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Användarforum
Rehabstöd och Intygsstatistik



Dagens agenda

1. Deltagare

2. Release – 2020:2 

3. Inera.se och Öppna confluence

4. Fokus Intygsstatistik

• Bakgrund

• Användarundersökning

• Intygsstatistik i Region Jönköping – Astrid Nordvall Persson

• Frågor som skickats innan mötet

5. Övriga frågor

6. Nästa möte



1. Deltagare

Region Närvarande

Region Kalmar Ja

Region Kronoberg -

Region Jönköpings län Ja

Region Halland Ja

Region Värmland Ja

Region Uppsala Ja

Region Jämtland Härjedalen Ja

Region Norrbotten -

Region Västmanland Ja

Region Östergötland Ja

Region Skåne Ja

Region Närvarande

Region Gotland Ja

Västra Götalandsregionen Ja

Region Örebro län Ja

Region Västernorrland Ja

Region Västerbotten Ja

Region Sörmland Ja

Region Blekinge Ja

Region Stockholm Ja

Capio S:t Görans sjukhus -

Region Dalarna Ja

Region Gävleborg Ja

Inera Ja



2. Release 2020:2 – 15 september

Rehabstöd

• Fler kolumnalternativ än sjukfallsvyns aktuella kolumner presenterades i 

”anpassa tabellen”.

• Intyg för en patient med skyddade personuppgifter visades inte i 

patientvyn om de var utfärdade på en underenhet till vårdenheten. 

Dessa problem är sällanförekommande och har upptäckts i samband 

med omfattande tester inför release. 



2. Release 2020:2 – 15 september

Intygsstatistik

• Namn på enheter visas med HSAid. Enheter som tillkommit efter december 

2018 visas inte med namn. 

• När snabbfilter väljs markeras inte rätt enheter. Funktionen är bortplockad 

eftersom den är felaktig och kräver längre tid för att rättas. Beräknas 

åtgärdas i nästa release (december 2020).

• Andra roller än processledare kan inte filtrera verksamhetsrapporter på 

enhetsnivå. 

Ni som haft problem med att HSAid visats istället för namn - Hjälp oss 

väldigt gärna att kontrollera att det ser rätt ut nu. 



Inera.se ny design och innehåll
Bilden är en länk till Inera.se

Intygstjänsters Öppna Confluence – ny struktur och mer innehåll
Bilden är en länk till Confluence

OBS! 
Använd i första hand Chrome eller Firefox. 

Confluence fungerar inte med Internet Explorer. 

För åtkomst med Edge krävs senaste stabila versionen.

3. Informationskanaler – Inera.se och Confluence

http://www.inera.se/
https://inera.atlassian.net/wiki/x/hYFi


4. Dagens fokus - Intygsstatistik



Bilden är en översikt över Intygstjänster och alla dess ingående tjänster. Dagens fokus ligger 

på Intygsstatistik som hämtar information från den databas (Intygstjänster) där alla digitala 

intyg lagras och skapar rapporter utifrån dem.  



Vad är Intygsstatistik?

• Primära användare - verksamhetschefer, rehabkoordinatorer och processledare

• Består av två delar:

✓ Nationell statistik är tillgänglig för alla – alla regioner ingår!

✓ Inloggad statistik på verksamhets- och regionnivå kräver särskild behörighet (inloggning 

med SITHS-kort)

• Uppgifterna hämtas från Intygstjänsten och består av:

intyg som utfärdats elektroniskt (OBS! går inte att se vilken bedömning Försäkringskassan

gjort utifrån läkarintyg för sjukpenning)

Meddelanden som skickats som ett ärende från Försäkringskassan till intygsutfärdaren

• Visar inga personuppgifter om den enskilda patienten
Obs! i dagsläget räknas 

endast meddelanden från 

Försäkringskassan till vården.  



Intygsstatistik - Nytta

• Se skillnader regionalt och förändringar för enskild vårdenhet

• Inloggad användare kan se detaljerade rapporter på t.ex. antal sjukfall 

fördelat per läkare, jämföra skillnader i olika läkares ordinerade 

sjukskrivningslängd för samma diagnos

• Se utfall för en viss diagnos 

• Skapa egna rapporter genom filtrering för avsett ändamål (tertialrapportering)



Statistiken baseras på sjukfall –
Men vad är det?

• Ett eller flera läkarintyg för en patient slås ihop till sjukfall:

”Ett sjukfall skapas av en patients alla läkarintyg som följer efter varandra med max fem 

dagars uppehåll. Läkarintygen måste vara utfärdade av samma vårdgivare. Om det är fler än 

fem dagar mellan intygen räknas det nya intyget som ett nytt sjukfall.”

