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Uppdragshandling 

Datum 2020-11-03 

 

Diarienummer: RS 2020-06541 

Samarbete kring avidentifierade data gällande 

sjukskrivning 

Uppdragsgivare  

Ann Söderström Västra Götalandsregionen (VGR)  

David Karlsson Försäkringskassan (FK) 

Uppdragstagare  

koncernavdelning data och analys VGR  

controller/statistiker Försäkringskassan 

Handläggare  

Anna Lindström, Iréne Johansson Koncernkontoret VGR  

Arne Rydbäck stabschef FK 

Syfte med uppdraget 

Syftet med uppdraget är att gemensamt ta fram och använda statistik för att skapa 

en ökad förståelse och få bättre underlag för en gemensam dialog mellan VGR 

och FK. Detta skulle öka förutsättningarna för förbättringsarbete samt styrning 

och stöd kring sjukskrivning.  

Mål med uppdraget 

Att belysa och föreslå användbara data för verksamhetsnära förbättringsarbete 

som bättre kan beskriva processen och dess utfall och som kan utgöra grund för 

beslut om goda uppföljningsmått av den försäkringsmedicinska processens effekt 

på olika nivåer. Data som kan tillgängliggöras, visualiseras, följas över tid och 

därmed öka den gemensamma förståelsen och utgöra grund för en gemensam 

kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom den försäkringsmedicinska 

processen. 

Avsikten med samarbetet är att utdata hos respektive part ska gynna en gemensam 

bild och öppna upp möjligheter för förbättrat stöd till det verksamhetsnära 

förbättringsarbetet, daglig styrning och uppföljning. Att ”mejsla fram” siffror som 
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kan visualiseras för den enskilda vårdgivaren, driva verksamhet framåt, 

kvalitetssäkra för kunden/patienten samt öka rättssäkerheten. Ett arbetssätt där 

parterna delar kunskap skulle bidra till förbättrad samverkan och dialog mellan 

parterna.  

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget är att undersöka möjligheter att fånga, använda och dela 

avidentifierade data enligt ovan syfte och mål.  

Bakgrund 

I pågående förbättringsarbete, i samverkan mellan FK och VGR finns ett behov 

av att på bästa sätt tillvarata den statistik som respektive part har tillgång till och 

förfogar över. Båda parter bedriver var och en analys och förbättringsarbete, är 

vana att arbeta processinriktat och strävar efter målbilder ur ett helhetsperspektiv. 

 

Från nationellt håll uttrycks önskemål om en förbättrad dialog mellan FK och 

hälso- och sjukvården. I syfte att få en bättre helhetsbild över 

sjukskrivningsprocessen och öka den gemensamma förståelsen önskar 

myndigheterna nu ta del av varandras statistik i pågående förbättrings- och 

analysarbete.  

 

Den statistik som idag hanteras och analyseras utifrån FK:s perspektiv och behov 

är hämtad ur hälso- och sjukvårdens material (läkarintygen). Statistiken som VGR 

har tillgång till avseende sjukskrivning kommer också i huvudsak från 

läkarintygen och administreras av Inera intygstjänster. Trots att indata till 

respektive organisation alltså huvudsakligen kommer från läkarintygen skiljer sig 

den utdata som finns tillgänglig inom VGR och FK främst utifrån hur den är 

ordnad. 

Arbetsorganisation  

Arbetsgrupp: befintlig data/analysarbetsgrupp för förbättrad sjukskrivning VGR, 

controller/statistiker inom FK. 

 

Som ett första steg är planeringen att ta del av avidentifierade data från FK och 

VGR eftersom utdata baserad på samma indata är ordnad på olika sätt i respektive 

myndighet. Föreslagen arbetsgrupp ska lyfta fram möjligheter för hur data kan 

användas fortsatt i ordinarie verksamhet och förbättringsarbete. De förslag som 

arbetsgruppen lämnar ska lyftas in till kommande chefsmöten mellan FK och 

VGR för beslut om fortsatt hantering.  
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Kommunikation  

Återkoppling sker både i respektive organisation utifrån beslut i de gemensamma 

chefsmötena samt fortlöpande i de gemensamma chefsmötena. Dessutom till 

berörda enheter och förvaltningar samt adjungerade parter utifrån beslut och 

överenskommelser mellan FK och VGR.  

Tidplan för uppdraget, behov av avstämning/uppföljning 

medan uppdraget pågår 

Arbetet påbörjas snarast, utvärdering kommer att ske löpande fr.o.m. andra 

kvartalet 2021 och beräknas vara klart 2021. 

 

Uppdraget fastställs  

Ann Söderström   David Karlsson 

Västra Götalandsregionen   Försäkringskassan 

 

 

 

Uppdraget skickas till:  

Ann Söderström VGR 

Nina Bonnedahl VGR 

Marie Gustafsson VGR 

David Karlsson FK 

Arne Rydbäck FK 

 

För kännedom till:  

Anna Lindström VGR för vidarebefordran till berörda 

Lina Edfeldt FK för vidarebefordran till berörda 
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