
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter i Cognos - Läkarintyg 

 

 

Innehållsförteckning 
Läkarintyg – generellt om modellen........................................................................................................ 2 

Läkarintyg 01 - Läkarintyg kvalitet ........................................................................................................... 3 

Läkarintyg 02 - Medellängd per läkarintyg .............................................................................................. 4 

Läkarintyg 03 - Antal läkarintyg per sjukfall ............................................................................................ 5 

Läkarintyg 04 - Sjukfallslängd över 365 dagar per diagnos (3 tkn) .......................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

  Författare: Jessica Hansson, Martin Sandberg 



2018-06-25 

2 
 

  

Läkarintyg – generellt om modellen 
 

Modellen beskriver läkarintyg och baseras på de termer som levereras till Melior från Intygsmodulen. 

I de fall sjukhuset har flera Meliordatabaser sammanfogas informationen i modellen, vilket innebär 

att alla sjukhusets läkarintyg hålls ihop på patient-, klinik och/eller diagnosnivå (Sjukfallsperiod). 

För att beräkna en sjukfallsperiod har modellen skapats med 3 sjukfalls-dimensioner 

- Diagnos på läkarintyget (ICD10, 3 tecken) 

- Verksamhetsområde/Klinik 

- Patient 

Alla läkarintyg där differensen mellan slut- och startdatum inte överstiger 5 dagar knyts ihop till en 

sjukfallsperiod i ovanstående dimensioner baserat på diagnos, klinik eller patientid. 

Ett sjukfall omfattar en patients alla elektroniska läkarintyg som utfärdats inom förvaltningen 

(sjukhuset) och följer på varandra med max 5 dagars uppehåll. 

Det finns rapporter som enbart rapporterar enskilda läkarintyg utan att ta hänsyn till om dessa 

förekommer i ett längre sjukfall, i dessa kan en individ förkomma flera gånger under sökperioden. 

(Läkarintyg 01- Läkarintyg kvalitet, Läkarintyg 02 – Medellängd per läkarintyg) 

Generellt i alla rapporter raderas sjukfall som överstiger 3000 dagar, då de anses orimliga (fel) och 

skulle påverka utfallet. 

I vissa fall (bland annat beroende på spannet i urvalskriterierna) kan rapporterna ta lång tid att köra.  

 

Rapporterna hittas i Cognos under respektive sjukhusmapp, Patient/Kvalitet > Journal > Läkarintyg 
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Läkarintyg 01 - Läkarintyg kvalitet  
Rapporten visar: 

- Hur stor andel av de enskilda läkarintygen som utfärdats samma dag som patientkontakt. 

Rapporten baserat på om det finns en läkaranteckning i Melior som indikerar patientkontakt 

(besöksanteckning, epikris, telefonkontakt mm) samma datum som läkarintyg utfärdats. 

- Hur stor andel av förlängda läkarintyg är utfärdade innan föregående läkarintyg gått ut, 

baserat på utfärdandedatum för intyget och startdatum för sjukskrivningsperioden på 

samma intyg. 

 

Datat kan visualiseras i diagram eller tabellform. Val görs på urvalssidan och i rapporten. Diagrammet 

lämpar sig för visualisering över en längre tid. 

Det finns möjlighet att filtrera rapporten via val på diagram- och/eller tabellsidorna. 

I rapporten med tabeller finns två flikar. En visar första intygen i perioden och den andra visar alla 

förlängda intyg i samma period. Det finns möjlighet att ”borra” sig ner till varje enskilt läkarintyg 

förutsatt att man har behörighet. 
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Läkarintyg 02 - Medellängd per läkarintyg 

Rapporten visar: 

- Medellängd för enskilda läkarintyg utfärdade per månad utifrån verksamhetsområde/klinik 

eller ICD (3 positioner). Rapporten visar alltid de senaste 13 hela månaderna. 

Datat visualiseras i diagram och tabellform. Val görs på urvalssidan. 

Det finns möjlighet att filtrera rapporten. 

- Per en klinik med möjlighet till filtrering på en eller flera av klinikens enheter. 

- Per diagnos med möjlighet att välja flera diagnosgrupper. 

Visualiseringen vid flerval visar ett diagram med data för varje val och ett med en samlad bild. 
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Läkarintyg 03 - Antal läkarintyg per sjukfall  

Rapporten visar: 

- Endast sjukskrivningar där sjukfallet avslutats 5 dagar innan tom datum 

- Sjukfallsperioden baseras på patientperspektivet dvs inom sjukfallsperioden kan flera kliniker 

eller diagnoser förekomma 

- Filtrering/urval utifrån organisation eller ICD baseras på senaste läkarintyget. 

Periodurvalet grundas på sjukfallets sista datum och att sjukfallet är avslutat. Ett observandum är att 

retroaktiv förlängning vid sjukskrivning kan ske mer än 5 dagar efter föregående intygs sista dag. För 

att undvika att dessa sjukfall tolkas som avslutade är det lämpligt att välja ett tom-datum som ligger 

minst 30 dagar bakåt i tid.  

Efter identifiering av patienterna i urvalet samlas all tillgänglig data kring sjukfallet i rapporten.  

Datat kan visualiseras i diagram eller tabellform. Val görs på urvalssidan. 

Diagrammet lämpar sig för visualisering över längre tid och visar andel sjukfall med ett läkarintyg för 

på urvalssidan vald sjukfallslängd. Tabellen innehåller information om alla utförda intyg per sjukfall 

och kan vid överföring till Excel användas för egen analys. 

I rapportens tabellsida går det att ”borra” sig ner till varje enskilt läkarintyg. 

Det finns möjlighet att filtrera rapporten via val på urvalssidan. 

Rapporten är användbar för att utröna om avslutade sjukfall är rimligt utförda gällande antal 

läkarintyg per sjukfall, längd per sjukfall och medellängd per läkarintyg i sjukfallsperioden.  
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Läkarintyg 04 - Sjukfallslängd över 365 dagar per diagnos (3 tkn) 
Rapporten visar: 

- Endast sjukfall utifrån läkarintyg med samma diagnos (3 första tecknen i ICD-koden t ex C50). 

Rapporten lämpar sig därför bäst för att följa patientgrupper med diagnoser som inte ändras 

under sjukfallsperioden. Exv. C50 (Bröstcancer). Rapporten visar alltid de senaste 13 hela 

månaderna. 

Datat visualiseras i diagram och tabellform. Val görs på urvalssidan. Per den sista varje månad visas 

hur många individer som hade pågående sjukfall som översteg 365 dagar. En individ kan därmed 

förekomma under flera månader. 

Det finns möjlighet att filtrera rapporten via val på urvalssidan. Det går att välja mer än en diagnos. 

Visualiseringen vid flerval görs med en graf per vald diagnos.  

I tabellen går det att ”borra sig” ner till en personnummerlista förutsatt att man har behörighet. 

 

 

 