• Det är mer relevant att följa upp sjukfall än enskilda intyg eftersom en och 

samma patient kan få flera intyg, och antalet intyg säger då inte så mycket



Enkätundersökning Intygsstatistik Våren 2020

Bente Sjökvist Silfverling



Enkätundersökning Intygsstatistik våren 2020

Nationell statistik
• 8% har behov av fler rapporter på nationell nivå
• Ex: Samma rapporter som för verksamhetsnivå, kunna jämföra med andra specialistkliniker inom samma 

område, kunna välja mellan tvärsnitt och tidsserie

• 104 st svarande

• Majoriteten rehabkoordinatorer, 91 st

• 76% av de svarande jobbar på vårdcentral

• Nästan alla är intresserade av statistik på 

verksamhetsnivå, ca 50% för regional nivå, och 40% 

för nationell statistik

Regional statistik
• 18% har behov av fler rapporter på regional nivå (obs, många som svarat har inte tillgång till regional idag)
• Ex: Jämföra med vårdgrannar eller lika stora enheter, samma rapporter som för verksamhetsnivå

Verksamhets statistik
• 19% har behov av fler rapporter på verksamhetsnivå
• Ex: Antal intyg per läkare, avslutade sjukskrivningar, andel kompletteringar per intyg, 

se godkända/ej godkända intyg av FK



forts. Enkätundersökning Intygsstatistik

Ex övriga önskemål:
• Jämföra tidsperioder med valfritt tidigare år
• Kunna ändra tremånadersperiod på sidorna Översikt
• Få ut rådata
• Sjukhus – statistik på enhetsnivå inte bara verksamhetsnivå
• Sammanslagna diagram kvinnor och män (totalen)



forts. Enkätundersökning Intygsstatistik

Ex. Synpunkter:

• Tröskelvärden i regional och nationell statistik ger missvisande siffror

• Lång tid för sökningar, vissa avbryts. Svårt att använda systemet ”live” på 

t ex ett möte.

• Utbildningsbehov, eller tid att sätta sig in i Intygsstatistik

• Upplevs svårt att använda 



forts. Enkätundersökning Intygsstatistik
• Frågor utredningar

• Har du behov av att se statistik för antalet avslutade sjukfall för varje månad och 

se hur länge de sjukfallen har pågått? Ja – 63%. 

- Förtydligande att man enbart ser ordinerad sjukskrivningslängd, ej reel, och ytterligare 

frågor om rapport för nya sjukfall på enheten skickades ut till 23 st varav 12 har svarat 

att de både är intresserade av avslutade sjukfall och nya sjukfall per månad. 

• Har du behov av att själv kunna välja vilket tidsintervall du vill jämföra din 

verksamhets statistik med? Ja – 57%

- Dels ändra tremånaders-period i Översikt, dels kunna jämföra tidsperioder med valfritt 

tidigare år i rapporterna.

• Har du behov att se statistik över fördelningen av intyg utifrån grund för 

medicinska underlag?

Ja – 34%

• Har du behov av att se en översikt för statistik på Regional nivå (liknande den som 

idag finns för Verksamhetsstatistik och Nationell statistik)? Ja – 40% (många som 

svarat har inte tillgång till regional statistik). 



forts. Enkätundersökning Intygsstatistik
• Nöjdhetsfrågor



Intygsstatistik i Region Jönköping

Astrid Nordvall Persson 



Region Jönköpings län

Intygsstatistik, statistik sjukfall

2020-09-28

Astrid Nordvall Persson



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

Alla vårdcentraler RJL
Sjukfall över 30 dagar

Bilden visar 

Regional statistik, 

filtrerat på antal 

sjukfall över 30 

dagar. 

I Region 

Jönköping visas 

endast primärvård 

och inga privata 

vårdenheter. 



Frågor/kommentarer föregående bild

• Det är upp till varje Region att aktivera regional statistik. I dagsläget är det 13 

Regioner som aktiverat sin regionala statistik. Instruktioner för hur det görs 

hittar ni i användarmanualen för Intygsstatistik Regional under kap 7. 

https://inera.atlassian.net/wiki/x/SYKhG

• Det är upp till Regionen att rapportera in vilka vårdenheter som ska ingå i den 

regionala statistiken (Region Jönköping har valt att det endast är regiondriven 

primärvård). Regionen måste komma överens med privata vårdenheter om 

deras statistik ska ingå i regionstatistiken.

https://inera.atlassian.net/wiki/x/SYKhG


2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

Alla intyg alla vårdcentraler RJL

Ingen filtrering –

alla sjukfall under 

tidsperioden visas. 

