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Generaldirektörens förord

Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning även
besluta om att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska
göras, senast 3 år efter det att beslutet är fattat. Detta är obligatoriskt
i alla ärenden där Försäkringskassan har fattat ett beslut om sjukersättning, enligt de regler som gäller från och med 1 juli 2008. Föreliggande rapport är ISF:s svar på ett regeringsuppdrag om förnyad
utredning av arbetsförmågan vid sjukersättning – om och hur dessa
utredningar görs och vad de i så fall leder till.
Genomgången visar att en förnyad utredning görs i majoriteten av
ärendena inom två månader från den tidsgräns som är satt, men att
den generellt sett inte görs så omsorgsfullt som lagstiftaren har förutsatt. Interna styrdokument inom Försäkringskassan har sannolikt
bidragit till att uppgiften inte ses som prioriterad inom organisationen. De lokala kontoren ges stor frihet att utforma den förnyade
utredningen och det varierar också hur grundligt den genomförs.
Samtidigt vill ISF resa frågan om hur reglerna kring den förnyade
utredningen bör utformas. Sedan 2008 gäller striktare regler för att
få sjukersättning. Den försäkrades arbetsförmåga ska vara stadigvarande nedsatt i förvärvsarbeten på arbetsmarknaden och rehabiliteringsmöjligheterna ska vara uttömda. De striktare reglerna har gjort
att färre personer har beviljats förmånen. Man bör precisera vilken
roll en förnyad utredning vart tredje år ska spela, när arbetsförmågan
har bedömts vara stadigvarande nedsatt. Så länge nuvarande regelverk gäller måste dock de förnyade utredningarna genomföras med
den omsorg som lagstiftaren har förutsatt.
Rapporten har skrivits av Markus Larsson (projektledare), Berit
Hamrén, Josefina Selin och Martin Söder.
Stockholm i juni 2014
Per Molander
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Sammanfattning

Försäkringskassan ska i samband med att ett beslut om sjukersättning
fattas besluta om en obligatorisk ny utredning, en så kallad förnyad
utredning. Den förnyade utredningen ska göras senast 3 år efter beslutet om sjukersättning. En förnyad utredning ska både innehålla en ny
bedömning av arbetsförmågan och bedöma möjligheten till rehabilitering, samt initiera dessa åtgärder när ett sådant behov uppstår.
ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska i vilken utsträckning
och hur dessa utredningar görs, samt att undersöka vad de leder till
när det gäller ersättning och rehabiliteringsåtgärder. Uppdraget har
genomförts genom analys av registeruppgifter, aktgranskning och
intervjuer.
ISF:s granskning visar att Försäkringskassan inte lever upp till de
krav som kan ställas på förnyad utredning. Förarbetena framhåller att
en förnyad utredning ska innehålla både en arbetsförmågebedömning
och en bedömning av möjliga rehabiliteringsåtgärder. Den ska dessutom innehålla en kontakt med den försäkrade som även bör få reda
på resultatet av utredningen. I aktgranskningen av ärenden som inte
har lett till en ändring av ersättningsnivån innehåller 19 procent av
ärendena en dokumentation av samtliga dessa moment.
Granskningen visar att ersättningsgraden ändras eller att ersättningen
förklaras vilande i endast ett fåtal ärenden där en förnyad utredning
har genomförts. Det rör sig om totalt cirka 2 procent av de genomförda utredningarna. I de fåtal fall där sjukersättningen minskas eller
förklaras vilande är det i 7 fall av 10 den försäkrade som tar detta
initiativ. Aktgranskningen visar att försäkrade i dessa ärenden i större
omfattning har en partiell sjukersättning och en anställning, än i de
ärenden där ersättningen inte ändras. Dessa försäkrade har även i
lägre grad någon samsjuklighet, det vill säga en eller flera bidiagnoser.
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Försäkringskassan baserar i hög grad den förnyade utredningen enbart på information från Försäkringskassans interna system. Det är
ovanligt att kompletterande underlag begärs in, exempelvis medicinska underlag. Den vanligaste kontakten med de försäkrade sker via
telefon eller brev. Personliga möten med de försäkrade är ovanliga.
Det finns dessutom betydande skillnader mellan kontoren när det
gäller om utredningen görs, om den försäkrade blir kontaktad, samt
på vilket sätt kontakten sker.
Försäkringskassan har styrt utförandet av förnyad utredning genom
styrdokument så att en kontakt bara ska tas i vissa specifika fall,
exempelvis vid impulser om förändringar. I samband med att styrdokumentet publicerades, minskade andelen telefonkontakter med de
försäkrade. Samtidigt ökade andelen ärenden där bedömningen enbart
grundades på intern information. Det kan ifrågasättas om det är en
förnyad bedömning som sker när Försäkringskassan endast baserar
utredningen på den information som fanns vid det tidigare beslutstillfället och eventuell ny information som finns i Försäkringskassans
interna system.
Arbetet med förnyad utredning tycks generellt vara lågprioriterat och
Försäkringskassan övervägde också att lägga ner arbetet under år
2013. Bristen på prioritet sänder en signal till handläggarna om att
innehållet i utredningarna inte är så viktigt.
De striktare reglerna sedan 1 juli 2008 har gjort att färre personer har
beviljats sjukersättning. Man bör överväga vilken roll en förnyad
utredning vart tredje år ska spela, när arbetsförmågan har bedömts
vara stadigvarande nedsatt. Eftersom förnyad utredning görs i så låg
omfattning är det dock svårt att uttala sig om vilken nytta de har och
för vem de gör nytta. ISF:s sammantagna bedömning av Försäkringskassans arbete med förnyad utredning är att det inte uppfyller lagstiftarens intentioner. Försäkringskassan bör därför internt tydliggöra
syftet med förnyad utredning. Detta bör leda till att fler utredningar
genomförs och att de görs på ett systematiskt och omsorgsfullt sätt.
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Summary

Renewed investigation in sickness
compensation – A legal requirement
How is it done?
The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för
socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the
Swedish social insurance system. The objectives of the agency are to
strengthen compliance with legislation and other statutes, and to
improve the efficiency of the social insurance system through system
supervision and efficiency analysis and evaluation.
The ISF’s work is mainly conducted on a project basis and is
commissioned by the Government or initiated autonomously by the
agency. This report has been commissioned by the Government.
Background

If an individual’s working ability is restricted due to illness sickness
compensation can be granted. The benefit is administered by the
Swedish Social Insurance Agency and a decision is always preceded
by an investigation to establish that nothing more can be done to
improve the working ability of the individual. However, people on
sickness compensation are subject to a renewed investigation at least
every three years to find out if anything has changed that could
improve and facilitate an individual’s return to work. The renewed
investigation is regulated by the Social Insurance Code. Legislative
history suggests that a renewed investigation should contain a new
assessment of working ability and the possibility for rehabilitation.
The renewed investigation should provide a follow-up adjusted to
individual needs.
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Objectives

The ISF has been commissioned by the Government to conduct a
study on the extent of the renewed investigation as well as the
outcome. The aim is to examine whether investigations are made in
such a way that it can be determined whether working ability has
changed and if rehabilitation could be offered.
Methods

This study uses both a qualitative and quantitative approach with
emphasis on the review of 517 case files that has been carried out.
Findings

The study shows that a renewed investigation is not carried out to the
extent that can be expected. There is a lack of necessary elements in
the investigation. Few investigations have personal contact with the
individual in question. Furthermore, few investigations lead to a
change in the level of sickness compensation. The study also finds
that the Swedish Social Insurance Agency to a large extent solely use
information from their internal system when carrying out a renewed
investigation. In 2013 internal documents were published that suggest
that the work with renewed investigation should be given a lower
priority. In 7 out of 10 cases where a renewed investigation has been
carried out and as a consequence the level of sickness compensation
was decreased or the benefit was made dormant the contact was
initiated by the individual.
Recommendations/Conclusions

The ISF’s overall assessment is that the manner in which the renewed
investigation is conducted at present is not likely to provide an
accurate follow-up of the original decision, which means that
possibilities for return to work and rehabilitation may be overlooked.
The ISF recommends that the Swedish Social Insurance Agency
internally clarify the purpose of the renewed investigation.
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1 Inledning

Den 1 juli 2008 genomfördes en sjukförsäkringsreform som bland
annat innebar att reglerna om sjukersättning förändrades.1 För att
sjukersättning ska kunna beviljas krävs det numera att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Dessutom krävs att arbetsförmågan är stadigvarande
nedsatt och att medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inte bedöms leda till att arbetsförmågan återfås.2
Försäkringskassan ska i samband med att ett beslut om sjukersättning
fattas även besluta om att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga (hädanefter kallad förnyad utredning) ska göras senast 3 år
efter det att beslutet är fattat.3
Försäkringskassans ledning har diskuterat en nedprioritering av förnyad utredning. År 2012 hade ledningen planer på att helt lägga ner
arbetet med de förnyade utredningarna och lägga personalresurserna
på andra delar av sjukförsäkringsadministrationen. I stället för att
lägga ner den förnyade utredningen publicerades ett informationsmeddelande (IM) i början av 2013. Där förtydligade Försäkringskassan hur den förnyade utredningen ska genomföras och i vilka fall
det är aktuellt med en utredning.4 I syfte att begränsa kostnaderna för
verksamheten gavs även exempel på när en utredning tillsammans
med den försäkrade inte behöver göras, utan att det räcker med en
kontroll av de interna systemen.

