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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att beskriva orsaker till korttidssjukfrånvaro 1-7 dagar hos kommun-

anställda. Vidare undersöktes om det fanns någon skillnad av angiven orsak mellan två 

perioder samt om det fanns någon skillnad mellan kön, ålder och förvaltning när det gäller 

sjukanmälningsorsak dag 1-7. Studiegruppen bestod av anställda inom en västsvensk kommun 

med 1910 anställda. Metoden var en kvantitativ tvärsnittstudie med deskriptiv design. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av registrering angående sjukanmälningsorsak via 

telefonkontakt med företagshälsovården. I studien deltog 452 individer, svarsfrekvensen låg 

på 87 %. Resultatet från studien visade att övre luftvägssjukdom var den klart vanligaste 

orsaken till sjukanmälan oavsett period. Tillsammans med obehag från mage/tarm bidrog 

dessa två orsaker till flest sjukanmälningar. Studieresultatet uppvisade ingen skillnad mellan 

ålder eller förvaltningstillhörighet ifråga om sjukfrånvaroorsaker. När det gällde kön och 

sjukfrånvaroorsak gick detta inte att studera statistiskt då antalet män var för få i förhållande 

till antalet sjukfrånvaroorsaker. Dock framkom det en signifikant skillnad med fler 

sjukanmälningar från anställda inom Barn- och utbildningsförvaltning gällande obehag från 

mage/tarm under period 1 jämfört med period 2. Signifikant skillnad fanns även gällande 

sjukdomsorsaker och antal sjukdagar där anställda med övre luftvägsinfektion och psykisk 

ohälsa hade flest antal sjukdagar per sjukdomstillfälle medan huvudvärk stod för lägst antal 

sjukfrånvarodagar per sjukanmälningstillfälle. När det gällde sjukfrånvarodagar och perioder 

framkom det en signifikant skillnad då individerna under period 1 hade i genomsnitt tre 

sjukfrånvarodagar medan man under period 2 hade två sjukfrånvarodagar i genomsnitt.  

 

Nyckelord: kort sjukfrånvaro, korttidssjukfrånvaro, sjukfrånvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The study aimed to examine the reasons for short-term sick leave 1 – 7 days within a 

municipal service and also to examine whether there was any difference of stated cause 

during two periods and if there was any difference between sex, age and management in case 

of sickness notification causal day 1 – 7. The study group was consisted of employees in a 

western Swedish town with 1910 employees. The method was a quantitative cross-sectional 

study with descriptive design. Data collection took place by means of registration on the 

medical cause notification via telephone contact with occupational health services. The study 

enrolled 452 individuals, this meant 87% response rate. 

Results from the study showed that upper respiratory disease was by far the most common 

cause of sick leave regardless of period. Along with the discomfort from the stomach / 

intestinal, these two causes were of most health complaints. Sex and cause of sickness 

absence was not to study statistically, the number of men were too few in proportion to the 

number of sick leave reasons. Study results showed no difference between age and identity 

management in terms of causes of disease. However, it appeared a significant difference with 

more health complaints regarding discomfort in the stomach / intestine from employees in 

Child- and education authority during period 1 compared with period 2. There were also 

significant differences regarding causes of disease and number of sick days. Employees with 

upper respiratory tract infection and mental illness had the highest number of sick days per 

illness occasion, while headache had the lowest number of sick days per illness occasion. In 

the case of sick days and periods, there was a significant difference. Individuals during period 

1 had an average of three sick days, whereas during period 2 they had two sick days on 

average. 

 

Key word: Short-term sickness, short-term sick leave, sick leave, sickness absence. 
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1 INLEDNING  

Företagssköterskor kommer ofta genom sitt arbete i kontakt med individer som är sjukskrivna 

både kortare och längre perioder. Det har genomförts och det pågår många studier för att 

kartlägga orsaker till långtidssjukskrivning. När det gäller korttidssjukfrånvarons orsaker i 

Sverige, från dag 1 till dag 7, saknas kunskap då det i dagsläget inte finns någon offentlig 

statistik. Sedan 2007 har ett samarbete pågått mellan författarna till denna studies 

företagshälsovård och en kommun i västra Sverige där en av tjänsterna har bestått av en 

självrapporterad sjukanmälan med tillgång till rådgivning hos företagssköterska för samtliga 

kommunanställda vid sjukdom/ohälsa.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Företagshälsovård i Sverige 

Det finns inte någon heltäckande statistik över företag som bedriver företagshälsovård (FHV) 

i Sverige men enligt uppgifter från Föreningen Svensk Företagshälsovård (2012) finns det 

cirka 175 registrerade företag inom företagshälsovård med tillsammans 475 enheter. Cirka 40 

av de 175 FHV-företagen är inbyggda som en del i företagsverksamhet. Enligt uppgift finns 

det cirka 3 500 anställda personer samt ytterligare ett stort antal konsulter och under-

leverantörer inom FHV. En tredjedel av de anställda är företagssköterskor därefter kommer 

beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsopedagoger samt administrativ 

personal. Företagshälsovården tillhandahåller därigenom tjänster som består av bred och 

multiprofessionell kompetens (SOU 2011:63). 

Genom den tvärprofessionella kompetensen har FHV ett helhetsgrepp som gör att kunden kan 

få hjälp av bred kunskapskompetens för varierande arbetsrelaterade hälsoinsatser. Här har 

teamarbetet en stor betydelse som enligt Sandberg (2006) är förmer än vanligt lagarbete då 

teamarbetet kan åstadkomma mer med sin samverkan då vinsterna ger en synergieffekt. 

Denna tidskrävande process förutsätter fokus på det gemensamma uppdraget, tillvaratagande 

av teamets alla erfarenheter, dess kompetenser och att det finns en öppenhet, lyhördhet, 

konstruktiv kritik, reflexion och återkoppling.  

Arbetsgivaren står för huvuddelen av kostnaden ifråga om företagshälsovård eftersom FHV är 

oberoende och ägd av privata aktörer (Vårdguiden, 2011). Anslutningen till FHV är högst 

inom statlig sektor och på större arbetsplatser medan företag med mindre än 50 anställda 

sällan har kontakt eller tillgång till FHV. Antalet anställda som har tillgång till FHV har 

minskat från 86 % på 80-talet till 65 % i dag och enligt beräkningar 2010 saknar cirka en 

miljon anställda tillgång till FHV (SOU 2011:63).  

Tidiga insatser tillsammans med FHV ses idag som viktiga framgångsfaktorer när det gäller 

minskad sjukfrånvaro, förbättrad arbetsförmåga och förebyggande av hälsa. Därför satsar 

staten på stöd till vidareutvecklad FHV med syfte att stimulera arbetsgivare till att ta hjälp i 

tidigt skede vilket gagnar både den anställde och arbetsgivaren. Staten bidrar med ekonomiskt 

stöd genom grundbidrag, medicinsk service och även ett tilläggsbidrag utgår till FHV för 

koordinerade rehabiliteringsinsatser under de första 45 dagarna av en sjukskrivning. Målet är 

att minska risken för en övergång till långtidssjukskrivning genom att stimulera till fler och 

tidigare insatser (SFS, 2009:1423). Genom ett nära samarbete med FHV ökar möjligheterna 

till att stävja ohälsa och sjukdom (Försäkringskassan, 2010).  
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2.1.1 Företagshälsovårdens uppdrag 

Företagshälsovården ska ses som en mångdisciplinär, tvärvetenskaplig samarbetspartner som 

arbetar förebyggande utan kontrollfunktion. Med god kunskap om företag och organisationers 

verksamhet skall FHV i en kontinuerlig dialog samarbeta i frågor såsom arbetsanpassning, 

rehabilitering och förebyggande åtgärder så att skador inte uppkommer samt delta i planering 

av förändringsarbetet för att säkerställa arbetsprocesser och arbetsplatser. 

Företagshälsovårdens uppdrag är även att vidmakthålla och vid behov förbättra medarbetarnas 

hälsa och arbetsförmåga genom bland annat hälsopromotivt arbete (SOU 2011:63). Enligt 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) skall FHV arbeta som en oberoende expertresurs både mot 

uppdragsgivare och anställda med en helhetssyn inom områden arbetsmiljö och rehabilitering. 

FHV ska tillsammans med arbetsgivaren förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser 

och även kunna identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, 

produktivitet och hälsa. 

 

2.1.2 Företagssköterskans yrkesroll 

Företagssköterskans huvuduppgifter inom företagshälsovården är att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(2005) beskrivs det att omvårdnadsarbetet skall visa sig i förmågan att tillvarata det friska hos 

individen, identifiera och aktivt förebygga hälsorisker, undervisa individuellt eller i grupp 

med syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa och vid behov motivera till förändrade livs-

stilsfaktorer samt medverka i arbetsmiljöarbete genom att uppmärksamma arbetsrelaterade 

risker och aktivt förebygga dessa.  

Företagssköterskans omvårdnadsarbete beskrivs särskilt i kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård (Riksföreningen för 

företagssköterskor, 2010). Omvårdnaden skall utgå från en humanistisk grundsyn där 

personen skall betraktas ur ett helhetsperspektiv med samband mellan människan, miljö och 

hälsa/ohälsa. Med fördjupad kunskap skall företagssköterskan vara specialist i omvårdnad, 

kunna identifiera områden som behöver förbättras och arbeta hälsofrämjande både enskilt och 

i team med inriktning på individen och arbetslivet (SOU 2011:63).   