Det här diagrammet visas som en tidsserie – alltså att den 

visar hur utvecklingen ser ut över tid. 



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

X vårdcentral, alla sjukfall

Aug 2018 – 166 st
Aug 2019 – 156 st
Aug 2020 – 128 st

60 sjukfall över 1 år



Deltidssjukskrivning x vårdcentral

2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

Aug 2020
Totalt
46% deltidssjukskrivning

Det här diagrammet är Verksamhetsstatistik – rapport Sjukskrivningsgrad 

(antal sjukfall/sjukskrivningsgrad) och visar tidsserie som ytdiagram

Den här bilden 

skulle Astrid 

vilja kunna 

visa både som 

uppdelat 

mellan kön 

men också 

som en total. 

Kräver lite 

pyssel att slå 

ihop då kön 

inte alltid är 

relevant för att 

se förändring. 



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

• Effekter av pandemin på sjukskrivningsarbetet 

• Ta med samma månad föregående år för att följa över tid

• Bra att få en bild över hur det ser ut i RJL samt kunna 
jämföra enskild vårdcentral med alla. 

• Inte dra några förhastade slutsatser av tex 
förbättringsarbete

• Årstiderna har återkommande mönster

• Även intyg till socialtjänst, AFA kan ligga med

Kommentarer



Förbättringsförslag

2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

• Kunna söka fram alla RJL både privata vårdenheter och Region-
drivna till samma bild

• Skulle vilja kunna lägga en skugglinje bakom i bilderna, tex ett 
genomsnitt alla vårdcentraler i RJL

• Enklare att kunna jämföra månad med månad föregående år

• Fördel om deltidssjukskrivning fanns i bild totalt.

• Fördel om deltidssjukskrivning fanns i primärvårdsöversikt för relevant  
jämförelsetal. 

• Att urvalet kommer med i rubriken och kunna redigera den när man 
sparar bild

1. Rapporten finns bara 

på verksamhetsnivå. 

Regionala rapporter 

bygger på de enheter 

som Regionen angett 

ska ingå. 

2. Urvalet visas om 

diagrammet sparas 

som PDF, men 

önskemålet kvarstår att 

även visa det när kopia 

på bild tas. 
Här menar Astrid 

regionstatistik ☺



Frågor/kommentarer föregående bild

• Vilka frågor väcks när du visar kurvorna för Verksamhetsansvariga?

Ofta är de förvånade att det är färre sjukfall än vad de trodde det skulle vara. 

• Vilket förbättringsarbete triggas? 

Det beror på vad vi mäts på. Ofta att minska heltidssjukskrivning och öka 

deltidssjukskrivning. 



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

U-diagnos, alla  vårdcentraler

Det här diagrammet är Regionstatistik, Vårdcentraler – rapport Sjukfall total, 

filtrerad på tid och diagnos. Diagrammet visar tidsserie som linjediagram.

Intressant 

notering att 

Vårdcentraler 

sjukskriver fler 

kvinnor med 

Covid19 än 

män. Och 

nästa bild... 



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

U-diagnos:  infektion, medicin, iva

Det här diagrammet är Regionstatistik– rapport Sjukfall total, filtrerad på tid 

och diagnos. Diagrammet visar tidsserie som linjediagram.

... Och den här 

bilden visar 

sjukhuskliniker 

som 

sjukskriver fler 

män med 

Covid 19 än 

kvinnor...  

Intressant att 

diskutera 

varför det ser  

ut så? 



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

U-diagnos, medicin- och infektionskliniker

Den här typen 

av bild väcker 

alltid mycket 

diskussion och 

ingen vill ligga 

högst eller 

lägst. Skönt för 

många att veta 

att de inte 

sticker ut. 

Det här diagrammet är Regionstatistik– rapport Vårdenhet, listningar. 

Diagrammet visas som stapeldiagram (går inte att välja något annat).



2020-09-28

Astrid Nordvall Persson

• Vara mycket försiktig med att jämföra vårdcentraler

• Statistiken slår snett på små vårdcentraler

• Socio-ekonomiskt påverkar

• Intyg om skickats felaktigt finns med i statistiken

• Ett år kan vara lång fördröjning, tänk till på filtreringen

• Privata har oftare lite högre sjuktal

• Andra frukter att förhålla sig till: FK statistik/kommun, vem 
sjukskrivs av specialistvård, försörjningsmått

• Användbart i tex förbättringsarbeten och dialog med FK

• Triggar en del tävlingsinriktade

• Det går alltid att hitta en siffra som gör någon glad!