1

Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225.
33 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken . De rehabiliteringsåtgärder som omfattas av
bestämmelsen är de som anges i 27 kap. 6 § och i 29–31 kap. socialförsäkringsbalken.
3
33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken.
4
Försäkringskassan (2013).
2
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I regleringsbrevet för 2013 fick ISF följande uppdrag av regeringen:5
”ISF ges i uppdrag att granska om och hur dessa utredningar görs, samt
att undersöka vad de leder till i fråga om ersättning och eventuella
rehabiliteringsåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 30 juni 2014.”

Denna rapport är ISF:s svar på uppdraget om förnyad utredning av
arbetsförmågan vid sjukersättning.

1.1 Syfte
Denna granskning undersöker hur Försäkringskassan arbetar med
förnyad utredning av arbetsförmågan vid sjukersättning med avseende på både tillämpning och styrning. Syftet är att undersöka om
utredningarna görs på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för
att kunna ta ställning till om arbetsförmågan har förändrats, samt om
det är möjligt med rehabilitering. Granskningen avser att svara på
följande frågor:

5



I vilken utsträckning görs förnyad utredning?



När görs förnyad utredning?



Tillför den förnyade utredningen ny information?



På vilket sätt kontaktar Försäkringskassan den försäkrade?



Bedömer Försäkringskassan den försäkrades arbetsförmåga
och undersöker om rehabiliteringsinsatser är möjliga?



I de fall Försäkringskassan inte genomför en förnyad utredning, vad beror det på?



Vad leder utredningarna till när det gäller den försäkrades
rehabilitering och ersättning?



Hur styr Försäkringskassan arbetet med förnyade utredningar?

Socialdepartementet (2012).
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1.2 Tillvägagångssätt
För att kunna svara på syfte och frågeställningar har ISF använt sig av
registeruppgifter, aktgranskning och intervjuer.
1.2.1 Registeruppgifter
Med hjälp av uppgifter från Försäkringskassans datalager Store6 som
bland annat innehåller uppgifter som handläggarna har registrerat i
enskilda ärenden, är det möjligt att följa om något har gjorts i ett sjukersättningsärende och vad som i så fall har skett. Sådana uppgifter
finns registrerade sedan det tredje kvartalet 2007. Denna granskning
fokuserar dock på tiden från och med det tredje kvartalet 2011 till och
med utgången av 2013.7
Det som framför allt fångas upp i registeruppgifterna är om den förnyade utredningen har gjorts eller inte. Det finns även uppgifter om
vilka kontakter Försäkringskassan har tagit och vilka utredningar som
har gjorts. Det är vidare möjligt att följa om utredningarna leder till
någon förändring av ersättningens omfattning och hur lång tid utredningarna tar. Uppgifterna kan kopplas till de kontor som handläggarna arbetar på, vilket har gjort det möjligt att följa hanteringen av
förnyade utredningar för respektive lokalt försäkringscenter (LFC).
Då registeruppgifterna från Store endast gäller avslutade ärenden har
även uppgifter om hur de aktuella ärendebalanserna ser ut per kontor
och månad begärts in från Försäkringskassan.
1.2.2 Aktgranskningar
I aktgranskningarna består rampopulationen av ärenden där den förnyade utredningen har avslutats under perioden 1 juli 2012 till 30 juni
2013 8. Detta innebär att alla personer som är mellan 30 år och 60 år
vid beslutet om sjukersättning, alternativt vid den senast genomförda
6

Store står för STatistik Och REsultat.
Reglerna om förnyad utredning omfattar numera endast dem som har fått sin sjukersättning
beviljad enligt de regler som gäller från och med juli 2008 (se vidare avsnitt 2.4). Då de allra
flesta förnyade utredningarna är beslutade att påbörjas efter 3 år, är det först från det tredje
kvartalet 2011 som det finns registrerade uppgifter i större omfattning.
8
Anledningen till detta intervall är att förnyade utredningar började göras i större skala först
under det andra halvåret 2011 då dessa ärenden hade pågått i 3 år sedan ersättningen
beviljades. Dessutom är det angeläget att granskningen görs på så aktuella ärenden som
möjligt.
7
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förnyade utredningen, är aktuella i urvalet. Åldersintervallet begränsas till att en person inte kan bli beviljad sjukersättning före 30 års
ålder och att beslut om en ny förnyad utredning inte behöver fattas
om personen är över 60 år vid tidpunkten för beslutet om sjukersättning, eller när den senaste förnyade utredningen genomfördes.
Denna rampopulation delas sedan in i tre grupper. Ur varje grupp har
ett obundet slumpmässigt urval gjorts enligt nedan9:


Ärenden där en förnyad utredning har genomförts och avslutats men inte har resulterat i en ökad eller minskad sjukersättning, eller att sjukersättningen har förklarats vilande.
Den totala populationen var 15 570 ärenden. Ur denna grupp
gjordes ett urval på 350 ärenden. Av dessa tillhörde 18 ärenden inte urvalet eftersom de förnyade utredningarna inte hade
gjorts inom den stipulerade urvalsperioden. Det fanns också
några ärenden där en förnyad utredning inte hade gjorts. Därmed granskades 332 ärenden.



Ärenden där en förnyad utredning har genomförts och avslutats och resulterat i ökad eller minskad sjukersättning,
alternativt att sjukersättningen har förklarats vilande. Den
totala populationen var 270 ärenden. Ur denna grupp gjordes
ett urval på 100 ärenden, varav 11 inte tillhörde urvalet. Det
berodde framför allt på att ersättningen inte hade ökat eller
minskat i dessa ärenden. Därmed granskades 89 ärenden.



Ärenden där en förnyad utredning inte har genomförts men
som ändå har avslutats.10 Den totala populationen var 1 039
ärenden. Ur denna grupp gjordes ett urval på 100 ärenden,
varav 4 inte tillhörde urvalet. Därmed granskades 96 ärenden.

ISF har valt att göra stratifierade urval för att kunna belysa olika typer
av ärenden på ett bättre sätt. Eftersom resultatet av en förnyad utredning sällan innebär att ersättningen ökar eller minskar hade ett slumpmässigt urval bara innehållit enstaka ärenden av denna typ. Genom att
göra ett stratifierat urval på personer som har fått sin ersättning förändrad, eller som har fått ersättningen förklarad vilande, har ISF
kunnat studera denna typ av ärende djupare och leta efter eventuella
förklaringar till varför förändringen skedde.
9

I bilaga 1 finns en beskrivning av hur de olika urvalen ser ut.
Ärenden som gäller förnyad utredning skapas automatiskt i Försäkringskassans handläggningssystem. Därmed måste Försäkringskassan även avsluta ärenden som inte bedöms vara
aktuella för förnyad utredning.

