvecklingspotential för hur 
bedömning och beskrivning av patienter för läkarutlåtande om hälsotillstånd ska 
genomföras.  

 
 

Vidare forskning 
 
Då undersökningen har genererat många typer av identifierade faktorer och är en form 
av grundforskning, kan samband som denna undersökning tagit fram ses som 
hypotesgenererande vid vidare forskning inom området. Var och en av de identifierade 
faktorer jag har funnit utgör i sig ett område för forskning med anknytning till 
genusmedicin.  
 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka eventuellt samband mellan identifierade 
faktorer och den bedömning som gjorts avseende kvalitet vid tidigare undersökning 
”Kvalitetsbedömning av läkarutlåtande om hälsotillstånd” (Henriksson, Kiessling & 
Arrelöv, 2009). Finns det ett samband mellan kvalité av läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd och huruvida patienten beskrivs genom psyko-socio-ekonomiska aspekter 
utan relevans för det medicinska tillståndet?  
 
Undersökningsunderlaget för denna undersökning var skriftliga läkarutlåtanden om 
hälsotillstånd. Vidare forskning skulle innebära att intervjuer med läkare och patienter 
används som metod för datainsamling. Intervjuer skulle kunna bidra med mer data likt 
vilken utbildning läkaren har, dennes ålder samt eventuell specialisering. Intervjuer 
skulle också kunna bidra med en djupare förståelse för de identifierade faktorerna då 
information om läkares värderingar och attityder i större utsträckning skulle kunna 
tydliggöras. Kompletterande information avseende vilka frågor läkare ställer till sina 
patienter för att utreda patientens tillstånd inför ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, 
skulle kunna bidra med kunskap om hur faktorer som denna undersökning resulterat i, 
uppstår i samtalet mellan läkare och patient.  
 
Vidare forskning skulle också med fördel kunna innebära en prospektiv kohortstudie där 
fokus är på den valda undersökningsgruppens framtid. En prospektiv studie skulle 
exempelvis kunna användas för att studera samband mellan olika riskfaktorer 
identifierade genom teorier om intersektionalitet och grad av arbetsförmåga.  
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Likt det beskrivs i inledningen av detta arbete visar forskning att könstillhörighet spelar 
roll för den bedömning och behandling som patienter får. Men andra faktorer samverkar 
med könstillhörigheten, vilket denna undersökning har kunnat påvisa. Mer forskning 
behövs för att skapa en bredare och djupare förståelse för hur könstillhörighet och 
skapandet av genus, interagerar med andra maktordningar och hur det påverkar 
bemötande, bedömning och behandling av patienter i dagens sjukvård. För vi är precis 
som de undersökta läkarutlåtandena om hälsotillstånd ger – mer än kvinnor och män.  
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Figur 1. Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen avseende de 247 läkarutlåtandena om hälsotillstånd. 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

I samband med att maken hastigt gick bort blev änka med fyra döttrar och tre söner.  
Kvinna, ursprungligen från X, sedan fem år änka, ensamboende, har nu sju vuxna barn.  
 

Patienten beskrivs som 
änka eller änkling 

 
Beskrivning av 

patienten genom 
civilstånd 

Bedömning genom 
faktorer som avses ge 
en beskrivning av vem 
patienten är och dennes 

resurser 

Sammanfattningsvis en 46-årig gift tvåbarnsfar med hereditet för depression och suicid.  
Då gift sig med en man från hemlandet och två barn under äktenskapet.  
Har hustru och tre barn, 9, 3 och 1 år gamla.  
 

Patienten beskrivs som gift 

Sambon får göra allt därhemma.  
28-årig kvinna med samborelation.  
Kvinna med sambo sedan några år och sammanlagt fyra söner hemma.  
 

Patienten beskrivs som 
sambo 

49-årig ensamstående städerska med tre barn.  
36-årig ensamstående kvinna med två barn.  
Maken misshandlat henne och de har separerat.  
 

Patienten beskrivs som 
ensamstående 

Gift och har tre barn.  
Två vuxna barn boende utomlands, i Sverige två söner i åldrarna tio och fyra år med olika pappor.  
Patient fyra barn, i tre olika förhållanden. 
 

Det antal barn som 
patienten har 

Beskrivning av 
patienten i relation till 

sina barn 
 

Patienten är skild sedan tidigare, har tre döttrar varav två är handikappade.  
41-årig kvinna med en son som har utredd ADHD, en son som står på utredning för ADHD. 
Patienten har råkat ut för ytterligare ett psykiskt trauma under det år som gått, nämligen att hans 
dotter gjorde ett suicidförsök.  
 

Patientens barns 
medicinska problematik 

Orkar/klarar ej sköta hemmet och barnen. 
Har hand om de tre gemensamma barnen.  
Barnen vistas mestadels hos patientens make som bor på annat håll.  
Har barn som bor hos mamma.  
 

Patientens roll som förälder 

Mycket svårt att klara av vardagligt hushållsarbete.  
Ibland svårigheter att ta hand om hemmet och hushållet.  
Försöker till exempel att få städningen i hemmet att fungera genom att skriva listor så att hon gör lite 
grann varje dag. 