 

2.2 Hälsa ur olika perspektiv 

Hälsa är ett komplext och multidimensionellt begrepp som kan förklaras på olika sätt. Enligt 

WHO:s deklaration av hälsa (1998) ses hälsa som ett fullständigt tillstånd av fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och besvär. Hälsa är något som 

människan inte bara har utan den ses som något som ständigt återskapas. Hälsa är en rättighet 

för alla individer oberoende av bakgrund, religion eller politiska åsikter. Betoningen i 

deklarationen ligger i att den fysiska, psykologiska samt sociala miljön har betydelse för att 

man ska uppnå jämlikhet över världen ifråga om en god hälsa. Menckel och Österblom (2000) 

har sammanfattningsvis beskrivit hälsa som en förmåga till att bemästra och kunna anpassa 

sig till livets svårigheter, funktionsnedsättningar, sjukdomar, olyckor, konflikter och 

ålderdom. Där hälsan ses som ett överskott till de olika krav som livet kan ställa på individen. 

Synen på vad hälsa/ohälsa är och hur den kan påverkas har under mänsklighetens historia 

utgått i huvudsak från de biomedicinska och humanistiska filosofierna. Det biomedicinska 

perspektivet har haft störst inflytande fram till 1900-talet där man utgått från det medicinska-

naturvetenskapliga paradigmet med betoning på hälsa/ohälsa utifrån främst medicinska och 

psykologiska orsaker. Synen på hälsa har setts som motsats till sjukdom, intresset har därför 
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varit större på objektiva fakta kring bland annat sjukdomsförekomst, diagnoser och 

behandlingar med målet att lindra, bota sjukdomar och därigenom återställa hälsan (Upmark 

& Edlund, 2006). 

Den humanistiska modellen har under årens lopp fått större inflytande med förklarningar av 

hälsa/ohälsa som en process som utgår mer från den självupplevda hälsan vilket innebär en 

mer objektiv syn där individen kan verka fullt frisk men ändå ha en dåligt självskattad hälsa. 

Det humanistiska synsättet kom som ett alternativ till det biomedicinska under 1950-talet. 

Istället för att endast se på hälsa som frånvaro av sjukdom där individen inte behövde 

medverka aktivt i sin behandling uppmärksammades synen på människa och hälsa utifrån ett 

mer holistiskt perspektiv. Intresset inriktades mot hälsa bestående av hela människan, hennes 

upplevelse, välbefinnande, känsla av sammanhang och mening, där hälsan/ohälsan mer sågs 

som en process som individen kunde uppleva i det dagliga livet (Medin & Alexandersson, 

2000). 

Under 1970-talet vidgades synen på hälsa/ohälsa till att även inkludera mänskliga beteenden 

och dess orsaker (Edberg & Wijk, 2009). Hänsyn började tas kring olika riskbeteenden som 

kunde orsaka ohälsa som rökning, alkoholkonsumtion, brist på fysisk aktivitet och dålig 

kosthållning. Ytterligare dimensioner tillkom under 80-talet då man även började se till 

sociologiska omgivningsfaktorer som fattigdom, arbetslöshet, inkomstskillnader, orättvisor i 

samhället, arbeten med låg egenkontroll där hälsa/ohälsa påverkades av de yttre faktorer som 

individen inte kunde kontrollera själv (Shain & Kramer, 2004). Det allt mer holistiska 

förhållningssättet till hälsa/ohälsa har blivit ett allt viktigare komplement till rådande 

hälsovård där hälsoproblem tolkas i samförstånd utifrån ett biomedicinskt, beteende-

vetenskapligt och sociologiskt perspektiv. Detta synsätt är det som i dagens folkhälsoarbete 

kallas för folkhälsovetenskap. Genom att ha ett holistiskt hälsoperspektiv ges möjlighet till att 

på olika sätt studera människa, hälsa/ohälsa, miljö och sociala faktorer inom flertal olika 

vetenskapsområden som var för sig är intressanta men som med gemensamma ansträngningar 

kan vara ett effektivt och kraftfullt redskap till att förutsäga och förebygga orsaker till 

sjukdom och att därigenom främja hälsa (Edberg & Wijk, 2009).  

 

2.3 Hälsofrämjande utifrån salutogent perspektiv 

Den salutogena ansatsen präglar den hälsoteoretiska inriktningen i Sverige och har en 

betoning som är inriktade på olika faktorer som kan bidra till hälsa (Medin & Alexandersson, 

2000). Enligt den salutogena ansatsen uppkommer hälsa när individen har en känsla av 

sammanhang och mening (KASAM) som delas in i tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet vilka är starkt sammanflätade med varandra. Ur hälsovetenskaplig synvinkel 

tolkas KASAM genom ju högre begriplighet man har inför en situation, desto mer resurser har 

man till att hantera situationen. Genom att känna större meningsfullhet till att lösa problem så 

ökar även chanserna att ha kontroll över situationen och därmed behålla eller uppnå en god 

hälsa (Antonovsky, 2005). Ett centralt begrepp inom den salutogena ansatsen och det 

promotiva hälsoarbetet är termen empowerment som förknippas med förebyggande 

hälsostrategier och samhällsinsatser. Begreppet innebär att främja välbefinnandet, möjliggöra 

och hjälpa människor att ta ansvar och kontroll över faktorer som kan påverka deras hälsa och 

samtidigt förbättra upplevelsen av den (Gibson, 1991). 

 

2.4 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro förklaras med antal dagar som arbetstagaren är frånvarande från arbete på grund 

av sjukdom. Det finns dock ingen gemensam vedertagen definition för vad som menas med 
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lång sjukfrånvaro eller kort sjukfrånvaro. Begreppen används ofta i text men tidsangivelsen 

kan variera. Korttidssjukfrånvaro avses i vissa fall perioden då arbetstagaren får ersättning av 

arbetsgivaren i form av sjuklön eller i vissa fall kan kort sjukfrånvaro definieras som kortare 

än 60 dagar vilket leder till att när arbetstagaren är frånvarande längre än två veckor och i 

vissa fall mer än 60 dagar anses det som lång sjukfrånvaro (SCB, 2011).  När 

Försäkringskassan (FK) använder sig av de två olika begreppen anges olika tidsperioder 

beroende på undersökning.   

Sjukfrånvaron har allmänt gått upp och ner över tid beroende på olika yttre faktorer som 

genomförande av socioekonomiska åtgärder och ekonomiska kriser vilket skapat perioder 

med olika förutsättningar ifråga om arbetsförhållanden och delvis förklaringar till ökningar 

och minskningar av sjukfrånvarodagar (Astvik, Mellner & Aronsson, 2006), (figur 1). 

Allebeck och Mastekaasa (2004) menar att sjukfrånvaro ofta påvisats ha en multifaktoriell 

bakgrund som omfattar flertal risker utifrån demografiska, arbetsrelaterade, sociala och 

individuella faktorer. En bidragande orsak till sjukfrånvaro kan vara ökat förändringstryck i 

arbetslivet som har lett till lägre tolerans för olikheter i prestation. I kombination med 

arbetstagarnas upplevelse av ökade krav, mindre handlingsutrymme i arbetet och låg rörlighet 

på arbetsmarknaden ökar risken för stressrelaterade besvär. Mindre konstruktiva coping-

mönster kan låsa in arbetstagare i sjukskrivning i stället för att de söker sig efter annat arbete 

(Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2003). 

Historiskt sett har ökningarna av sjukfrånvaron i Sverige under 60- och 70-talen sammanfallit 

med höjda ersättningsnivåer. I början av 80-talet sjönk sjukfrånvaron samtidigt som arbets-

lösheten steg till följd av lågkonjunkturen. År 1987 avskaffades karensdagen och ersättnings-

nivån höjdes till 100 % från första sjukdagen vilket ledde till en mycket kraftig uppgång av 

sjukfrånvaron. Hela sjukförsäkringen under 1990-talet kännetecknades av många och relativt 

omfattande regelförändringar. 1991 sänktes ersättningsnivån till 75 % under de tre första 

dagarna i sjukperioden. Under 1993 infördes en karensdag och ersättningsnivåerna justerades 

sammanlagt åtta gånger under åren 1991 till 1998 (Lidwall, 2011). I dagsläget har vi 

fortfarande en karensdag med ersättningsnivåer för sjukpenning på huvudsakligen 80 % 

(Försäkringskassan, 2012). 

 

Under slutet på 1990-talet ökade sjuktalet med 100 % vilket ledde till uttryck som sjuk-

skrivningsepidemi där både läkare och sjukskrivna beskylldes för överutnyttjande av 

försäkringssystemet. I efterhand har flertal olika undersökningar påvisat att den primära 

anledningen till att antalet sjukskrivna ökade så kraftigt inte berodde på att fler blev sjuk-

skrivna utan snarare mer på en sjukfrånvaro där det var rehabiliteringen och återgången till 

arbete som brast (Larsson, Marklund & Westerholm, 2005). Orsaken till denna utveckling 

berodde på genomförande av slimmade organisationer inom kommuner, landsting och större 

företag vilket gjorde det svårare att anpassa arbeten till personer som inte kunde prestera 

hundra procentigt.  Samtidigt drog politikerna in resurser som Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen hade för att kunna bistå arbetsgivare vid sådan arbetsanpassning. Det 

innebar i praktiken att sjukskrivna stod ensamma utan någon hjälp från vare sig arbetsgivare 

eller staten. På det viset har politikernas beslut varit den egentliga orsaken till den höga 

sjukfrånvaron (Johnsson, 2010). År 2002 började dock sjuktalet mattas av (figur 1) och en 

förklaring till detta var att sjukpenning i många fall byttes mot tidsbegränsad sjukersättning 

(Günzel, 2009).  