10
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När det gäller urvalet med förnyade utredningar som inte är genomförda men avslutade, var målet framför allt att undersöka om de ärenden där Försäkringskassan inte genomförde en förnyad utredning
hade några speciella karakteristika, eller om det fanns någon speciell
anledning till att utredningen inte genomfördes.
De förnyade utredningarna har haft olika innehåll beroende på det
enskilda ärendets beskaffenhet. För att kunna fånga all relevant
information i ärendet har ISF därför även begärt in de akter där
sjukersättning handlagts11, samt i förekommande fall även akter
i sjukpenningärenden.12
Ett frågeformulär konstruerades sedan ett antal provärenden hade
granskats av projektgruppen. Efter provgranskningen justerades
frågorna och ett slutgiltigt formulär utformades. Ett problem med
aktgranskningar är att det enbart går att studera det som är dokumenterat i akten. Om något har skett men inte har dokumenterats fångas
inte detta i granskningen.
I resultatkapitlet redovisas signifikanta skillnader mellan urvalen och
inom urvalen. Dessa skillnader har signifikanstestats med ett konfidensintervall om 95 procent.
I dag har ISF begränsade möjligheter att behandla personuppgifter
som är känsliga i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Uppgifter
ur akterna har därför inte kunnat bearbetas och redovisas på den
detaljnivå som hade varit önskvärt.
1.2.3 Intervjuer
Intervjuer har gjorts med två företrädare för ledningen av Försäkringskassans lokala försäkringscenter, den del av Försäkringskassan
som handlägger de förnyade utredningarna. Syftet med intervjuerna
var att ta reda på hur ledningen ser på de förnyade utredningarna och
vilka styrsignaler ledningen har gett organisationen om hur de förnyade utredningarna ska utföras.
Antalet utförda förnyade utredningar och tillvägagångssättet för
utredningarna skiljer sig i stor utsträckning mellan de handläggande
11

Här åsyftas de akter som i Försäkringskassans ärendehanteringssystem benämns SA_FU,
SA_PRN, SA_ANS och SA_UTM.
12
Om sjukpenningärendet har varit aktuellt mellan datumen för beviljande av sjukersättning och
en genomförd förnyad utredning har akten begärts in. Anledningen till att sjukpenningakter
inkluderas i aktstudien är att utredningar kan ha genomförts i denna akt, vilket inte syns i
sjukersättningsakten.
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kontoren. För att kunna undersöka vad som är orsaken till detta och
för att få en fördjupad bild av hur den förnyade utredningen utförs,
har även intervjuer med enhetschefer och handläggare på fyra kontor
utförts. En enhetschef och två handläggare per kontor intervjuades.
Urvalet av handläggare har gjorts av Försäkringskassan. Intervjuerna
utfördes på kontoret där tjänstemännen var verksamma.13 Intervjuerna
var enskilda och pågick mellan 45 och 90 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Chefernas och handläggarnas
uppfattningar kan inte generaliseras för hela Försäkringskassan men
ger ändå en fördjupad bild.
Två av kontoren har valts utifrån kriteriet att de hade hög utredningsaktivitet. Det innebär att de hade en stor andel kontakter i förhållande
till antalet ärenden, samt en stor andel registrerade utredningsåtgärder. De andra två kontoren valdes ut på motsvarande sätt men då utifrån att de hade låg utredningsaktivitet.
Intervjuerna har varit semistrukturerade och har utgått från följande
frågeområden:


Genomförandet av förnyad utredning



Styrningen av förnyad utredning



Syftet med förnyad utredning.

1.2.4 Disposition
Kapitel 2 innehåller en juridisk översikt om förnyad utredning och
kapitel 3 beskriver Försäkringskassans styrning gällande förnyad
utredning. I kapitel 4 redovisas resultaten från granskningen och i
kapitel 5 sker en diskussion om resultaten och en redovisning av
slutsatserna.
I bilaga 1 och 2 redovisas grunddata respektive diagnosfördelning
från aktgranskningen. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av
Försäkringskassans olika utredningsåtgärder.
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Två av intervjuerna med handläggarna skedde per telefon eftersom de hade förhinder vid
kontorsbesöket.
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2 Förnyad utredning – juridisk översikt

2.1 Sjukersättning och förnyad utredning
Sjukersättning kan lämnas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Därutöver
krävs att arbetsförmågan kan anses vara stadigvarande nedsatt och
att medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inte
bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.14
I samband med beslutet om sjukersättning ska även ett beslut om
förnyad utredning fattas. I bestämmelsen anges att:
”Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning besluta
att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras efter viss
tid, dock senast inom tre år från beslutet. Efter en sådan utredning ska
Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, besluta att
ytterligare utredning av arbetsförmågan ska göras efter viss tid, dock
senast inom tre år från det att föregående utredning slutfördes.
Om den försäkrade har fyllt 60 år, behöver beslut om ny utredning inte
15
fattas.”

2.2 Bakgrund till förnyad utredning
Redan under 1990-talet rekommenderade Riksförsäkringsverket
försäkringskassorna att i samband med ett beslut om förtidspension16
ta ställning till om en efterkontroll skulle göras och i så fall när.17
14

33 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken. De rehabiliteringsåtgärder som omfattas av
bestämmelsen är de som anges i 27 kap. 6 § och i 29–31 kap. socialförsäkringsbalken.
15
33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken.
16
Förmånerna förtidspension och sjukbidrag som ersättning vid långvarig arbetsoförmåga på
grund av sjukdom var en del av det allmänna pensionssystemet, men de ersattes av sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning år 2003 och blev i stället en del av sjukförsäkringen.
17
Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1993:5.
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År 1995 infördes regler om förnyad utredning i lag och det föreskrevs
att försäkringskassorna i samband med beslut om förtidspension ska
bedöma om en förnyad utredning av arbetsförmågan ska göras efter
en viss tid.18 I förarbetena motiverades införandet med att det i vissa
ärenden fanns skäl att kontrollera om en försäkrad som hade beviljats
förtidspension fortfarande uppfyllde förutsättningarna för rätten till
ersättning. Regeringen konstaterade att en undersökning som Riksrevisionsverket hade genomfört19 visade att praxis hos försäkringskassorna var att inte göra någon efterkontroll i de flesta ärenden. Det
berodde på att sådana kontroller inte ansågs ge något resultat och att
man i de ärenden där det hade kunnat vara motiverat i stället beviljade den tidsbegränsade ersättningsformen sjukbidrag.20 Förnyad
utredning var enligt regeringen särskilt viktigt för yngre personer så
att de inte permanent utestängs från arbetsmarknaden.21
En utredning som bland annat hade i uppdrag att göra en översyn av
de processuella reglerna inom socialförsäkringen konstaterade i ett
betänkande 2001 att efterkontroller görs i en mycket begränsad
omfattning och att de som görs är mycket summariska. Förklaringen
till bristerna var framför allt otillräckliga resurser, men också en
avsaknad av riktlinjer för om, när och hur en efterkontroll skulle
göras och vem som skulle vara delaktig i kontrollen. Utredningen
ansåg att det behövdes tydligare riktlinjer, men att lagstiftningsvägen
inte var önskvärd eftersom en obligatorisk omprövning i praktiken
skulle innebära att förtidspensionen ersattes med sjukbidrag. I stället
ansåg utredningen att riktlinjer borde utformas av Riksförsäkringsverket och att den enskilda försäkringskassan hade ett ansvar att vid
beslut om efterkontroll ange vad syftet med kontrollen var och vilka
åtgärder som borde vidtas.22
År 2003 ersatte förmånerna sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning förmånerna förtidspension och sjukbidrag, men reglerna för
förnyad utredning förändrades inte.23

18

Se 7 kap. 3b § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) i dess lydelse från
och med den 1 oktober 1995. AFL ersattes den 1 januari 2011 av socialförsäkringsbalken.
Riksrevisionsverket (1993).
20
Sjukbidrag var en förmån som beviljades i ett till tre år men ersattes av tidsbegränsad sjukersättning år 2003.
21
Prop. 1994/95:147 , s. 42 f. och 51.
22
SOU 2001:47, s. 425 ff.
23
SFS 2001:489.
19
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2.3 Förnyad utredning blir obligatorisk
Från den 1 januari 2005 blev det obligatoriskt att besluta om förnyad
utredning när sjukersättning beviljades tills vidare.
Regeringen hade inför denna förändring övervägt att besluta om att
begränsa rätten till sjukersättning till maximalt tre år i taget, men det
hindrades av att de arbetsrättsliga konsekvenserna av detta förslag
inte var tillräckligt utredda.24 I stället föreslog regeringen att uppföljningen av arbetsförmågan skulle förstärkas för dem som hade beviljats sjukersättning tills vidare. Avsikten var att alla förmånstagare
kontinuerligt skulle omfattas av en utredning av arbetsförmågan,
antingen i form av en ny prövning vid tidsbegränsad sjukersättning
eller genom en obligatorisk förnyad utredning vid sjukersättning som
beviljas utan tidsbegränsning. Detta ansågs stärka försäkringens
legitimitet.25
I förarbetena beskrevs att omfattningen av utredningen kan anpassas
efter förmånstagarens sjukdom eller funktionshinder, vilket bör innebära stor flexibilitet vid tillämpningen. Regeringen betonade att förnyad utredning av arbetsförmågan inte får ske enbart i form av korta
telefonsamtal mellan Försäkringskassans handläggare och förmånstagaren. En förnyad utredning ska både innehålla utredning av arbetsförmågan och initiera rehabiliteringsinsatser genom Försäkringskassans samordningsansvar. Försäkringskassan har också ett informationsansvar om möjligheten att pröva att förvärvsarbeta med vilande
sjukersättning.26
För de sjukersättningar som inte omfattas av obligatorisk förnyad
utredning framhöll regeringen vikten av att Försäkringskassan fortsatte med efterkontroller enligt Riksförsäkringsverkets vägledning
och i större omfattning än dittills.27
Beslutet om en tidpunkt för förnyad utredning är obligatoriskt. Det är
ett beslut i handläggningen som saknar rättsverkan och det går därför
inte att begära omprövning av eller överklaga beslutet.28
24