Patientens kapacitet 
avseende hushållsarbete 

Beskrivning av 
patienten genom 

förmåga till 
hushållsarbete 

Maken sköter i stor omfattning om hemmet och barnen.  
Kan inte bära börder av ens lättare slag och har hjälp i hemmet med städning och skötsel av hemmet 
(barnen). 
Sambon får göra allt därhemma.  
 

Patientens behov av hjälp 
med hushållsarbete 

40-årig kvinna som växt upp både i Grekland och Sverige, talar god svenska.  
Knappast svensktalande.  
Således 50-årig kvinna som trots sin långvariga vistelse i Sverige, har väldigt ringa kunskaper i 
svenska.  
 

Patientens kunskaper i det 
svenska språket  

Beskrivning av 
patienten genom 

tillhörighet till etnisk 
grupp 

49-årig kvinna, högskoleutbildad i sitt hemland.  
Arbetade som lärare i fysik och kemi i hemlandet.  
Patienten invandrade från Irak och har varit soldat i nio år i kriget mellan Iran och Irak och efter 
Kuwaitkriget flydde patienten till Turkiet och kom till Sverige. 

Patientens utbildningsnivå 
och yrkeserfarenhet i 
ursprungslandet 

En drygt 70-årig kvinna, kommer ursprungligen från Irak. 
48-årig kvinna kurd och kommer ursprungligen från Turkiet.  
53-årig kvinna, ursprungligen från Finland.  
 

Patientens ursprungsland 

Dyslektiker, vilket gjorde att det blev en trasslig skolgång.  
Har en mycket bristfällig skolgång, haft några arbeten inom café och städning.  
Patienten har vuxit upp under otillfredsställande förhållanden och avbröt skolgången före högstadiet 
varefter hon inte skaffat någon ytterligare skolutbildning.  
 

Patientens utbildningsnivå 

Beskrivning av 
patienten genom 
dennes historia 

Patienten har andra medicinska och psykosociala problem.  
Maken har haft sjukskrivningsperioder.  
Problem i samband med svårigheter att kontrollera livssituation.  
 

Tidigare psykosociala 
faktorer 

Kontakt med Kris- och Traumacentrum då patienten levt under hot från före detta sambo och varit 
traumatiserad efter många års grov misshandel och sexuella övergrepp.  
Patienten har många traumatiska händelser bakom sig i livet vilket har präglat henne.  
 

Traumatiska händelser i 
patientens liv 

Hederskultur uppväxt.  
Tunga sociala förhållanden under uppväxttiden.  
Kränkningar har skett både i barndomen, i äktenskapet och i arbetslivet, som har påverkat patienten 
svårt.  
 

Missförhållanden under 
patientens uppväxt  



Bilaga 3 
Bedömningsformulär avseende psyko-socio-ekonomiska faktorer i LUH 

Tillägg till tidigare utformat bedömningsformulär för kvalitetsbedömning  

 

 
1.1 Löpnummer: ______________   1.2 Bedömare (ange dina initialer): ______________ 
 
1.3 Intygsskrivarens kön: Kvinna  Man  Uppgift ej angiven 
   ! ! ! 

 
2. Beskrivning av patienten genom civi lstånd  
 
2.1 Beskrivs patienten som änka el ler änkling?  
 

Ja  Nej 
 

!  ! 
 
2.2 Beskrivs patienten som gift? 
 

Ja  Nej 
 

!  ! 
 
2.3 Beskrivs patienten som sambo? 
 

Ja  Nej  
 
 

!  ! 
 
2.4 Beskrivs patienten som ensamstående? 
 

Ja  Nej 
 
 
 

!  ! 
 

2.x.1 Under vilken/vilka punkt/punkter1 i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs patientens civilstånd?  
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

2.x.2 Uttrycks patientens civilstånd som ett hinder2 för arbete?  
 

Ja  Nej 
 

!  ! 
 

2.x.3 Är uttalandet av relevans3 för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 

 
3. Beskrivning av patienten genom rol l  som förälder 
 
3.1 Beskrivs patienten genom det antal barn denne har? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

3.1.1 Vilket antal barn redogörs för?_________________ 
 

3.1.2 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

3.1.3 Uttrycks antal barn som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

3.1.4 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 

                                                
123 Se förklarande text sist i bedömningsformuläret.  
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3.2 Beskrivs patienten genom dennes barns problematik? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

3.2.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

3.2.2 Uttrycks patientens barns problematik som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

3.2.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
3.3 Beskrivs patienten genom sin rol l  som förälder? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

3.3.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

3.3.2 Uttrycks patientens roll som förälder likt ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   

!  !  
 

3.3.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 

 
4. Beskrivning av patienten genom förmåga t i l l  hushållsarbete 
 
4.1 Beskrivs patienten beskrivs genom sin kapacitet avseende hushållsarbete? 
 

Ja  Nej  
!  ! 
 