 

År 2008 infördes rehabiliteringskedjan för att effektivisera sjukskrivningsprocessen 

(Regeringens proposition 2009/10:45). Rehabiliteringskedjan innebär fasta tidpunkter för 

prövning av arbetsförmågan och sjukpenning begränsas som huvudregel till 364 dagar under 
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en ramtid av 450 dagar. Förlängd sjukpenning infördes med högst 550 dagar. Antalet långa 

sjukfall har halverats sedan toppnoteringarna i början på 2000-talet, vilket kan bero dels på en 

minskning av inflödet av antalet nya sjukfall, dels på att färre personer får sjukpenning och är 

sjukskrivna en kortare tid (AFA, 2010). Dock beräknas en viss ökning av sjukfall framöver. 

Denna ökning tros främst bero på att personer som har uppnått maximal tid i 

sjukförsäkringen, tidigare utförsäkrade, kommer att återgå till sjukförsäkringssystemet och 

påbörja nya sjukfall (Försäkringskassan, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Diagram över nettodagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning under 12 månader i ålder 16-64 

(Försäkringskassan, 2012). 

 

2.4.1 Korttidssjukfrånvaro 

Bristen på heltäckande registerbaserad statistik över korttidssjukfrånvarons orsaker gör det 

vårt att få någon tydlig helhetsbild. Kunskaperna om sjukskrivningsincidens och korttids-

sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad är därför mycket bristfällig (Lidwall, 2011).  

Statistiska centralbyrån (SCB) har fört konjunkturstatistik över sjuklöner, sjukfall de första 14 

dagarna, sedan 2006 (SCB, 2012). Denna statistik visar att korttidssjukfrånvaron har varit 

relativt stabil sedan 2006 med genomgående störst sjukfrånvaro under kvartal 1 (figur 2). 

Statistik finns även tillgänglig över antal sjukfall per fallängd kvartalsvis (figur 3). Det har 

dock aldrig förs någon statistik över ålder, bransch eller orsak. 

Studier kring korttidsfrånvaro visar i allmänhet att infektions- och muskuloskeletala 

sjukdomar/skador samt psykosocial ohälsa är mest framträdande (Feeney, North, Head, 

Canner & Marmot, 1998).   

Enligt Smittskyddsinstitutet (2011) drabbas vuxna personer en till två gånger om året av vår 

vanligaste infektionssjukdom, förkylning. Mer än 90 % av luftvägsinfektionerna orsakas av 

virus och läker i regel ut inom någon vecka. Stor del av de kommunanställda arbetar med barn 

i olika åldrar. Enligt Socialstyrelsen (2008) har i allmänhet förskolebarn sex till åtta 

infektioner per år. Ju yngre barnet är desto fler infektioner drabbas det av, vissa kan ha upp till 

15 infektioner per år. Förutom att barn är extra mottagliga för infektioner så kan de även 

lättare sprida infektioner till andra personer som håller dem nära intill sig. Kontakt med barn 

inom förskolan har visat sig vara den klart största risken för att få influensa (Viboud, Boelle, 

Cauchemez, Lavenu, Valleron & Flahault, 2004). När det gäller mag- och tarminfektioner så 

Diagram 1 Nya sjukpenningtalet 
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är vinterkräksjukan det största sjukdomsproblemet. Infektionen smittar mycket lätt eftersom 

det behövs mycket liten virusmängd för att insjukna (Socialstyrelsen, 2008). 

Arbetsmiljön består av samspel mellan fysiska, psykologiska, sociala och organisatoriska 

faktorer som både kan orsaka muskelspänningar och förstärka påfrestningar vid fysisk som 

psykisk belastning (Leijon, 2009). Det har visat sig att brist på möjlighet till anpassning av 

arbete genom att kunna ta längre pauser, förkorta arbetsdagen, gå hem och avsluta senare eller 

arbeta ostört hemifrån visades vara en faktor som ökade risken för sjukfrånvaron i jämförelse 

med de som hade tillgång till dessa möjligheter (Hultin et al., 2009). Att ytterligare icke-

medicinska faktorer kan ha utlösande effekt på sjukfrånvaron visade sig då individerna hade 

en högre benägenhet att sjukskriva sig när de visste om att det förelåg en ovanligt låg arbets-

belastning på den första sjukfrånvarodagen (Hultin, 2011). Andra omständigheter i 

kombination med sjukdom som kunde ha betydelse för tendensen att sjukanmäla sig var 

vetskapen om en mycket stressig arbetssituation eller om arbetstagaren hade varit utsatt för 

problem i relation med chef eller kollegor den senaste tiden (Hultin et al., 2011).   

Enligt statistik från Föreningen Svensk Företagshälsovård (2011) där 250 000 anställda fanns 

registrerade genom sjukanmälan visade sjukfrånvaron på en ökning av korttidsfrånvaro med 

10 % under perioden april-maj 2011 jämfört med samma period 2010. Grupper som hade ökat 

sin sjukfrånvaro mest var i åldrarna upp till 40 år och anställda inom kommunal verksamhet, i 

denna statistik var kvinnor mer sjukfrånvarande jämfört med män. 

Sjukfrånvaro på grund av nedsatt hälsa innebär oavsett korttids- eller långtidsfrånvaro en stor 

ekonomisk börda för alla inblandade parter, både för individen, arbetsgivaren, hälso- och 

sjukvården och ytterst för hela samhället (Roelen, Koopmans, Anema & van der Beek, 2010). 

En allmän beräkning av vad korttidssjukskrivning kostar per dag för företag visar att den kan 

uppgå till tio procent av den anställdes månadslön (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Sjukdagar med sjuklön i genomsnitt redovisat per kvartal för män och kvinnor i kommunalverksamhet 

2006-2011 (SCB, 2012). 
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Figur 3 Antal sjukfall per fallängd 1:a  och 3:e kvartalet i Sverige 2011 dvs. antalet som varar 1 dag, 2 dagar 

o.s.v. (SCB, 2011) 

 

2.4.2 Ersättning och skriftlig försäkran vid sjukfrånvaro 

I nuvarande sjukförsäkringsregler är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till de anställda 

som inte kan arbeta på grund av sjukdom under de första fjorton dagarna, förutom den första 

dagen i sjukfallet som kallas för karensdag och innebär att ingen ersättning betalas ut (SFS 

1991:1047). Arbetstagaren skall till sin arbetsgivare lämna en skriftlig försäkran om 

omfattningen av sjukfrånvaron, den behöver dock inte innehålla någon information om 

sjukdomsorsak. Detta material ligger bland annat till grund för SCB sjuklönestatistik. Från 

och med dag åtta i sjukfallet måste ett läkarintyg finnas men både FK och arbetsgivaren har 

möjlighet att kräva ett läkarintyg tidigare under sjukfallet (SFS 2010:110). Läkarintyget skall 

skickas till FK och det är den anställdes eget ansvar att så sker. Varar sjukperioden längre än 

14 dagar ansvarar FK för fortsatt utbetalning av sjukpenning och arbetsgivaren är skyldig att 

sjukanmäla detta till FK senast den 21:a sjukdagen (Försäkringskassan, 2012). 

 

2.5 Hälsocoach, kommunalt samarbete vid sjukanmälan 

År 2007 startade vår företagshälsovård ett pilotprojekt, kallad Hälsocoach, tillsammans med 

aktuell kommun angående sjukanmälning och rådgivning vid ohälsa/sjukdom. Därefter har 

projektet blivit permanent och sedan 2009 är alla förvaltningar och all fast- och timanställd 

personal i kommunen anslutna till tjänsten. Uppdraget Hälsocoach utförs av företags-

sköterskan och är uppdelad i två delar, sjukanmälan med rådgivning vid ohälsa/sjukdom samt 

hälsosamtal som är ett orienterande samtal om orsak till sjukanmälning och aktuellt hälso-

tillstånd för de som varit sjukanmälda minst fem gånger under en 12 månaders period. 

 Diagram 3      1:a kvartalet 2011                       3:e kvartalet 2011 
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Företagshälsovårdens sjuksköterskebemannade telefonlinje är öppen varje vardag mellan 

07.30-09.00. Den är endast till för sjukanmälan samt rådgivning för kommunens personal. 

Skulle fler ringa in samtidigt eller vid annan tid än den utsatta telefontiden går samtalet in på 

en telefonsvarare som kan ta emot upp till sju samtal under samma tidpunkt. Här uppmanas 

personen att uppge sitt namn, personnummer och telefonnummer. Detta för att företags-

sköterskan skall få möjlighet att efter avlyssnat samtal ringa upp vederbörande senare under 

dagen eller nästkommande arbetsdag för att dokumentera sjukanmälningsuppgifterna. 

Syftet med tidig rådgivning och kvalificerad insats är att vara behjälplig vid ohälsa/sjukdom 

och på så sätt förbättra allmäntillståndet. Insatsen skall syfta till att förebygga risk för 

återkommande korttidssjukskrivning och begränsa inflödet till långtidssjukskrivning. 

Företagshälsovården får genom företagssköterskans omvårdnadsarbete möjligheten att 

komma in i ett tidigt skede för rådgivning, stödsamtal, möjlighet att konsultera våra egna 

specialister samt vägleda till andra aktörer som till exempel vårdcentral och sjukhus. 

 

2.6 Problemformulering  

Sjukfrånvaro bidrar till obehag och negativa effekter på många plan för individ, grupp, 

organisation och stat och det bedrivs bred forskning inom detta område. Det finns dock litet 

forskat på orsak till sjukfrånvaro dag 1-7. En trolig orsak är att det i Sverige inte finns något 

allmänt krav på sjukintyg de första sju dagarna vid sjukfrånvaro då medarbetaren får 

ersättning av arbetsgivaren enligt lagen om sjuklön (SFS 1991:1047). Vid sjukfrånvaro mer 

än sju dagar och upp till fjorton dagar krävs det sjukskrivningsintyg av läkare/tandläkare 

vilket delges arbetsgivaren för möjlighet till fortsatt ekonomisk ersättning i form av sjuklön.    