Parterna kunde inte enas om en tillfredsställande lösning i lagen (1982:80) om anställningsskydd. En konsekvens av en icke tidsbegränsad sjukersättning är att arbetsgivaren kan säga
upp arbetstagaren, något som det inte finns grund för vid beviljande av en tidsbegränsad sjukersättning. Se 33 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
25
Prop. 2004/05:21, s. 76.
26
Prop. 2004/05:21, s. 76 f.
27
Prop. 2004/05:21, s. 77.
28
33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken och Försäkringskassan (2013a), s. 167.
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2.4 En grupp undantas från reglerna om
förnyad utredning
För dem som hade sjukersättning tills vidare i juni 2008 infördes nya
regler. Reglerna innebar att de försäkrade kunde återgå i arbete utan
att rätten till ersättning skulle omprövas. Den skulle enbart minskas
genom systemet med steglös avräkning. Detta innebar att någon förnyad utredning inte behövde göras i dessa ärenden.29,30
De särskilda reglerna om bibehållen sjukersättning gäller inte om en
försäkrad beviljas sjukersättning med en högre förmånsnivå efter juni
2008. Efter ansökan från den försäkrade får Försäkringskassan
besluta om att minska eller dra in sjukersättningen, dock inte utöver
vad den försäkrade har ansökt om. För sådan sjukersättning som
återstår efter en minskning ska de särskilda reglerna fortfarande
gälla.31
För en försäkrad som beviljas en icke tidsbegränsad sjukersättning
för tid från och med juli 2008 eller därefter gäller andra regler vid
försök att återgå i arbete, bland annat ekonomisk stimulans till dem
som begär att få sin sjukersättning vilandeförklarad.32 För en försäkrad som har fyllt 60 år när ett beslut om sjukersättning fattas
eller när tidpunkten för en förnyad utredning av arbetsförmågan ska
beslutas, ska en bedömning göras om sådan utredning är nödvändig.33
Regeringen poängterade dock att detta inte innebär att personer över
60 år helt utesluts från möjligheten att återfå eller öka sin arbetsförmåga med stöd av Försäkringskassan.34

2.5 Den försäkrades skyldigheter under tid
med sjukersättning
En förnyad utredning innebär att Försäkringskassan ska utreda om
något har förändrats gällande den försäkrades arbetsförmåga och
rehabiliteringsmöjligheter under tiden med sjukersättning. Den
29

Lagändringen i 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring som trädde i kraft den 1
december 2008 men började tillämpas den 1 januari 2009, innebar att särskilda regler infördes
för dem som hade en icke tidsbegränsad sjukersättning i juni 2008. Prop. 2007/08:124, bet.
2008/09:SfU4, rskr 2008/09:23.
30
För steglös avräkning krävs dock att den försäkrade enligt 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken
ansöker om detta hos Försäkringskassan innan arbetet påbörjas eller utökas.
31
37 kap. 2 § andra stycket och 23 § socialförsäkringsbalken.
32
36 kap. 18 § socialförsäkringsbalken. Prop. 2007/08:124, s. 90 f.
33
33 kap. 17 § andra stycket socialförsäkringsbalken. Prop. 2004/05:21, s. 101 f.
34
Prop. 2004/05:21, s. 75 ff.
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försäkrade är dock skyldig att själv anmäla sådana förändringar utan
att Försäkringskassan har initierat någon utredning.
En försäkrad som har beviljats sjukersättning är skyldig att lämna
uppgifter som har betydelse för rätten till ersättning, både vid prövning av rätten till förmånen och under hela den tid som ersättningen
uppbärs.35 Uppgiftsskyldigheten gäller även i ärenden som inte direkt
berör en ersättningsfråga, till exempel i ett ärende om rehabilitering.36
Det finns också bestämmelser om skyldigheten att anmäla ändrade
förhållanden som delvis överlappar den ovan nämnda anmälningsskyldigheten. Skyldigheten gäller ändringar av sådana förhållanden
som påverkar rätten till eller storleken på en förmån.37
Anmälan om ändrade förhållanden ska göras så snart som möjligt och
senast fjorton dagar efter det att den anmälningsskyldige fick kännedom om förändringen.38
År 2008 infördes en särskild bestämmelse utöver de generella
bestämmelserna om anmälningsskyldighet om att den som får sjukersättning alltid ska anmäla om det sker en förbättring av arbetsförmågan. Den som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta
ska också anmäla om han eller hon avser att börja förvärvsarbeta, förvärvsarbeta i större omfattning än tidigare, eller fortsätta att förvärvsarbeta efter en tid med vilande sjukersättning.39

2.6 Sjukersättning kan förklaras vilande
Att få sin sjukersättning förklarad som vilande innebär att en försäkrad som uppbär sjukersättning kan pröva sin arbetsförmåga i ett
arbete eller studier under som längst 24 månader, utan att rätten till
ersättning påverkas. Ersättningen läggs alltså vilande under arbetsförsöket eller studierna. Under en period av tolv månader med vilande
sjukersättning får Försäkringskassan besluta att en försäkrad som förvärvsarbetar ska erhålla ett belopp som motsvarar 25 procent av den
sjukersättning som har förklarats vilande.40

35

110 kap. 13 § andra stycket socialförsäkringsbalken.
Prop. 2008/09:200, s. 555 f.
37
110 kap. 46 § socialförsäkringsbalken.
38
110 kap. 47 § socialförsäkringsbalken.
39
110 kap. 50 och 51 §§ socialförsäkringsbalken, prop. 2007/08:124, s. 63 f.
40
36 kap. 10, 14 och 18 §§ socialförsäkringsbalken.
36
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3 Försäkringskassans styrning av
förnyad utredning

3.1 Styrning genom vägledning och
produktionsprocess
Försäkringskassans vägledning och produktionsprocess för sjukersättning anger hur en förnyad utredning av arbetsförmåga vid
sjukersättning ska genomföras och vilka åtgärder som kan vara
aktuella i olika ärenden.41
Vid den förnyade utredningen ska Försäkringskassan utreda:


om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt i samma omfattning
som när ersättningen beviljades



om arbetsförmågan har förbättrats sedan ersättningen
beviljades



om det finns förutsättningar för rehabilitering.42

Vägledningen anger att den första förnyade utredningen ska påbörjas
senast inom tre år från beslutet om rätten till sjukersättning. Den förnyade utredningen ska göras när den beslutade tidpunkten infaller,
men kan ibland göras tidigare, till exempel om Försäkringskassan får
ny information som innebär att det finns ett behov av ytterligare
utredning.43
En förnyad utredning initieras genom att antingen Försäkringskassan
själv startar en utredning på grund av att det är dags enligt tidigare
beslut, eller att myndigheten har fått intern eller extern information
som gör det aktuellt att påbörja utredningen. Det första steget är att
hämta information från Försäkringskassans interna system, till
41