4.1.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

4.1.2 Uttrycks patientens kapacitet avseende hushållsarbete som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

4.1.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
4.2 Beskrivs patienten genom sitt  behov av hjälp med hushållsarbete? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

4.2.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

4.2.2 Uttrycks patientens behov av hjälp med hushållsarbete som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
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4.2.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 

 
5. Beskrivning av patienten genom ti l lhörighet t i l l  etnisk grupp 
 
5.1 Beskrivs patienten genom sina kunskaper i  det svenska språket? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

5.1.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

5.1.2 Uttrycks patientens kunskaper i det svenska språket som bristfälliga?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

5.1.3 Uttrycks patientens kunskaper i det svenska språket som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 
 

!  !  
 

5.1.4 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
5.2 Beskrivs patienten genom utbi ldningsnivå och yrkeserfarenheter i  ursprungslandet? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

5.2.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

5.2.2 Uttrycks patientens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet i ursprungslandet som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

5.2.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
5.3 Beskrivs patienten genom benämning av ursprungsland? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

5.3.1 Om ja, vilket land? _____________________________________________________________ 
 

5.3.2 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

5.3.3 Uttrycks patientens ursprungsland som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

5.3.4 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
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6. Beskrivning av patienten genom dennes historia 
 
6.1 Beskrivs patienten genom utbi ldningsnivå? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 
 

6.1.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

6.1.2 Uttrycks patientens utbildningsnivå som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

6.1.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
6.2 Beskrivs patienten genom tidigare psykosociala faktorer? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

6.2.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

6.2.2 Uttrycks tidigare psykosociala faktorer som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

6.2.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
6.3 Beskrivs patienten genom traumatiska händelser i  sit t  l iv? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

6.3.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

6.3.2 Uttrycks traumatiska händelser i patientens liv som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
 

6.3.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 
6.4 Beskrivs patienten genom missförhållanden under sin uppväxt? 
 

Ja  Nej  
 

!  ! 
 

6.4.1 Under vilken/vilka punkt/punkter i läkarutlåtandet om hälsotillstånd beskrivs detta? 
 

Tid. sjukd. Tidp. & förl. Pat .beskr. Unders. fynd Diagnos Sammanf. Rehabilitering Prognos Kompl. info. Handikappsers. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

6.4.2 Uttrycks missförhållanden i patientens uppväxt som ett hinder för arbete?  
 

Ja  Nej   
 

!  !  
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6.4.3 Är uttalandet av relevans för utlåtandet om hälsotillstånd?  
 

Ja       Nej   
 

! Under punkt: ____________________________  ! Under punkt: ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hinder avses att det i utlåtandet beskrivs att patienten inte kan arbeta hel- eller deltid på grund av beskriven faktor.  
 
Nedan följer förklarande text till de punkter som utgör läkarutlåtande om hälsotillstånd. Vid bedömning av relevans avses dessa 
förklaringar vara vägledande:  
 
 9. Tidigare sjukdomar med relevans för nuvarande medicinska tillstånd.  
10. Redogörelse för den aktuella sjukdomens början (tidpunkt) och förlopp samt den hälso- och sjukvård som hittills givits.  
11. Redogörelse för patientens beskrivning av sin nedsatta funktionsförmåga.  
12. Objektiva, relevanta undersökningsfynd, fysiska och/eller psykiska, överensstämmelse med eventuella diagnoskiterier.  
13. Svensk och latinsk diagnos och nomenklaturnummer enligt internationell klassifikation av sjukdomar, ICD 10, 
(huvuddiagnosen först).  
14. Sammanfattning av det medicinska tillståndet samt av hur det påverkar funktionsförmågan fysiskt och/eller psykisk. 
Föreligger hinder för vissa arbetsuppgifter med hänsyn till fysisk och/eller psykisk förmåga?  
15. Kan det förväntas att det medicinska tillståndet förbättras eller att funktionsförmågan kan återställas? Vilka åtgärder skulle 
behövas? Vad är planerat? Vilken/vilka remisser har utfärdats? Finns behov av mer ingående funktionsbedömning och i så fall 
vad?  
16. Uppgift om hur länge nuvarande funktionsnedsättning bedöms föreligga.  
17. Kompletterande information, t.ex. andra faktorer som påverkar patientens förmåga att återgå till sina vanliga arbetsuppgifter 
eller kunna utföra arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.  
18. Uppgifter för bedömning av rätt till HANDIKAPPSERSÄTTNING. Lämna en så utförlig beskrivning som möjligt av den 
undersöktes eventuella nedsatta funktionsförmåga* med avseende på behov av mera tidskrävande hjälp av annan eller 
betydande merutgifter i den dagliga livsföringen (t.ex. behov av dietkost eller annan specialkost, behov av särskilt hjälpmedel 
eller fortlöpande hjälp av annan för att kunna förvärvsarbeta eller studera).  
*Ett villkor för rätt till handikappsersättning är att funktionshindret uppstått före 65 års ålder. Förändring av försäkrades funktionsförmåga efter denna tidpunkt kan inte 
grunda rätt till handikappsersättning.  
 