 I nuläget har arbetsgivaren ingen återapporteringsskyldighet ifråga om orsaker till sjuk-

frånvaro till FK före den fjortonde sjukfrånvarodagen. Från och med dag femton tar FK över 

det ekonomiska ansvaret för utbetalning av individens fortsatta sjukpenning (SFS 2010:110). 

Därigenom blir FK den första instansen som har ett samlat grepp om sjukfrånvarons orsaker 

detta innebär att det i dag inte finns någon offentlig sammanställd statistik på sjukfrånvarons 

orsaker under de första fjorton dagarna.   

Det är angeläget att företagssköterskor får kunskap om orsaker till korttidssjukfrånvaro dag 1-

7 då företagssköterskor har en specialistkunskap i omvårdnad med inriktning på individen och 

dennes arbetsmiljö. Kunskaper om orsak till korttidssjukfrånvaro kan ligga till grund för 

företagssköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete inom företagshälsovården och öka 

möjligheterna till att främja och förbättra god hälsa för individen och organisationen. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva orsak till korttidssjukfrånvaro dag 1-7 hos kommunanställda.  

3.1 Frågeställningar 

 1. Vilka var den angivna orsaken till korttidssjukfrånvaro, dag 1-7?  

 2. Fanns det någon skillnad av angiven orsak till korttidssjukfrånvaro under period 1 (del av  

     kvartal 1) och period 2 (del av kvartal 3)?  

 3. Förelåg det någon skillnad i orsak till korttidssjukfrånvaro mellan kön, ålder och 

     förvaltning? 
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4 METOD 

4.1 Design    

Metod som användes var en kvantitativ tvärsnittstudie med en deskriptiv design. (Polit & 

Beck, 2008). Studien genomfördes i 4 veckor under kvartal 1 respektive kvartal 3, 2011 i en 

kommun i Västsverige med 1910 kommunanställda som anlitade tjänsten hälsocoach genom 

aktuell företagshälsovård. Den kommunala verksamheten var indelad i Vård och omsorgs-, 

Barn och utbildnings-, Service-, och Kulturförvaltning samt Kommunlednings-, Miljö- och 

Samhällsbyggnadskontor. Vid tidpunkten för studien omorganiserade kommunen sina 

förvaltningar. Då den nya organisationen inte var helt fastställd vid studiens början beslutades 

i samråd med kommunen att vi skulle följa indelningarna Vård och omsorg bestående av  

41 % av de totalt anställda, Barn och utbildning bestående av 41 % av de totalt anställda och 

sedan slå samman de resterande förvaltningarna till gruppen Övriga förvaltningar bestående 

av 18 % av de totalt anställda.  

 

4.2 Urval 

All personal som var fast – eller timanställd hos kommunen och som var sjukanmäld mindre 

än åtta dagar vid tjänstgöring eller semester under datainsamlingstiden uppfyllde inklusions-

kriterierna för studien. Alla anställda i kommunen som sjukanmälde sig hos FHV:s 

hälsocoach under datainsamlingsperioderna tillfrågades om deltagande.  

Det totala antalet som omfattades av inklusionskriterierna i studien var 519 personer. Under 

period 1 var antalet 308 personer och under period 2 var antalet 211 personer. Det totala 

bortfallet i studien var jämnt fördelat under de två perioderna och kom att bestå av 62 

individer. Antalet som avstod att delta i studien var fem personer. Det slutliga antal deltagare i 

studien blev således 452 personer (87 % svarsfrekvens). 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av självrapporterad sjukanmälningsorsak vid telefonregistrering hos 

företagshälsovårdens hälsocoach under fyra veckor vid två olika tillfällen. De två olika 

perioderna under 2011 var vecka 8-11 samt vecka 36-39. Hänsyn togs till att datainsamlings-

perioden inte inföll under storhelg eller vid längre allmän ledighet.  

 

En av författarna till denna studie, som arbetat med hälsocoachtjänsten under fyra år, tog emot 

sjukanmälningarna.  Undantaget var fyra dagar under period ett och åtta dagar under period  

två, då en annan företagssköterska med erfarenhet av hälsocoachtjänsten tog vid. I telefon-

samtalet använde företagssköterskan en befintlig enkät, ”Sjukanmälan” (bilaga 1) som 

framtagits genom pilotstudie 2007 och därefter använts med god erfarenhet. Under data-

insamlingen användes den som en pappersenkät.  

 

Vid sjukanmälningen inhämtades information om datum när den kommunanställde sjuk-

anmälde sig och av vilken orsak. Tidpunkt för återgång till arbetet inhämtades från 

kommunens personalavdelning, vilket den sjukanmälde informerats om och gett sitt samtycke 

till innan deltagandet i studien. Kommunens personalavdelning registrerade datum för den 
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sjukanmäldes insjukningsdag och datum för återgång till arbetet med hjälp av skriftlig 

information från medarbetarens arbetsplats. Uppgifterna inhämtades därefter från kommunen 

angående de personer som inte sjukanmält sig genom hälsocoachen på företagshälsovården. 

Kontakt togs med den anställde av hälsocoachen genom telefonsamtal där samma förfarings-

sätt upprepades som vid de andra sjukanmälningssamtalen under insamlingsperioden. 

Kommunens personalavdelning lämnade uppgifter om vilka som endast varit sjukfrånvarande 

mindre än åtta dagar vilket kom att utgöra det slutliga studiematerialet. 

 

 

4.3.1 Mätinstrumentet 

För studien inhämtades uppgifter angående identitet, ålder, kön, förvaltningstillhörighet, 

insjukningsdatum, veckodag, antal sjukdagar, datum för kontakt med företagshälsovården, 

samt orsak till sjukanmälan.  

 

Klassifikationen gjordes enligt tidigare fastställda variabler gällande sjukanmälans orsak:  

 Övre luftvägsinfektion: Förkylning, influensa, bihåle-, lunginflammation. 

 Obehag från mage/tarm: Maginfluensa, magkatarr. funktionella tarmbesvär 

 Huvudvärk och migrän.  

 Obehag från nacke/axlar: Spänningsvärk, belastningsskador, förslitningar.  

 Obehag från rygg: Värk, muskulära besvär, belastningsskador, ryggskott, diskbråck, 

förslitningar. 

 Obehag från extremiteter: Värk, belastningsskador, karpaltunnelsyndrom, frakturer, 

förslitningar, inflammation i muskelfästen. 

 Obehag från hjärta/kärl: Hjärtinfarkt, kärlkramp, olika rytmrubbningar, hypertoni, 

operationer i hjärta och kärl.    

 Psykisk ohälsa: Stress, nedstämdhet, stark trötthet, sömnstörningar, konflikter, 

koncentrationssvårigheter, yrsel, panikkänslor, depression, psykiska sjukdomar. 

 Övriga orsaker till sjukanmälan: Här ryms obehag, behandlingar och operativa 

ingrepp gällande till exempel hud, ögon, buk, gynekologi, urinvägar, graviditet, 

allergibesvär med mera.  

 

 

4.4 Databearbetning och analys 

Data för kön, antal anställda vid olika förvaltningar och antal med olika sjukdomsorsak 

redovisas i form av absolut frekvens (n) och relativ frekvens (%). Ålder redovisas med medel-

värde (m) och standardavvikelse (SD). Data som gällde antal sjukfrånvarodagar var sned-

fördelad och redovisas med median (md) och kvartiler (q1, q3). Antal sjukfrånvarodagar vid 

olika sjukanmälningsorsaker redovisas med både median, medelvärde samt kvartiler. Data 

presenteras också i diagram eller tabeller (Ejlertsson, 2003). 

 

Chi-två test, som analyserar skillnader i frekvenser mellan olika grupper, användes för analys 

av skillnader i kön i studiegruppen, skillnader i antal sjukanmälda och skillnader i sjuk-

anmälningsorsak mellan olika förvaltningar och mellan de två perioderna. Mann-Whitney U-

test, som analyserar skillnader i rangordnad data mellan två oberoende grupper, användes för 

analys av skillnader i sjukfrånvarodagar mellan kvartalen. Kruskal-Wallis test, som analyserar 

skillnader i rangordnad data mellan fler än två oberoende grupper, undersökte skillnader i 

antal sjukfrånvarodagar vid olika sjukanmälningsorsaker. Skillnader i ålder mellan anställda 
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som uppgav olika sjukfrånvarosorsaker analyserades med ANOVA, som analyserar skillnader 

i mer än två grupper när data utgörs av kontinuerliga mätvärden och data är normalfördelad. 

(Altman, 1997).     

För bearbetning och sammanställning av aktuell data användes SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) version 17.0. Signifikansnivå i studien var 0,05.  

 

4.6 Etiska aspekter  

I Norden utgår forskning i omvårdnad från fyra etiska principer, autonomi-, att göra gott-, att 

inte skada samt rättviseprincipen (Sjuksköterskors Samarbete i Norden, 2003). Forskningen 

skall vara av god kvalitet och ha ett viktigt ändamål, individen ska skyddas mot fysisk och 

psykisk skada samtidigt som visad respekt måste finnas för den enskilda människan och 

hennes människovärde. Informations-, konfidens-, samtyckes-, säkerhets- och nyttjandekravet 

som finns i de forskningsetiska principerna skall följas (SFS 2003:460).  