Försäkringskassan (2013a), s. 165 f. och Försäkringskassan (2013b).
Försäkringskassan (2013a), s. 166.
43
Försäkringskassan (2013a), s. 167.
42
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exempel uppgifter från det ärende där ersättningen beviljades och från
andra ärenden som har påbörjats sedan ersättningen beviljades och
som kan innehålla relevanta uppgifter för bedömningen av rätten till
sjukersättning. Det kan röra sig om SGI-utredningar, sjukpenningärenden, ärenden om föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning,
arbetsskadelivränta, handikappersättning eller vårdbidrag.44 Om den
interna informationen visar att det är olämpligt att kontakta den försäkrade, till exempel vid en långvarig sjukhusvistelse eller att den försäkrade befinner sig i livets slutskede eller är intagen för kriminalvård, avslutar handläggaren den förnyade utredningen redan i detta
skede. Av dokumentation i journalen ska det framgå varför den förnyade utredningen inte har genomförts med den försäkrade och på
vilket underlag ställningstagandet grundas.45
I de flesta ärenden behöver handläggaren enligt vägledningen göra en
mer grundlig utredning. En viktig utgångspunkt är att göra den försäkrade delaktig i utredningen. Handläggaren ska inleda med en
telefonkontakt och informera om vad en förnyad utredning innebär.
Vid samtalet kan handläggaren få en uppfattning om hur den försäkrade själv ser på sitt hälsotillstånd och sina möjligheter att få, återfå
eller öka sin arbetsförmåga. Syftet med kontakten är också att tillsammans med den försäkrade gå igenom om det har skett några
ändringar av förhållanden som kan ha betydelse för hälsotillståndet
eller förmågan att arbeta. Försäkringskassan ska alltså utreda om det
har skett förändringar av förhållanden som kan påverka arbetsförmågan. Det som kan behöva utredas är bland annat hur hälsotillståndet är i jämförelse med när beslutet om sjukersättning fattades, om
den försäkrade har haft kontakt med läkaren eller om en medicinsk
behandling pågår. Andra exempel på vad som kan behöva utredas är
vilken sysselsättning den försäkrade har på fritiden, hur hushållsarbetet genomförs och om personen har bisysslor eller sidouppdrag.46
Utredningen kan avslutas om varken utredningen med den försäkrade
eller informationen från de interna systemen indikerar att det har skett
ändringar av förhållanden som påverkar hälsotillståndet, arbetsförmågan eller möjligheterna till rehabilitering. Utredningen måste dock
ha varit så omfattande att det går att ta ställning till om den försäkrade
saknar möjligheter att få, återfå eller öka sin arbetsförmåga.47

44

Försäkringskassan (2013a), s. 170.
Försäkringskassan (2013a) s. 169 och Försäkringskassan (2013b), s. 107.
46
Försäkringskassan (2013a), s. 170 f.
47
Försäkringskassan (2013a), s. 171.
45
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En fortsatt utredning måste göras om utredningen visar att det har
skett ändringar av förhållanden som kan påverka hälsotillståndet eller
arbetsförmågan. Utredningen bör då inriktas på att få in kompletterande medicinska uppgifter, bedöma om det behövs samordning eller
är aktuellt att börja med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Om det finns förutsättningar för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska sådana påbörjas. I så fall bör den försäkrade även få information om vilande sjukersättning.48
Försäkringskassan kan vidta olika utredningsåtgärder.49 Följande
exempel visar några åtgärder som kan bli aktuella50:


personligt möte med den försäkrade



SASSAM-kartläggning



avstämningsmöte



konsultation med försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR)



kontakt med eller riktade frågor till behandlande läkare



köp av medicinsk utredning.

I journalen ska handläggaren dokumentera vilka åtgärder som genomförs och när.51
Utredningen kan avslutas först när det går att ta ställning till att den
försäkrade antingen bedöms sakna möjligheter för att få, återfå eller
öka sin arbetsförmåga, eller att arbetsförmågan har förbättrats. Om
arbetsförmågan har förbättrats kan det bli aktuellt med vilande sjukersättning eller att ompröva rätten till sjukersättning.52
Om utredningen visar att den försäkrade har en förbättrad arbetsförmåga som innebär att sjukersättningen ska upphöra eller betalas ut i
mindre omfattning, ska beslutsfattaren fatta ett nytt beslut om sjukersättning. Beslutet ska fattas på samma sätt som i alla ärenden där
det är aktuellt att ersättningen ska minska eller upphöra. Det innebär
till exempel att handläggaren förbereder ärendet för beslut och lämnar
det till beslutsfattaren för kvalitetssäkring. Utredningen och ställningstagandet i ärendet ska dokumenteras i journalen. Det ska framgå

48

Försäkringskassan (2013a), s. 171.
Försäkringskassan (2013a), s. 171.
Se bilaga 3 för förklaring av åtgärder.
51
Försäkringskassan (2013a), s. 172.
52
Försäkringskassan (2013a), s. 172.
49
50
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om den försäkrade har en förbättrad arbetsförmåga eller om arbetsförmågan är nedsatt i samma omfattning som tidigare.53

3.2 Förändrad styrning av förnyad utredning
Ledningen för LFC har diskuterat en nedprioritering av förnyad
utredning. I ett ledningsgruppsprotokoll från år 2012 framgår det att
ledningen planerade att helt lägga ner arbetet med de förnyade utredningarna under år 2013 och förlägga personalresurserna till andra
delar av sjukförsäkringsadministrationen.54 I stället utkom ett informationsmeddelande (IM) i början av 2013 där Försäkringskassan
förtydligade hur den förnyade utredningen skulle gå till och när den
var aktuell.55 I syfte att begränsa kostnaderna för verksamheten förtydligade ledningen i vilka fall det kan räcka med en kontroll av de
interna systemen och när det krävs en utredning tillsammans med den
försäkrade.
3.2.1 Riktlinjer för arbetet
Ett IM med i princip samma innebörd som det från år 2013 gavs ut
och ersatte det tidigare i februari 2014. Det senare anger dessutom att
Försäkringskassan kommer att se över hur det långsiktiga arbetet med
uppföljningen av beviljade sjukersättningar ska utformas. Målet är att
uppföljningarna ska göras på ett mer effektivt sätt, utan att försämra
de försäkrades möjligheter att ta tillvara en förbättrad arbetsförmåga
eller öka riskerna för felaktiga utbetalningar. Arbetet beräknas vara
klart hösten 2014.56
I IM:ena framgår att en förnyad utredning alltid ska göras tillsammans med den försäkrade när det finns uppgifter som pekar på att
arbets- eller försörjningsförmågan har förbättrats. Detsamma gäller
när det finns uppgifter som pekar på att den försäkrade behöver en
samordnad rehabilitering för att få, återfå eller öka sin arbetsförmåga.
Försäkringskassan har sammanställt tre exempel på ärenden där det
kan räcka med enbart en kontroll av de interna systemen. Det första
exemplet är när den försäkrade har en partiell sjukersättning och det
finns ett nyligen avslutat sjukersättningsärende där det har fattats ett
53

Försäkringskassan (2013a), s. 173 och Försäkringskassan (2013b), s. 105 ff.
Försäkringskassan (2012) och Försäkringskassan (2012a).
55
Försäkringskassan (2013).
56
Försäkringskassan (2014).
54
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beslut om avslag, vilket innebär att rätten till sjukersättning nyligen
har prövats. Undantag gäller om det framgår av uppgifterna i akten att
arbetsförmågan kan ha förbättrats. Det andra exemplet är när det
finns ett nyligen avslutat ärende som gäller prövning av sjukersättning och det har fattats ett beslut om att minska sjukersättningen. Det
tredje exemplet är när det framgår av uppgifterna från vilken tidpunkt
ersättningen beviljades och att den försäkrade har en allvarlig sjukdom, eller en sjukdom som har ett progressivt förlopp.57
Försäkringskassan har vidare sammanfattat i vilka ärenden det alltid
krävs en fördjupad utredning. Det första exemplet är när den försäkrade har en partiell sjukersättning och det pågår ett sjukpenningärende
där det framgår att arbetsuppgifterna eller arbetstidens förläggning
har ändrats sedan beslutet om sjukersättning fattades, samt att ändringarna bedöms kunna påverka rätten till sjukersättning. Alternativt
kan det framgå av uppgifterna i sjukpenningärendet att det finns en
plan eller förutsättningar för att utöka arbetstiden, utöver den försäkrades ordinarie arbetstid. Det andra exemplet är när det finns uppgifter i andra pågående eller avslutade ärenden i Försäkringskassans
ärendehanteringssystem (ÄHS) om att den försäkrade har anmält en
ny sjukpenninggrundande inkomst, har nya arbetsuppgifter eller har
förlagt arbetstiden på något annat sätt och att ändringarna bedöms
kunna påverka rätten till sjukersättning. Det tredje exemplet är när det
finns uppgifter i andra pågående eller avslutade ärenden i ÄHS om att
den försäkrade nyligen har varit i kontakt med Försäkringskassan och
lämnat uppgifter om nya fritidssysslor, uppdrag eller bisysslor eller
har visat intresse för rehabilitering och att Försäkringskassan ännu
inte har hunnit ta ställning till uppgifterna.58

57
58

Försäkringskassan (2013) och Försäkringskassan (2014).
Försäkringskassan (2013) och Försäkringskassan (2014).
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3.2.2 Kalkylerad tid för förnyad utredning
Utifrån produktionsprocessen gör Försäkringskassan en kalkyl för hur
lång tid ärenden ska ta att handlägga. I tabell 1 redovisas den beräknade tiden för förnyad utredning, för handläggning av ett ärende där
sjukpenning ska bytas ut till sjukersättning, samt för ett ärende där
den försäkrade har ansökt om sjukersättning.59
Tabellen visar att i den förnyade utredningen har 55 minuter per
ärende avsatts för kundmöte.
Tabell 1.

