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Sjukskrivning, fördelning av ansvar
Riktlinjer för sjukskrivningsansvar inom Region Uppsala
I det fall en patients arbetsförmåga bedöms vara nedsatt i väntan på behandlingsinsatser kan
sjukskrivning vara aktuellt. Det kan då råda oklarhet om vem som har sjukskrivningsansvar för
patienten. Ansvarsfördelningen mellan primärvård och specialistvård för sjukskrivningsprocessen ska
därför förtydligas när flera vårdgivare är involverade. Överföring av vårdansvar mellan olika
vårdinstanser ska alltid ske genom remissförfarande.

När patient remitteras till specialistenhet eller specialistläkare
När primärvårdsläkare remitterar en patient till specialistenhet eller specialistläkare och patienten
har nedsatt arbetsförmåga och är sjukskriven har primärvårdsläkaren ansvar för att sjukskrivningen
sträcker sig en vecka bortom det planerade besöket på mottagande specialistenhet. Om orsaken till
sjukskrivning är densamma som föranleder remissen, tar specialistläkaren över
sjukskrivningsansvaret efter första besöket fram till sista återbesöket.
Om mottagande läkare inom specialistvården bedömer att vidare utredning, behandling, operation
eller medicinsk uppföljning inte är indicerad besvaras remissen snarast och primärvården har fortsatt
sjukskrivningsansvar. Remissvaret till primärvården bör innehålla förslag på vidare åtgärder och
uppföljning.

Patient som står på väntelista för specialistvård
Om patienten sätts upp på väntelista för specialistvård, till exempel operativ-, psykiatrisk-,
ortopedisk- eller annan specialistbehandling, ska ansvarig läkare informera primärvården genom
remissvar. Bedömning av tillståndet samt trolig väntetid till behandling ska klart framgå i remissvaret.
Specialistläkaren har, då sjukskrivning anses vara nödvändigt, sjukskrivningsansvar i väntan på
behandling, under läkningstid och medicinsk rehabilitering till och med sista återbesöket.

Patient som är färdigbehandlad på specialistenhet
När patienten är färdigbehandlad på specialistenhet och arbetsförmågan bedöms vara fortsatt
nedsatt ska det medicinska ansvaret överlåtas till primärvården. Överlåtelse ska ske genom remissvar
till primärvården som tar över sjukskrivningsansvaret inom sex veckor. Behandlande specialist har
därför ansvar för sjukskrivningen i sex veckor eller fram till dess att överlåtelse sker.
Om patienten sedan tidigare är sjukskriven för andra orsaker än den som föranlett remiss till
specialistenhet kvarstår sjukskrivningsansvaret hos remitterande läkare i primärvården.
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Patient som utreds och behandlas inom både specialistvård
och primärvård
Patienter som utreds och behandlas på en eller flera specialistmottagningar och samtidigt
omhändertas av primärvården har därmed två eller flera medicinskt ansvariga läkare. I dessa fall har
ansvariga läkare på respektive vårdmottagning ett större ansvar för kommunikation och information
dem emellan. Vid komplexa ärenden med samsjuklighet ska därför individuell samverkan ske genom
personlig kontakt mellan behandlare. Primärvården har huvudansvar för samordningen av vården
och för eventuellt behov av sjukskrivning för dessa patienter.

Principer för sjukskrivning
Region Uppsalas riktlinjer för sjukskrivning grundar sig på Socialstyrelsens 15 övergripande principer
för sjukskrivning och är regionens riktlinjer för vårdgivares förhållningssätt i sjukskrivningsarbetet, se
länk:
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4feeac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13145&docId=DocPlusSTYR13145&filename=Principer%20f%C3%B6r%20sjukskrivning.pdf

Referenser
Läkares sjukskrivningspraxis, SOU 2010:107, se länk:
https://www.regeringen.se/49b6a3/contentassets/5bb20923b0654edc90887e8c138e8b19/lakaressjukskrivningspraxis---en-systematisk-litteraturoversikt-sou-2010107

Överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom, se länk:
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4feeac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17468&docId=DocPlusSTYR17468&filename=%C3%96verenskommelse%20kring%20handl%C3%A4ggning%20av%20psykiatrisk%
20sjukdom.pdf

Dokumenthistorik
Författare
Birgitta A Olsson, Aurelia Emilton.

Revisionsdatum
181218 version 1.0.

Sjukskrivning, fördelning av ansvar
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-21139
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 2 av 2