Kommunledningen fick ta del av både muntlig och skriftlig information angående studien 

(bilaga 2). Kommunens centrala samverkansgrupp bestående av representanter från 

kommunens förvaltningsledning samt de olika fackliga organisationerna gav sitt godkännande 

till studien, då ingen av parterna hade något att erinra. Innan de två datainsamlingsperioderna 

startade informerade kommunen via sitt intranät alla medarbetare om den kommande studien 

(bilaga 3). De som sjukanmälde sig fick, förutom informationen via kommunens intranät, 

också muntlig information om studiens bakgrund, metod och syfte innan de tillfrågades om 

deltagande. De fick även erbjudande om skriftlig information (bilaga 4) samt möjlighet att 

ställa frågor. Vid frågan om deltagande informerades personen om att medverkan var helt 

frivillig och att de hade full rättighet att avstå eller avbryta deltagandet i studien utan att det 

skulle påverka deras framtida omhändertagande av företagshälsovården samt att de insamlade 

uppgifterna endast skulle användas till aktuell studie. För att tillgodose integritet, 

informerades alla individer vid telefonintervjun om att konfidentialitet beaktades och att data 

skulle bearbetas anonymt i studien. Den anställde tillfrågades även om tillåtelse för 

inhämtning av datum för återgång till arbetet via kommunens personalavdelning.  

Konfidentiella principen följdes då det insamlade materialet förvarades i ett kassaskåp som 

inte var tillgängligt för obehöriga. När all data var insamlad, kodades datauppgifterna och 

avidentifierades genom att alla personuppgifter avlägsnades från enkäten. Inga personer 

kunde identifieras i den skriftliga sammanställningen av resultatet. Det informerade 

samtycket, som inhämtades muntligt vid sjukanmälan, dokumenterades skriftligt och 

arkiverades.  

 

5 RESULTAT 

5.1 Studiedeltagare och sjukfrånvaro 

Totalt 452 personer kom att delta i studien varav 400 personer (89 %) var kvinnor och 52 

personer (11 %) var män. Medelåldern för undersökningsgruppen var 45 år (SD 11,1) och 

åldersfördelning låg mellan 19-65 år. Deltagarna arbetade inom samma kommun fördelat på 

tre olika förvaltningar. Sammantaget var 200 personer (44 %) anställda inom Vård- och 

omsorgsförvaltningen, 181 personer (40 %) anställda inom Barn- och utbildnings-

förvaltningen och slutligen 71 personer (16 %) anställda inom Övriga förvaltningar. Det var 

ingen skillnad mellan perioderna för datainsamling vad gäller kön (p 0.519) eller ålder
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(p 0.833) för de sjukanmälda. Inte heller var det någon skillnad mellan perioderna vad gäller 

antal sjukanmälda från de olika förvaltningarna (p 0.396). 

Medianvärde för sjukfrånvaro var tre dagar (q1 2, q3 4). Det var ingen skillnad i fördelning 

mellan män och kvinnor (p 0.126) gällande antal sjukdagar däremot var det en skillnad mellan 

datainsamlingsperioderna. Det var signifikant längre sjukfrånvaro under period 1 jämfört med 

period 2 (md 3 respektive md 2, p 0.039).  

 

Figur 4 Beskrivning av det totala antalet sjukfall (d.v.s. antalet som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.) per fallängd i 

procent under dag 1-7  hos kommunalställda under period 1 (n=277) och period 2 (n=175). 

 

Vid kontroll av sjukanmälningar fördelade över veckodagarna visade det sig att måndagar var 

mest förekommande som dag för sjukanmälan (36 %). I övrigt fördelade sig sjuk-

anmälningarna jämnt över tisdagar – torsdagar (15 % -17 %) för att på fredagar sjunka till 9 

%.  Lördagar och söndagar, då färre personer var i tjänst, låg sjukanmälningarna på 3 %. 

Resultatet var likvärdigt i båda perioderna. 

 

5.2 Orsaker till sjukfrånvaro dag 1 till 7  

De flesta uppgav övre luftvägsinfektion (60 %) som orsak till sjukfrånvaro. Därefter var 

obehag från mage/tarm vanligaste orsak (17 %) följt av obehag från nacke, axlar, rygg (6 %), 

huvudvärk (6 %) och psykisk ohälsa (3 %). Annan orsak, som till exempel urinvägs- eller 

graviditetsbesvär, medicinska behandlig eller olika typer av olycksfall förekom i 9 % av alla 

sjukanmälningar (figur 6).  

Ingen signifikant skillnad fanns mellan anställda som uppgav olika orsak till sjukfrånvaro vad 

gällde ålder (p 0,158) eller inom vilken förvaltning de arbetade (p 0,225). Statistisk analys 

angående kön och sjukfrånvaroorsak gick inte att genomföra då antalet män var statistiskt för 

få i förhållande till antalet sjukfrånvaroorsaker. 

Det var en signifikant skillnad i sjukfrånvaroorsak mellan perioderna (p < 0.001). Under 

period 1 var det fler som hade obehag från mage/tarm jämfört med period 2 (24 % resp. 7 %, 
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p< 0.001) (Figur 4). Fortsatt analys av skillnader i sjukdomsorsak mellan perioderna uppdelat 

på förvaltningar visade att personal på Barn och ungdomsförvaltningen hade signifikant fler 

sjukanmälda för mage/tarmproblem under period 1 jämfört med period 2 (32 %  respektive 

5 %, p < 0.001). För övriga förvaltningar var det ingen skillnad i sjukfrånvarosorsak mellan 

perioderna. 

 

 

 

Figur 6. Orsak till sjukfrånvaro dag 1 till 7 hos kommunanställda (n=452) under vecka 8-11 samt vecka 36-39 

2011. 

 

Signifikant skillnad fanns ifråga om sjukanmälningsorsak och antal dagar (p<0.001).  

I jämförelse mellan sjukanmälningsorsaker visade sig övre luftvägsinfektion och psykisk 

ohälsa ge flest antal sjukdagar och huvudvärk lägst antal sjukdagar (tabell 1). 
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Tabell 1 Sjukanmälningsorsak och antal sjukdagar i genomsnitt 

 Antal sjukdagar 

m md q1, q3 

   

Övre luftvägsinfektioner 

 

3,4 

 

3,0 

 

2      5 

Psykisk ohälsa 3,4 3,0    1,2   5, 5 

Obehag nacke/axlar/rygg 3,2 2,5     2      4 

Annan orsak 2,7 2,0     1      3 

Mage/tarmbesvär 2,4 2,0     1      3 

Huvudvärk 2,0 2,0     1      2 
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5.5 Sammanfattning  

Resultatet från studien visade att övre luftvägssjukdom var den klart vanligaste orsaken till 

sjukanmälan oavsett period. Tillsammans med obehag från mage/tarm bidrog dessa två 

orsaker till flest sjukanmälningar. När det gällde kön och sjukfrånvaroorsak gick detta inte att 

studera statistiskt då antalet män var för få i förhållande till antalet sjukfrånvaroorsaker. 

Studieresultatet uppvisade ingen skillnad mellan ålder eller förvaltningstillhörighet ifråga om 

sjukdomsorsaker. Dock framkom det en signifikant skillnad med fler sjukanmälningar 

gällande obehag från mage/tarm under period 1 jämfört med period 2. Det var fler anställda 

inom Barn- och utbildningsförvaltning som hade obehag från mage och tarm under period 1 

jämfört med period 2. Signifikant skillnad fanns även gällande sjukanmälningsorsaker och 

antal sjukfrånvarodagar där anställda med övre luftvägsinfektion och psykisk ohälsa hade flest 

antal sjukfrånvarodagar per sjukanmälningstillfälle medan huvudvärk stod för lägst antal 

sjukfrånvarodagar per sjukanmälningstillfälle. När det gällde sjukfrånvarodagar och perioder 

framkom det en signifikant skillnad då individerna under period 1 hade i genomsnitt tre 

sjukfrånvarodagar medan man under period 2 hade två sjukfrånvarodagar i genomsnitt. 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Andersson (2006) används tvärsnittsstudier med fördel till planering av hälsofrämjande 

insatser. Resultaten från tvärsnittsstudier kan ge information genom intervjuer och enkäter 

som kan användas till hälsofrämjande arbete. Självrapporterad data anses vara den metod som 

används i någon form i de allra flesta studier inom omvårdnad. För att få kunskaper kring hur 

individen mår, tänker, med mera så är detta ett effektivt och mångsidigt sätt för datainsamling 

(Polit & Beck 2012). Med vald forskningsfråga ville vi få kunskap som gick att generalisera. 

Valet blev därför en kvantitativ metod med en strukturerad telefonintervju för att komma i 

kontakt med ett stort antal individer under två perioder för att på så sätt få ett brett 

representativt urval. Berörd kommun bestod av 83 % kvinnor och 17 % män. Medelåldern för 

kvinnor var 47,0 år och för män 48,0 år. Fördelningen av anställda i Sveriges kommuner 2010 

bestod av 80 % kvinnor och 20 % män. Medelåldern för kvinnor 46,1 år och för män 46,6 år 

(Sveriges kommuner och landsting, 2012). Kommunen, där vårt urval är hämtat från, kom att 

vara representativt då det var likvärdigt med övriga Sverige ifråga om ålder och köns-

fördelning hos kommunanställda. Detta ökar möjligheten till att generalisera resultaten 

jämfört med hela Sverige. 

När det gäller validiteten i studien så finns det alltid en osäkerhet i denna valda metod på 

grund av olika faktorer. Det kan finnas en osäkerhet om det individerna anger som orsak till 

sjukfrånvaro verkligen stämmer överens med verkligheten. Det kan även förekomma 

uppgifter som individerna lämnar som upplevs särskilt känsliga och därigenom påverkas av 

den personliga kontakten med intervjuaren. Här föreligger det en osäkerhet som inte går att få 

klarhet i (Polit & Beck, 2012).  