Beräknad tid (i minuter) för handläggning per ärende
Försäkringskassan
byter ut sjukpenningen
till sjukersättning

Ansökan sjukeller aktivitetsersättning

Förnyad
utredning

Tidsåtgång/
ärende

305

407

105

Tidsåtgång
personlig
handläggare

181
(varav kundmöte
15)

299
(varav kundmöte
60)

105
(varav kundmöte
55)

Källa: Försäkringskassan.

59

Utifrån utkast till kalkyl från FK, erhållen per e-post den 21 mars 2014. Inte beslutad.
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4 Försäkringskassans genomförande av
förnyad utredning

Detta kapitel beskriver hur Försäkringskassan genomför förnyad
utredning utifrån den information som har tagits in via aktgranskning
och intervjuer. Syftet med intervjuerna är att komplettera granskningens övriga resultat. Uppfattningarna som beskrivs kan inte generaliseras för hela Försäkringskassan.
Registeruppgifter från Store redovisas också när de ger en tydligare
bild av resultaten.
Aktgranskningen har genomförts på tre urval av ärenden:


Ärenden där en förnyad utredning har genomförts men där
ersättningen inte har ändrats.



Ärenden där en förnyad utredning har genomförts och
ersättningen har ändrats eller där den försäkrade har fått
sin ersättning förklarad som vilande.



Ärenden där en förnyad utredning inte har genomförts men
där ärendet ändå har avslutats.

4.1 I vilken utsträckning görs den förnyade
utredningen?
4.1.1 Många utredningar registreras som avslutade
men få ändrar ersättningsnivå
Under 2013 har Försäkringskassan avslutat 15 700 utredningar.60
I knappt 300 av dessa har Försäkringskassan beslutat att ändra den
60

Under perioden för aktgranskningen, juli 2012–juni 2013, avslutade Försäkringskassan
16 900 förnyade utredningar.
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försäkrades ersättning eller förklarat sjukersättningen vilande efter
ansökan från den försäkrade. Dessutom avslutades 700 av dessa
15 700 utredningar som har genererats automatiskt61 i Försäkringskassans ärendehanteringssystem utan att någon utredning faktiskt har
genomförts.62 I det stora flertalet av dessa ärenden har handläggaren
registrerat att den försäkrade inte omfattas av reglerna om förnyad
utredning.
Det bör tilläggas att olika registreringar i ärendena inte alltid
överensstämmer med innehållet i akterna. Vid aktgranskningen
förekom exempelvis ärenden där ersättningsnivån var registrerad
som förändrad, men där akterna visade att ersättningsnivån var
oförändrad.
4.1.2 Förnyad utredning görs oftast efter 3 år
Den förnyade utredningen ska göras inom 3 år från det tidigare
beslutet om sjukersättning eller inom 3 år efter den föregående förnyade utredningen. Aktgranskningen visar att de flesta förnyade
utredningarna är beslutade att genomföras just runt 3 år efter den
föregående förnyade utredningen eller beslutet om sjukersättning.
I endast någon enstaka procent av ärendena i de olika urvalen har
en förnyad utredning gjorts med kortare utredningsintervall. Ingen
förnyad utredning är planerad att göras efter mer än 3,5 år.
Samma bild framträder i intervjuer med handläggare och chefer där
de flesta anser att det inte är lämpligt att ha ett kortare tidsintervall
för förnyad utredning än tre år, med motiveringen att det sällan har
hunnit ske någon förändring i ärendet under den tiden. Flera anser att
det vore bra om längden på tidsintervallet kunde vara mer individanpassat utifrån hur lång tid som har gått sedan den försäkrade fick
sjukersättning. En handläggare påtalade dock att tre år kan vara för
lång tid i förhållande till risken att rollen som sjukskriven befästs, och
att det därför vore bra med en uppföljning redan efter 1,5 år. Vid den
uppföljningen kan den försäkrade få information om möjligheten till
vilande ersättning och hjälp till rehabilitering med mera.

61

Nästan alla ärenden som gäller en förnyad utredning skapas automatiskt i ÄHS. Detta kan ske
då tidpunkten för förnyad utredning registreras i ÄHS.
62
Store. De som inte är genomförda kan avslutas på olika sätt. En anledning att avsluta kan vara
om personen har avlidit. Handläggaren kan även sätta upp en ny tidpunkt för förnyad utredning inom en treårsperiod. Det går även att avsluta ärendet genom att registrera att personen
inte omfattas av reglerna för förnyad utredning.
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4.1.3 Majoriteten av utredningarna påbörjas i tid
I samband med beslutet om sjukersättning eller den senast genomförda förnyade utredningen får den försäkrade ett besked om när den
förnyade utredningen ska göras. Utifrån detta kan tidpunkten för
starten av handläggningen63 studeras i relation till den tidpunkt som
har meddelats tidigare.
Tabell 2.

Tidpunkten för starten av den förnyade utredningen
(procent)

Tidpunkt

Ersättning
ändras inte

Ersättning
ändras

Inte
genomförd

Före utsatt månad

10

1

25

Utsatt månad eller
högst 2 månader
efter

46

49

30

3–6 månader efter
utsatt månad

23

21

16

7–12 månader efter
utsatt månad

18

13

18

Över 1 år efter
utsatt månad

2

12

9

Källa: ISF aktgranskning.

Aktgranskningen har gjorts på ärenden som är registrerade som
avslutade. Av dessa har majoriteten av utredningarna påbörjats före
eller högst två månader efter utsatt tid inom samtliga urval. I cirka
20 procent av utredningarna sker dock mer än ett halvår efter den
tidpunkt som Försäkringskassan har beslutat om. Denna eftersläpning
kan förklara att ett tiotal försäkrade hör av sig och undrar vad som
händer med den förnyade utredningen.
Dock visar registeruppgifterna att Försäkringskassan i december år
2013 hade 12 800 förnyade utredningar som inte hade avslutats.
Antalet ärenden som inte har avslutats har ökat sedan år 2011. Under
andra halvåret 2013 låg antalet ärenden som inte hade avslutats på en
konstant nivå.

63

Start av handläggning avser tidpunkten för den första journalanteckningen i ärendet.
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Figur 1.

Antal öppna ärenden under år 2011 till år 2013
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Källa: Försäkringskassans register, ISF:s bearbetning

4.1.4 Handläggningstiden är nästan alltid kortare än
två månader
Enligt företrädare för Försäkringskassans ledning finns det inga uppsatta mål för hur lång handläggningstiden för en förnyad utredning
ska vara. ISF har i aktgranskningen undersökt hur lång tid det tar att
handlägga en förnyad utredning.64 I ärenden där ersättningen inte har
ändrats handläggs 90 procent inom 60 dagar. Andelen bland dem som
har fått ersättningen ändrad är 74 procent. Ytterligare 5 respektive
9 procent i dessa urval har handlagts inom 120 dagar. Totalt 7 ärenden har tagit mer än ett år att genomföra.
Att majoriteten av ärendena avslutas inom 60 dagar bekräftas av de
intervjuade. De menar att handläggningstiden i stor utsträckning påverkas av om handläggaren väljer att kommunicera med de försäkrade via telefon eller brev, samt om påminnelser behöver skickas ut.