Observandum

• Skåne berättar att 

de regelbundet 

går igenom 

statistik 

tillsammans med 

FK – mycket 

intressant och 

lärande! 

• Alla regioner har 

inte samma 

upplevelse att 

privata vårdgivare 

har högre sjuktal. 



• Diskussion om vilket 

ålderspann som 

laddas upp gällande 

listade. De flesta 

väljer 16-67 –

arbetsför ålder.

• I instruktionen 

rekommenderas att 

endast personer i 

arbetsför ålder laddas 

upp men det är upp 

till regionen att 

bestämma själva så 

länge det är samma 

för samtliga 

vårdenheter inom 

Regionen

Vilka rapporter använder du mest?

Nationellt

• Använder i stort sett ingen rapport i nuläget. 

Regionalt

• Jämförelsen sjukfall/1000 listade. Tar ut median som indikator, följer även 

diagnos, längd på sjukfall samt män/kvinnor regionalt och på 

verksamhetsnivå.

• Har en rutin för att ta ut samma rapporter fyra gånger per år.

Översiktsbild över alla enheter inom Regionen de senaste 3 månaderna

Antal långa sjukfall mer än 90 dagar 

Antal sjukfall per 1000 listade 16-67 år



Vilka rapporter använder du mest? 

Verksamhet

Används oftast av reko i verksamheten. ffa kommunikation/läkare då detta är en 

indikator som vi centralt efterfrågar som en form av kvalitetsmått på intygen. 



Är något svårt att förstå i rapporterna?

• Senaste uppgraderingen försvann komplettering/läkare? 

✓Svar - Se användarmanualen – 4.3.3 

För att få tillgång till rapporten krävs att användaren aktiverar den genom att klicka på 

inställningar i sidhuvudet alternativt välja rapporten i menyn i vänsterspalten. Statistik kommer 

därefter visas för samtliga läkare på enheten. En aktivering bör göras i samförstånd med 

enhetens alla läkare då statistiken kan uppfattas som känslig. Aktiveringen av rapporten är unik 

för den enskilda användaren och rapporten kan avaktiveras i inställningar.  

• Svårt att förmedla siffrorna - stämmer inte överens med antalet sjukfall som 

enheterna tar fram via Rehabstöd.

✓Svar - I Intygsstatistik redovisas alla sjukfall summerade per månad, alla sjukfall som pågått 

någon gång under månaden räknas med.

✓ I Rehabstöd däremot visas bara sjukfall som pågår just nu och som inte har avslutats än.



Är något svårt att förstå i rapporterna?

• Försäkringskassan och Regionen pratar olika språk; vi pratar antal sjukfall och de 

pratar sjukpenningtal vilket visar på olika saker.

Det stämmer – det går inte att jämföra dessa två begrepp. 



Finns det något du skulle vilja kunna göra?

• Se andel ej antal kommunikation/läkare 

• Följa kompletteringarna på regional nivå med antal/andel och kunna jämföra 

enhet/verksamhet. 

• Kunna välja vilket tidsintervall som helst och inte automatiskt de senaste tre 

månaderna



Ytterligare önskemål som inkom under mötet:

• Möjliggör att kunna ta bort uppdelning på kön.

• Ärendekommunikation bör även omfatta ärenden som initieras från vården.

• Vill ha jämförelsetal/medianer. Gärna både nationell och regional nivå vilket 

gör det lättare att se om värdena ligger högt eller lågt i jämförelse. 



10. Kommande möte

• Måndag den 16 november, kl 13.00-14.30 - Årets sista möte

Förslag på Tema vid nästa möte:

1. Utbildning – hur arbetar ni med regional/lokal utbildning?

• Sörmland berättar om sina workshopar för REKO

• Diskutera hur regioner kan samarbeta kring utbildning? Dela material, kompetens?

• Förväntningar på Inera? Vilket material finns, vad saknas?

2. Diskutera möjlighet att följa upp digitala vårdaktörers sjukskrivning

3. Användarforum – hur vill vi att mötena ska vara? Vad fungerar bra, mindre bra?

4. Har ni fler förslag på teman? Maila asa.liljegren@inera.se

mailto:asa.liljegren@inera.se


TACK för ett engagerat och 

intressant möte!