Risk för bias kan även finnas på grund av att intervjuaren tolkar uppgifterna fel vilket kan 

leda till snedvridna resultat (Ejlertsson, 2003). Det är viktigt att som intervjuare ha erfarenhet, 

vara insatt och känna till intervjuns fokus. Företagssköterskan bör vara strukturerad, sensitiv, 

visa hänsyn genom att lyssna uppmärksamt, ha en empatisk inställning, låta individen få tid 

och ha en tydlighet i frågorna. Vid samtalet som intervjuare är det även av vikt att tolka, 

klargöra och utveckla det som individen säger utan att påtvinga ens egna tolkningar (Kvale, 

1997).  Vi har i vår studie använt oss av intervjuare med flera års erfarenhet av telefon-

rådgivning för kommunanställda inom aktuell kommun och som varit väl införstådda kring 
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omvårdnadens olika aspekter och den problematik som kan uppstå vid telefonrådgivning. 

Tillvägagångssättet gjorde att intervjupersonen fick möjlighet till att utforma svaren på sitt 

sätt och samtidigt fick intervjuaren möjlighet till att försäkra sig om att informationen 

kategoriserades rätt. Gällande skattning av insamlat studiematerial var det en fördel att nästan 

uteslutande allt material samlades in av en och samma person med tidigare erfarenhet av 

hälsocoachtjänsten för att undvika systematisk felklassificering. Om flera undersökare är 

inblandade vid insamlande av data kan skillnader i tolkning och mätning innebära fel på 

grund av skillnader mellan undersökarna, det uppstår ett så kallat inter- observer bias 

(Ejlertsson, 2003). 

I studien användes en redan befintlig enkät med olika kategorier av de vanligast före-

kommande sjukanmälningsorsakerna. Enkäten framtogs i ett pilotprojekt 2007 i samarbete 

med aktuell kommun och FHV och har använts i det dagliga arbetet. Svagheten med den 

denna enkät var att både maginfluensa och andra obehag gällande mage/tarm, såsom mag-

katarr och funktionella tarmbesvär, kom att redovisas tillsammans. Fördel hade varit att 

redovisa infektionsutlösta mage/tarmproblem i en grupp och övriga besvär för sig eftersom de 

har så olika grundorsaker. Alternativ till klassificering av sjukanmälningsorsak kunde ha varit 

att först ha registrerat orsakerna utan någon kategorisering och därefter grupperat dem för att 

eventuellt fått fram nya klassifikationer till sjukanmälningsorsak. 

Fördelarna med telefonintervjuer är att de kan användas till ett större antal individer samt att 

det är relativt enkelt och även mindre kostsamt att genomföra (Andersson, 2006). Då de flesta 

individerna var bekanta med förfarningssättet med telefonintervju vid sjukanmälan till FHV, 

sedan flera år tillbaka, kunde detta eventuellt varit en fördel vid insamlingen av studie-

materialet. Polit och Beck (2012) ser också fördelarna med telefonintervjuer genom att man 

kommer i direktkontakt med ett stort antal individer till en låg kostnad. De anser dock 

metoden som olämplig om intervjun är lång eller om frågorna är allt för känsliga för 

deltagarna. Förfrågan om att delta i studien kom i ett skede som kunde upplevas som utsatt för 

berörda individer. Det kunde ur en etisk synpunkt varit bättre om förfrågan hade skett genom 

att de hade blivit uppringda senare eller blivit kontaktade via brev. Dock hade alla fått 

information om studien via intranätet på sin arbetsplats inför varje insamlingsperiod samt att 

informationen upprepades vid varje telefonsamtal. 

Data angående sjukfrånvarons längd inhämtades ifrån medarbetarens arbetsplats vilket anses 

vara säkra siffror. I försök att minimera bortfall i studien kontaktades i efterhand de som inte 

hade sjukanmält sig med hjälp av information från kommunens personalavdelning. På grund 

av kommunens rutiner kom data för 62 av 67 individer att saknas, de övriga fem tackade nej 

till deltagande i studien. Inget talar för att de skulle avvika från övriga studiedeltagare men 

detta går inte att konstatera. Enligt Polit och Beck (2012)  behövs en svarsfrekvens på över  

65 % för att säkra studiens tillförlitlighet. I studien kom 452 individer att delta detta innebar 

87 % svarsfrekvens vilket får anses som ett högt värde.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Orsaker till korttidssjukfrånvaro 

Resultatet från vår studie visade att 60 % uppgav övre luftvägssjukdom som därmed visade 

sig vara den klart största orsaken till sjukanmälan oavsett period, antal dagar och antal 

individer. Tillsammans med obehag från mage/tarm bidrog dessa två orsaker till flest sjuk-

anmälningar. Likvärdiga resultat har man funnit i Whitehall II-studien där forskarna 

undersökte orsak till sjukfrånvaro upp till 7 dagar samt 7-21 dagar. Den studien visade att 

luftvägsinfektioner och maginfluensa under dessa perioder svarade för 50-60 % av alla 
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episoder av sjukfrånvaro från arbetet.  Det som skilde grupperna åt i Whitehall II-studien var 

att magsjuka förekom mer i gruppen sjukanmälda 1 till 7 dagar och att luftvägsinfektioner 

övervägde i gruppen sjuk-anmälda 7 till 21 dagar (Feeney et al., 1998). Vår studie visade hög 

frekvens av luftvägsinfektioner, detta styrks av Smittskyddsinstitutets uppgifter om att vuxna 

drabbas en till två gånger om året av förkylning. När det gäller influensan så beräknar man att 

2-15 % av befolkningen årligen insjuknar samt att den ofta leder till komplikationer i form av 

till exempel bihåle- och lunginflammation (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

I vår studie framkom det inte någon skillnad ifråga om övre luftvägssjukdom gällande antal 

dagar, antal sjukanmälda, period eller förvaltningstillhörighet. Med andra ord så var det inte 

fler personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen eller inom Vård- och omsorgs-

förvaltningen som sjukanmälde sig för övre luftvägsinfektion. Detta förvånar oss då det enligt 

Socialstyrelsen (2012) är vanligt förekommande att omvårdnadspersonal och särskilt 

barnomsorgspersonal genom sitt arbete insjuknar i olika virusinfektioner. En bidragande orsak 

till utsattheten kan vara att förskolebarn i allmänhet har sex till åtta infektioner per år där de 

allra yngsta barnen kan ha upp till 15 infektioner per år (Socialstyrelsen 2012). Studien 

grundar sig på en kort insamlingsperiod och saknar uppgifter om hur frekvensen av upprepad 

sjukanmälan hos den enskilde ser ut i dessa grupper gentemot övriga medarbetare i andra 

förvaltningar. Detta kan eventuellt vara en bidragande orsak till att vi inte kan bekräfta det 

Socialstyrelsen (2012) fått fram, att dessa grupper är mer utsatta för infektionsorsakade 

sjukdomar.  

Då alla förvaltningar i studien uppvisade likvärdiga resultat kan reflektion göras över 

betydelsen av olika generella orsaker till övre luftvägsinfektion så som stress, fysisk aktivitet, 

rökning och sömn.  Cohen (2005) har i sin forskning visat att risken för att få en förkylning 

vid exponering av virus är sannolikt större om personen har en hög kronisk stress. Stressens 

varaktighet bidrar i dos- respons förhållande till ökad risk för luftvägsinfektioner. Lekander 

och Olgart (2008) menar att utöver att hjärnan påverkas av stress har forskningen visat att 

långvarig stress har en nedsättande eller felreglerande effekt på immunsystemet. De anser 

också att effekten är i hög grad olika beroende på stressorernas omfattning och varaktighet. 

Fondell (2011) har funnit att det vid långvarig stress finns en koppling mellan minskad risk 

för luftvägsinfektioner och fysisk aktivitet. Det har framgått att personer med hög fysisk 

aktivitetsnivå rapporterar 18 % färre förkylningar än personer med en låg aktivitetsnivå. 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009) får ickerökare färre förkylningar. Undersökningar 

visar att rökare i genomsnitt har 8 dagar mer sjukfrånvaro än ickerökare per år (Bolin & 

Lindgren, 2010). Resultat från studier har även visat att sämre sömnkvalitet och kortare 

sömntid under veckorna innan exponering av förkylningsvirus varit associerade med lägre 

motståndskraft mot luftvägsinfektion (Cohen, Doyle, Alper, Janicki-Deverts & Turner, 2009).  

Obehag från mage/tarm kom, i vår studie, efter övre luftvägsinfektion som orsak till flest 

sjukanmälningar. Enligt Smittskyddsinstitutet (2012) finns det många olika patogener som 

orsakar, vad vi i dagligt tal kallar, maginfluensa/magsjuka. Mag- och tarminfektioner är 

vanligast under vinterhalvåret på grund av att smittspridningen ökar när människor lever 

tätare tillsammans inomhus (Enander, 2011). Som vi tidigare har nämnt drabbas anställda 

inom barnomsorgen ofta av infektionssjukdomar (Viboud, Boelle, Cauchemez, Lavenu, 

Valleron & Flahault, 2004). Vinterkräkssjukan förekommer mest mellan november och april, 

med en kulm under januari och mars. Den är luftburen och mycket smittsam där en enda 

person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola (Strasser, 2011). Den reflektion vi gör 

över vårt insamlande material i fråga om obehag från mage/tarm är att det endast kom att 

bestå av maginfluensa. Detta framgår inte klart i statistiken då grupperingen i enkäten även 

innehöll orsaker såsom magkatarr och funktionella tarmbesvär. Studieresultatet kom att visa 

samma mönster jämfört med tidigare beskrivningar av mage/tarmsjukdomar där vinterkräk-

http://www.fhi.se/PageFiles/3245/r200432halsoframjandearbetsplatser.pdf


21 
 

sjuka är det största problemet på grund av sin höga smittorisk kombinerat med att anställda 

och barn inom förskoleverksamheten befinner sig mer inomhus under vinterhalvåret (Strasser, 

2011). 