64

ISF har valt att definiera handläggningstid som tidsintervallet från den första journalanteckningen i akten tills dess att ärendet har avslutats.
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4.2 Hur görs den förnyade utredningen?
4.2.1 Intern information hämtas oftast in
Enligt Försäkringskassans styrdokument ska handläggaren alltid påbörja den förnyade utredningen genom att inhämta intern information.
Därefter görs en bedömning av hur ärendet ska hanteras. Enligt de
båda IM:ena kan det i vissa situationer räcka med att endast använda
sig av intern information i den förnyade utredningen.
Aktgranskningen visar att intern information hämtas in i drygt 80 procent av ärendena men omfattningen av den interna informationsinhämtningen varierar. Utifrån akterna kan det röra sig om allt från en
kort dokumentation av information i journalen om vilken ersättning
den försäkrade har, till en omfattande genomgång av alla relevanta
handlingar och bedömningar som låg till grund för beslutet om sjukersättning. Information om deklarerad inkomst, tidigare sjukfallshistorik och relevanta uppgifter från ett sjukpenningärende kan också
finnas med i ärendet. Aktgranskningen indikerar att intern information i större utsträckning inhämtas och dokumenteras sedan IM:et
publicerades.65
Även de intervjuade har varit eniga om att den interna informationen
kan vara fullt tillräcklig för att kunna göra en förnyad utredning, men
att det beror på diagnosen och historiken i sjukfallet. Några handläggare menar att utgångspunkten för om en kontakt tas med den försäkrade eller om utredningen enbart baseras på intern information,
bygger på en bedömning av sannolikheten om den försäkrade har
någon arbetsförmåga som kan tas tillvara.
4.2.2 Andelen kontakter med de försäkrade minskar
Enligt vägledningen behövs det i de flesta fall en mer grundlig utredning än att enbart använda intern information. Handläggaren ska kontakta den försäkrade. Akterna visar att Försäkringskassan tar någon
form av kontakt i 65 procent av de ärenden där ersättningsnivån inte
har ändrats och i 91 procent av dem där ersättningsnivån har ändrats.
I majoriteten av ärendena där Försäkringskassan inte tar kontakt och
där ersättningen inte har ändrats hänvisar handläggarna till hälsotillståndet eller att det inte finns behov av kontakt. I 28 procent hänvisar
65

Det kan inte signifikanstestas då urvalet är för litet och fördelning är för sned.
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handläggarna till den försäkrades ålder66 och i 20 procent framgår det
inte varför ingen kontakt har tagits.67
ISF har även studerat om andelen kontakter skiljer sig åt beroende på
vilket diagnoskapitel den försäkrades huvuddiagnos tillhör.68 Det
finns inga signifikanta skillnader när det gäller andelen kontakter och
de försäkrades huvuddiagnos. Aktgranskningen visar dock att färre
kontakter tas i de ärenden där den försäkrade har en bidiagnos inom
ett annat diagnoskapitel, i jämförelse med en bidiagnos i samma
kapitel. En signifikant större andel av männen har endast en huvuddiagnos i jämförelse med kvinnor.69
Registeruppgifterna visar att andelen kontakter har minskat sedan år
2011. Andelen ärenden där Försäkringskassan tar kontakt har gått
från cirka 70 procent i början av 2011 till knappt 50 procent i slutet
av 2013.
Figur 2.

Andelen kontakter med den försäkrade
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Källa. Försäkringskassans register, ISF:s bearbetning.

66

Dock har den förnyade utredningen ändå registrerats som genomförd annars hade inte ärendet
varit med i urvalet.
67
ISF har registrerat samtliga anledningar där summan övergår 100 procent då flera anledningar
kan förekomma i ett och samma ärende.
68
Enligt ICD-10, internationell klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem. Se beskrivning
av diagnosindelningen på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se
69
Jämför med SKL (2007).
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Nästan alla intervjupersoner anser att någon form av kontakt i de
flesta fall bör tas med den försäkrade. Dock anser de att en kontakt
inte behöver tas om den försäkrade har en svår sjukdom med ett
progressivt sjukdomsförlopp. Några av handläggarna anser att en
kontakt endast ska tas när de bedömer att det är befogat. En handläggare påtalar att hur pressat arbetsläget är påverkar i vilken
utsträckning en kontakt tas med den försäkrade.
4.2.3 Kontakt via telefon och brev är vanligast
Enligt förarbetena ska den förnyade utredningen inte enbart bestå av
ett kort telefonsamtal men enligt aktgranskningen är telefonkontakt
vanligast. I de ärenden där ersättningsnivån inte har ändrats sker en
telefonkontakt i 38 procent av fallen. I ärenden där ersättningsnivån
har ändrats har telefonkontakt tagits i 83 procent. Kontakter via brev
eller e-post tas i 27 procent i fallen där ersättningsnivån inte har
ändrats och i 19 procent bland dem som har ändrats.
Aktgranskningen visar att ett personligt möte bara genomförs i
enstaka fall (2 procent) av ärendena där ersättningen inte ändras,
medan det sker i vart fjärde fall (24 procent) av ärendena där ersättningen ändras.
Enligt registeruppgifterna från år 2011 till 2013 minskar andelen personliga möten. Det gäller även kontakter via telefon och brev. Personliga möten skedde i 8 procent av ärendena i början av perioden men
var i slutet av år 2013 nere i knappt 2 procent. Sedan det första IM:et
publicerades i februari 2013 skedde en signifikant minskning av
andelen telefonkontakter med den försäkrade, från 42 till 28 procent,
och andelen kontakter via brev ökade signifikant från 23 till 38 procent, enligt aktgranskningen av de ärenden där ersättningen inte
ändrades.
När det gäller kontakt via brev har aktgranskningen visat att det är
vanligt att Försäkringskassan använder ett frågeformulär som den försäkrade får fylla i och returnera. Formuläret innehåller bland annat
frågor om hur hälsotillståndet upplevs och om den försäkrade önskar
vidare kontakt för att planera rehabilitering.
I brevet finns ofta information kring vilande sjukersättning. Frågeformuläret har inte tagits fram centralt men det används av flera
kontor. Frågeformuläret återfinns i drygt 20 procent av de ärenden
där ersättningens omfattning inte har ändrats och i 8 procent där
omfattningen har ändrats.
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Det kan även nämnas att i de ärenden där Försäkringskassan har varit
i kontakt med den försäkrade via brev finns det 9 fall där Försäkringskassan i ett brev upplyser om att den förnyade utredningen inte ska
göras då ”reglerna har ändrats”. Det framgår dock inte på vilket sätt
reglerna skulle ha ändrats. I 7 andra ärenden finns ett brev som upplyser om att det är aktuellt med en förnyad utredning och att de försäkrade ska kontakta Försäkringskassan om de tycker att hälsotillståndet har förbättrats. Om en kontakt inte sker, förutsätter Försäkringskassan att hälsotillståndet är oförändrat från beslutstillfället.
När de intervjuade anser att en kontakt är nödvändig, menar många
att en telefonkontakt är att föredra eftersom den är resurseffektiv och
samtidigt ger en bra bild av den försäkrades hälsotillstånd och motivation. Flera av handläggarna väljer även att skicka ett brev innan de
ringer så att den försäkrade är förberedd på samtalet. Många av de
intervjuade anser att ett personligt möte är det bästa sättet att bedöma
den försäkrades hälsotillstånd och att det ger bättre förutsättningar att
förklara vad en förnyad utredning innebär. Dock anser man att ett
personligt möte inte leder till en högre grad av återgång till arbete.
Någon handläggare föredrar att endast kontakta den försäkrade via
brev.
De intervjuade handläggare som har kommit i kontakt med frågeformuläret upplever att det har både för- och nackdelar. Fördelen är
att den försäkrade i lugn och ro kan bedöma sin arbetsförmåga. Nackdelen är att man inte kan diskutera rehabiliteringsalternativ eller lösningar som vilande ersättning. Utifrån ett kontrollperspektiv är det
även svårare för handläggaren att bilda sig en uppfattning om den
försäkrade.
Några av de intervjuade menar också att kontaktsättet skiljer sig lite
åt beroende på diagnos och sjukdomshistorik. I vissa fall vill de intervjuade helst förbereda den försäkrade på telefonsamtalet genom att
skicka ett brev med frågor, medan man i vissa fall hellre tar ett personligt möte. Detta tänkesätt stämmer väl överens med förarbetenas
intentioner att utredningen skulle anpassas efter den försäkrades
sjukdom och funktionshinder.
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4.2.4 Kompletterande underlag förekommer sällan
För att få en kompletterande bild av den försäkrades arbetsförmåga
och möjligheter till rehabilitering kan handläggarna använda olika
utredningsåtgärder.70 Aktgranskningen visar att detta generellt sker i
liten omfattning. I stället vänder sig handläggaren i de allra flesta fall
enbart till den försäkrade för att få ny information. Dock skiljer det
sig åt mellan urvalen. Försäkringskassan hämtar oftare in kompletterande underlag i de ärenden som har ändrats, i jämförelse med dem
som inte har ändrats. En del av de kompletterande underlagen hämtas
dock inte in i samband med den förnyade utredningen, utan detta är
redan gjort när den förnyade utredningen startar.
Tabell 3.