Endast 6 % uppgav obehag från nacke/axlar/rygg som orsak till sjukdom. Det är 

anmärkningsvärt med tanke på att i Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste 

orsakerna till kortare och längre sjukfrånvaro (SBU, 2003). De flesta människor som drabbas 

av ryggsmärta fortsätter dock antingen arbeta eller återgå till arbetet mycket snart, ungefär    

85 % av alla med ryggsmärta är borta från arbetet mindre än 7 dagar (Bevan, McGee & 

Quadrello, 2009). Tidigare sjukskrivning på grund av muskuloskeletala orsaker ökar riskerna 

för återfall ifråga om kort- och långtidssjukskrivning (Andersen, 2002). Reflektion över det 

låga sjukanmälningstalet kring nacke/axlar och rygg i vår studie kan eventuellt bero på 

preventiva insatser med tidig rådgivning, tillgång till sjukgymnaster, naprapater, upplägg till 

träningsprogram eller annan snabb riktad insats från aktuell företagshälsovård.    

Psykisk ohälsa var en av de två orsaker i studien med flest sjukdagar igenomsnitt per 

sjukanmälningsstillfälle, däremot var den som sjukanmälningsorsak inte lika frekvent 

förekommande (2 % – 3 %). Aktuella studier kring korttidssjukfrånvaro (1-7 dagar) på grund 

av psykisk ohälsa saknas och tidigare studier påvisar svårigheter med att diagnosticera 

psykisk ohälsa i tidigt skede (Stansfeld, Feeney, Head, Canner, North & Marmot, 1995).  

Vår reflektion i studien var att korttidssjukanmälningar gällande psykisk ohälsa var få i 

relation till studier kring längre tids sjukfrånvaro. Enligt Rudenstam (2010) är den psykiska 

ohälsan vanligast vid längre tids sjukskrivning bland offentliganställda vilket beror till stor del 

på ökad stress. Denna form av ohälsa kan ofta börja med svaga tecken som successivt växer 

sig starkare med olika orsaker och symtom, allt ifrån stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, värk 

i kroppen till depression med mera. Detta kan göra det svårt för individen att få insikt och bli 

medveten om sitt aktuella tillstånd (Glise, 2007). Företagssköterskor bör ha uppmärksamhet 

och förståelse om att det eventuellt kan föreligga en psykisk problematik bakom de olika 

kroppsliga symtomen. Detta kan fås fram genom att följdfrågor ställs kring de olika 

symtomen och den upplevda tillvaron, vid sjukanmälan, telefonrådgivning eller annan 

kontakt. Som ett led i ett hälsofrämjande arbete kan ett orienterande samtal mellan 

företagssköterskan och den enskilde individen vara av vikt där individen får samtala om sitt 

allmäntillstånd och sin situation. Utifrån detta samtal kan eventuella insatser föreslås från 

FHV som till exempel samtalsstöd, läkarkontakt med mera.   

 

6.2.2  Skillnad av angiven orsak till korttidssjukfrånvaro mellan perioderna 

I denna studie framkom att individer som sjukskrev sig under period 1 (del av kvartal 1) hade 

signifikant fler sjukdagar jämfört med dem som sjukskrev sig under period 2 (del av kvartal 

3). Vår kommun uppvisade därmed samma mönster med flest antal sjukfrånvarodagar under 

kvartal 1 som övriga kommuner i Sverige (figur 2). Resultaten bör dock betraktas med 

försiktighet då Statistiska central byrån, (SCB) utgår ifrån sjuklöneperioden dag 1-14 medan 

vår studie utgår från dag 1-7 (SCB, 2012).  

Slutsatsen när det gäller orsak gällande de olika perioderna är att virusinfektionerna är mer 

förekommande under vinterhalvåret. Ifråga om infektioner från mage/tarm och i synnerhet 

vinterkräksjuka så är rekommendationerna att personen ska vara symtomfri i minst två dygn 

innan de återgår till arbete speciellt för de som arbetar med livsmedel eller inom vård- och 

barnomsorg (Cronberg, 2012). Vår studie visade att 25 % av de som sjukanmälde sig för 

obehag från mage/tarm var hemma i genomsnitt 1 dag och att 75 % var hemma i genomsnitt 3 

dagar eller mindre. Den första reflektionen kring resultatet var att individerna återgått för 
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tidigt till arbetet, har en genomsnittlig kort sjukfrånvaro i antal dagar i samband med 

maginfektioner och eventuellt fortfarande kunde vara smittbärande vilket kan bidra till en 

högre frekvens av korttidsfrånvaro och fler insjuknanden. Flest sjukanmälningar gjordes på 

måndagar vilket kan innebära att individen har insjuknat under helgen men att sjukfrånvaron 

anmälts först på den första arbetsdagen. Det kan betyda att individen har varit sjuk i flera 

dagar än vad statistiken visar. Man bör även ha i åtanke att det förekommer olika 

arbetsscheman inom de kommunala verksamheterna förutom femdagars vecka så har en stor 

del av medarbetarna oregelbunden arbetstid med fler eller färre arbetsdagar under veckorna 

vilket gör att arbetsmängden i tid kan variera vecka från vecka. Detta kan ha betydelse ifråga 

om antal sjukfrånvarodagar, då vår mätning endast gällde sjukfrånvaron dag 1-7.  

 

6.2.3  Skillnad i korttidssjukfrånvaro mellan kön, ålder och förvaltning 

Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor ifråga om antal sjukfrånvarodagar. Det var 

heller ingen skillnad vid jämförelse mellan perioderna för datainsamling vad det gäller ålder 

och förvaltningar. Statistik angående kön och sjukfrånvaroorsak gick inte att redovisa då 

antalet män var statistiskt för få i förhållande till antalet sjukfrånvaroorsaker. Enligt SCB:s 

statistik angående antal sjukfrånvarodagar 1-14, inom kommunal verksamhet (figur 2), 

uppvisar kvinnor mer sjukfrånvarodagar i genomsnitt än män. Även i Whitehall II studien 

hade kvinnor fler sjukfrånvarodagar än män vilket ansågs inte endast berodde på genus utan 

på andra orsaker såsom till exempel olika socioekonomiska faktorer (Marmot et al, 1995).  

Då vi inte såg någon skillnad gällande ålder och antal sjukdagar under vår studie kan 

reflektion göras över vilken betydelse vård av barn har. Risken att insjukna i infektions-

sjukdomar är stor om individer arbetar inom barnomsorg. Denna risk, dock i en mindre skala, 

utsätts troligen även föräldrar för. Här finns det en möjlighet att sjukligheten hos individen är 

annorlunda än den vi har visat med vår statistik då individen eventuellt själv är sjuk och 

samtidigt vårdar sitt sjuka barn, detta är dock omöjligt att uttala sig om. Två till tre dagar i 

genomsnitt i fråga om sjukfrånvaro kan inte tyckas som en lång tid vid de orsaker som är 

angivna. Det som dock kan bli ett problem för både individ och arbetsgivare är om 

sjukfrånvaron återkommer i så kallad upprepad korttidssjukfrånvaro. 

 

7 KLINISKA IMPLIKATIONER  

Det som var framträdande i studien var att ett stort antal av sjukanmälningar var virusutlösta. 

Då vi som företagssköterskor är medvetna om att hygienen är ett viktigt område inom vård, 

äldre- och barnomsorg, livsmedelsshantering och renhållning av arbetsmiljöer så ser vi vikten 

av att tillsammans med övriga proffesioner inom FHV samt med arbetsgivare och berörd 

personal går igenom och säkerställer hygienrutinerna. 

Företagssköterskan kan med fördel vara delaktig vid skyddskommiteronder för att få insikt 

om verksamheten och dess problematik och medverka till att hygien ingår i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och tillsammans med arbetsgivaren lägga upp riktlinjer kring hygienfrågor 

i verksamheten. Många enheter har en bra hygienpolicy som de följer, dock kan de inför de 

mest aktuella perioderna vara behjälpliga med en extra satsning på hygieninformation från 

företagshälsovården till berörd personal inom kommunal verksamhet samt till anhörig- och 

föräldrargrupper för att på sätt bidra med utveckling mot bättre hygien och god hälsa. 

Erbjudande om kostnadsfri vaccination till medarbetarna kunde också vara en strategi för att 

reducera förekomst av influensa.  
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I kontakt med redan insjuknade individer vid till exempel sjukanmälan finns det möjlighet att 

nå den enskilde individen med information om till exempel rekommendationerna att vara 

symtomfri i minst två dygn innan de återgår till arbete som ett led i det preventiva arbetet.  

När det gäller förebyggande av virussjukdomar kan ett promotivt hälsoarbete utifrån en 

salutogen ansats bedrivas genom återkommande information om livsstilsfaktorer såsom stress, 

sömn, fysisk aktivitet och cigarettrökning som visat sig ha ett stort värde då det påverkar vårt 

immunförsvar, vilket vi har belyst i resultatdiskussionen utifrån tidigare forskning kring dessa 

faktorer (Bohlin & Lindgren, 2010; Cohen, 2005; Fondell, 2011). Information kan ges 

individuellt vid till exempel telefonkontakt, hälsokonsultationer, hälsoprofilsbedömningar 

men även i större sammanhang som till exempel genom föreläsningar, temadagar eller 

hälsoprojekt för anställda i kommunen. I kontakt med redan insjuknade individer finns det 

möjlighet att informera om rekommendationerna att vara symtomfri i minst två dygn, som vid 

till exempel vinterkräksjuka, innan återgång till arbete som ett led i det preventiva arbetet.  

8 FORTSATT FORSKNING 

En faktor som inte alltid uppmärksammas när diskussion förs kring korttidssjukfrånvaro är 

sjuknärvaro. Med termen sjuknärvaro menas att en person är närvarande på arbetet trots att 

individen med tanke på sitt hälsotillstånd egentligen borde vara hemma för tillfrisknande och 

återhämtning (Josephson, 2009). Denna företeelse är ofta dold och kan därför vara svår att 

definiera. Orsaker till sjuknärvaro kan bero på arbetsetik, normer, lojalitet mot arbetskamrater, 

svårigheter till att få in ersättare, hög arbetsbelastning, kulturen på arbetsplatsen, ekonomiska 

överväganden och vetskapen om att vara tvungen till att göra jobbet som blivit liggande på 

grund av den egna sjukfrånvaron (SBU, 2003).  

Med denna insikt är det vanskligt att eftersträva noll sjukdagar som ett önskvärt mått på god 

hälsa. Utifrån ett salutogent perspektiv bör en balanserad närvaro eftersträvas, vilket innebär 

ett fåtal sjukfrånvarodagar med en låg sjuknärvaro. Att genomföra närmare studier kring 

sjuknärvaro i kombination med korttidssjukfrånvaro kan ge en sannare bild av hälsoläget. 

Studier kring upprepad korttidssjukfrånvaro vore också av stort intresse att genomföra. 

Intressant vore att studera vilka orsaker som är framträdande vid detta fenomen eftersom det 

kan medföra en ökad risk för framtida ohälsa med långtidssjukskrivning och ökade kostnader. 

Kunskapen skulle vara av stort värde för enskilda individers hälsa, men även ge viktig 

information till samhället och särskilt till arbetsgivare som har arbetsmiljöansvar och därför 

bör utforma arbetsmiljöer med arbetsvillkor som är långsiktigt hållbara. 
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Bilaga  1 

SJUKANMÄLAN 

    

Namn________________________________________________Personnummer_________________________________ 

 

Datum för sjukanmälan ________________________________________________                  Antal sjukdagar_________ 

 

Datum för kontakt med företagshälsovården_____________________________      

 

Kön                                                      Kvinna                        Man                                                    Ålder________________ 

                                          

Förvaltningstillhörighet                           VOF                       BUF                       Övriga förvaltningar   

 

 

Sjukanmäler sig för  

 övre luftvägsinfektion 
 

 
 obehag från mage/tarm  

 

 
 huvudvärk 

 

 
  obehag från nacke/axlar 

 

 
 obehag från rygg 

 

 
 obehag från extremiteter 

 

 
 obehag från hjärta/kärl 

 

 
 psykisk ohälsa 

 

 
 övriga orsaker till sjukanmälan 

kommentar: 
 

 

 

Givit sitt medgivande till att deltaga i studien                                               Ja      Nej  

Önskar få skriftlig information hemskickat Ja Nej 

                                                          

Kodnr_____________                                                           

 

  

  

 

 

  

 

 



 
 

Vi heter Mihael Laketa och Lena Björklund och till vardags arbetar vi som företagssköterskor 

på X i X och i X Sedan hösten 2010 går vi på företagssköterske- programmet vid Örebros 

Universitet. Vi är båda i vårt arbete intresserade av korttidssjukfrånvarons orsaker och särskilt 

då kring insatser som skulle kunna leda till mer förebyggande åtgärder för att befrämja hälsa. 

Vi har därför valt att närmare studera olika frågor i samband med korttidssjukfrånvaro under 

1-7 dagar, som ett led i vårt examensarbete. 

Vi arbetar aktivt sedan 2008 med obligatorisk sjukanmälan av all anställd kommunal 

personal, enligt beslut som tagits inom X kommun. Tjänsten innebär att vid första 

sjukskrivningsdagen ska den sjukanmälde kontakta en företagssköterska som innehar tjänsten 

Hälsocoach i X för sjukanmälan och medicinsktrådgivning. Frågor ställs enligt ett 

förutbestämt frågeformulär där orsak och åtgärder registreras i aktuell journalanteckning. 

Sträng tystnadsplikt råder. I slutet på månaden sammanställs det totala antalet kontakter som 

tagits med Hälsocoachen och rapporteras till löneavdelningen i kommunen. 

 

Syfte  

Syftet till studien är att få mer kunskap om angivna orsaker till sjukfrånvaro, dag ett till sju för 

att på så sätt bättre kunna bistå med förebyggande åtgärder.   

 

Frågeställning: 1. Vad är angiven orsak till korttidsfrånvaro, dag ett till sju?  

       2. Finns det någon skillnad av angiven orsak vid korttidssjukfrånvaro vid        

                            två olika tillfällen?   

       3. Föreligger det någon skillnad mellan kön, ålder och förvaltning? 

 

 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till kommunledning 

 



 
 

Metod  

Undersökningen kommer att pågå under 4 veckor vid två olika tillfällen. Första perioden    

vecka 8-11 samt vecka 36-39 2011. Data till studien utgörs av frågor som finns i bilaga 1, när 

kommunanställda ringer till Hälsocoachen på X hälsan och sjukanmäler sig. I samband med 

varje sjukanmälan kommer frågan kring ett deltagande i studien att ställas samt om skriftlig 

information (bilaga 3) kring studien ska sändas ut till aktuell person. Uppgifter kommer 

endast att användas från de som muntligen per telefon har gett sitt medgivande.  

I denna form av sjukanmälan, som X kommun har, ingår inte att en återrapportering görs när 

återgång till arbete sker, vilket kan vara fallet i en del andra liknande tjänster. Uppgiften om 

sjukskrivningens längd innehas i nuläget endast av kommunen. För att mer kunna bringa 

klarhet i vad det är som är orsak till korttidsfrånvaro dag ett till sju så vill vi få ett 

godkännande till att Hälsocoachen får återkoppling kring de sjukskrivningar som understiger 

åtta dagar för att på så sätt få svar på aktuella frågeställningar. 

Vi kommer att avidentifiera all data som rör individen och kommunen under hela arbetets 

gång för att skydda alla berörda parter i studien. 

 

 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Mihael Laketa                                                       Lena Björklund 

Sjuk sköterska                                                        Sjuksköterska.    

X  Mobil xxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxx     Tele xxxx xxxxx 

 

 

 

      

 



 
 

Bilaga 3 

 

Studie av korttidssjukfrånvaron 

Lena Björklund och Mihael Laketa som är sjuksköterskor på X hälsan kommer inom ramen 

för en utbildning att genomföra en studie av korttidssjukfrånvarons orsaker och på vilket sätt 

företagshälsovården skulle kunna vara till hjälp i ett förebyggande arbete. 

Underlag för studien är kommunanställdas sjukfrånvaro under perioderna vecka 8-11 och 

vecka 36-39 2011. När medarbetare ringer och sjukanmäler sig till Hälsocoachen kommer de 

att få frågan om de accepterar att ingå. Om man vill kan man också få skriftlig information 

om studien. Bara de som aktivt gett sitt medgivande kommer att ingå i studien. Alla uppgifter 

kommer att vara avidentifierade. 

Med korttidssjukfrånvaro avses sjukperiod som är max 7 dagar lång. 

  

Med vänlig hälsning 

  

X  X 

Personalassistent 

X kommun  

Intern service 

Konsult och support 

X  

Telefon: X 

E-post: X @X 

Hemsida: www.X se 

 

 



 
 

Bilaga 4 

 

Informationsbrev till medarbetare i X kommun angående studie i korttidssjukfrånvaro hos 

medarbetare under 2011.  

Hej 

Vi heter Mihael Laketa och Lena Björklund och till vardags arbetar vi som företagssköterskor 

på Xhälsan i X. Sedan hösten 2010 går vi på företagssköterske- programmet vid Örebros 

Universitet.  Vi är intresserade av korttidssjukfrånvarons orsaker och på vilket sätt vi i vårt 

arbete som företagssköterskor skulle kunna vara mer till hjälp i ett förebyggande arbete av 

ohälsa. Vi har därför valt att närmare studera angiven orsak till korttidssjukfrånvaro dag ett till 

sjuk i fyra veckor under två perioder 2011, som ett led i vårt examensarbete. 

Vi arbetar aktivt sedan 2008 med obligatorisk sjukanmälan av all anställd kommunal 

personal, enligt beslut som tagits inom X kommun. Tjänsten innebär att vid första 

sjukskrivningsdag ska ni vid sjukanmälan kontakta Hälsocoachen som är en företagssköterska 

på X hälsan och ange orsak till sjukfrånvaron och även få möjlighet till medicinsk rådgivning. 

Tystnadsplikt råder enl. Hälso- och sjukvårdslagen. I denna form av sjukanmälan, ingår det 

inte att man meddelar Hälsocoachen när man går tillbaka till arbetet, vilket kan vara fallet i en 

del andra liknande tjänster. Uppgift om återgång till arbetet inhämtas från kommunens 

personalavdelning.  

Då vårt syfte med studien är att bringa klarhet i vad det är som är orsak till 

korttidssjukfrånvaro dag ett till sju så är det endast de som har varit borta från arbetet mindre 

än åtta dagar som vi vänder oss till.  

Vi kommer i arbetet att avidentifiera all data som rör varje individ. Informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt och det är endast vi två författare som kommer att del av ditt svar allt 

för att skydda alla berörda parter.  

Medverkan sker helt frivilligt och Du har full rättighet till att avstå deltagandet i studien utan 

att det påverkar ditt framtida omhändertagande från företagshälsovården. 

Om du har frågor om vår studie är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Mihael Laketa (Författare) X          tele: X       mihael.laketa@X.se               

 

Lena Björklund(Författare) X         tele: X       lena.bjorklund@X.se 

 

X  (handledare universitetslektor) tele :X 

 