Typ av utredningsåtgärder (procent)

Utredningsåtgärd

Ersättning
ändras inte

Ersättning
ändras
(i samband
med förnyad
utredning)

Ersättning
ändras
(personakten
som helhet)71

SASSAM

1,5

5,6

9,0

Avstämningsmöte

0,6

4,5

13,4

Annat personligt möte

0,9

6,7

7,9

Nytt medicinskt underlag

0,9

4,5

15,7

FMR konsultation/FMR yttrande

2,1

0,0

0,0

Köpt utredning (SLU, AFU, TMU,
FMU)

0,3

0,0

0,0

Arbetslivsinriktad rehabilitering

0,6

7,9

65,272

Övrig utredning

2,7

6,7

11,2

Källa: ISF aktgranskning

Det som är noterbart är att Försäkringskassan i endast några enstaka
procent av ärendena konsulterar Försäkringsmedicinsk rådgivare
(FMR) eller inhämtar nya medicinska underlag, trots att denna typ av
underlag är viktiga vid en arbetsförmågebedömning. Dessutom köps
det nästan inga medicinska utredningar.
70

Se Bilaga 3 för en förklaring av olika utredningsåtgärder.
Här redovisas alla åtgärder som skett från det att personen fått beslut om sjukersättning till
dess att den förnyade utredningen genomförs.
72
Varav 90,0 procent rör vilande ersättning.
71
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ISF har även studerat innehållet i utredningsåtgärderna samt i kontakterna som sker via telefon och brev. I dessa utredningar och kontakter
har arbetsförmågan utretts eller diskuterats i 95 procent av ärendena
där ersättningen inte har ändrats.
Rehabiliteringsmöjligheterna har berörts i 65 procent av fallen där
ersättningen inte har ändrats. Motsvarande siffror för de ärenden där
ersättningen har ändrats är 73 respektive 62 procent.
För att kunna bedöma arbetsförmågan kan det även vara relevant att
undersöka den försäkrades aktuella sociala situation (bisysslor, hemarbete med mera). Dessa uppgifter finns i 36 procent av de ärenden
där ersättningen är oförändrad respektive i 19 procent där ersättningen har ändrats.
Även enligt intervjuerna är det sällsynt att något nytt underlag begärs
in i den förnyade utredningen. Om det sker, är det ofta i samband med
en impuls om förändrad arbetsförmåga. Anledningen till att det inte
begärs in mer underlag är enligt handläggarna att den försäkrades
arbetsförmåga sällan har förändrats. Därmed upplever handläggarna
inget behov av att ta in ytterligare underlag för att kunna bedöma
arbetsförmågan.
4.2.5 Bedömning av arbetsförmågan görs för det
mesta
I den förnyade utredningen ska handläggaren göra en bedömning av
om den försäkrades arbetsförmåga har förändrats och om det finns
förutsättningar för att någon form av rehabilitering kan inledas för
återgång i arbete. Bedömningen ska dokumenteras i journalen.
I de två urvalen där den förnyade utredningen är registrerad som
genomförd finns en bedömning av den försäkrades arbetsförmåga
i cirka 70 procent av fallen.
När det gäller bedömningen av om det finns förutsättningar för att
inleda en arbetslivsinriktad rehabilitering eller medicinsk rehabilitering, finns en sådan bedömning i 31 procent av de ärenden där
ersättningen är oförändrad och i 40 procent av akterna där ersättningen har ändrats. En möjlig förklaring till att en bedömning om
rehabilitering inte förekommer så ofta är att handläggaren nöjer sig
med att konstatera att arbetsförmågan inte har förändrats och att det
därmed, underförstått, inte finns några möjligheter till rehabilitering.
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När utredningen är genomförd bör den försäkrade få information om
resultatet av utredningen. ISF har undersökt om den försäkrade har
fått ett besked73 om vilken bedömning Försäkringskassan har gjort
i den förnyade utredningen, samt vid vilken tidpunkt en ny förnyad
utredning ska genomföras.
Aktgranskningen visar att i 70 procent av ärendena som inte har
ändrat ersättningsnivå, har den försäkrade fått ett besked om den
bedömning som har gjorts och om tidpunkten för nästa utredning.
I de ärenden som har ändrats har knappt hälften fått ett besked om
Försäkringskassans bedömning och om en ny tidpunkt för förnyad
utredning.74
4.2.6 Få ärenden uppfyller grundläggande krav
Aktgranskningen visar att få ärenden sammantaget uppfyller de
grundläggande kraven som bör kunna ställas på den förnyade utredningen. Enligt förarbetena ska det göras en arbetsförmågebedömning
samt en bedömning om möjliga rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ska
utredningen innehålla en kontakt med den försäkrade. Utöver detta
anser ISF även att det är lämpligt att den försäkrade får reda på resultatet av utredningen, särskilt då Försäkringskassan redan har meddelat
den försäkrade i tidigare beslut att en förnyad utredning ska göras. I
urvalet som inte ledde till en ändring av ersättningsnivån är alla dessa
moment dokumenterade i 19 procent av ärendena. Om kontakt och
underrättelse exkluderas uppfyller 29 procent av ärendena där ersättningen inte ändrades kraven. Det vill säga: ärendet innehåller en
dokumenterad arbetsförmågebedömning och en dokumenterad
bedömning av möjligheten till rehabiliteringsåtgärder.
Detta resultat kan dock ställas mot att många av de intervjuade anser
att tillvägagångssättet för en förnyad utredning har liten betydelse för
möjligheten att hitta försäkrade som kan återgå till arbete. Det beror
på att de anser att de försäkrade i nästan alla fall är för sjuka för att
någon återgång till arbete ska bli aktuell, oavsett hur den förnyade
utredningen genomförs.

73
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Beskedet kan ha getts muntligt eller skriftligt eller både och.
Denna låga siffra kan delvis förklaras av att Försäkringskassan i en förnyad utredning som
gäller ett ärende där till exempel ersättningen redan har förklarats som vilande, inte behöver
göra en ny bedömning eftersom den redan är gjord, vilket gör att Försäkringskassan inte har
något att förmedla.
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4.3 Utredningar görs inte med hänvisning till
ålder
ISF har även granskat ärenden där Försäkringskassan har registrerat
att den förnyade utredningen inte är genomförd. Ärendet har dock
avslutats. ISF har undersökt om det framgår varför en förnyad utredning inte har gjorts. Resultatet visar att de två vanligaste anledningarna till att den förnyade utredningen inte genomförs är hälsotillståndet (42 procent) eller att den försäkrade felaktigt bedöms vara för
gammal för en förnyad utredning (35 procent).75 I 8 procent av ärendena framgår inte anledningen. För de flesta av dessa ärenden finns
det inte heller någon journalanteckning utan ärendet har avslutats utan
någon dokumenterad anledning.76
När det gäller dem som felaktigt bedöms vara för gamla finns det
flera olika typer av bedömningar: dels ärenden där handläggaren mer
svepande hänvisar till åldern på personer som är runt 60 år och anser
att det är omotiverat att göra utredningen, dels ärenden där handläggaren specifikt hänvisar till att den försäkrade är runt eller över 60 år
och inte omfattas av reglerna om förnyad utredning. Det kan tilläggas
att det sedan tidigare finns en beslutad tidpunkt för förnyad utredning
i dessa ärenden.
Det kan konstateras att detta urval innehåller färre individer som har
bidiagnoser än urvalet där ersättningen inte ändrades. Däremot är
individerna av förklarliga skäl äldre.

4.4 Vad leder förnyad utredning till?
Resultatet av den förnyade utredningen utifrån registeruppgifterna,
för perioden 1 juli 2011 till 31 december 2013, är att nästan alla
försäkrade, drygt 98 procent, behåller sin ersättning på samma nivå
som tidigare. I de ärenden där ersättningen ändras (totalt 2 procent)
står ”vilande ersättning inkl. prövotid” för knappt 1 procent, medan
0,5 procent får ersättningen indragen eller minskad och 0,3 procent
får en ökad grad av ersättning. Enligt registeruppgifterna förekommer
det inte några avsevärda skillnader mellan LFC-kontoren när det
gäller resultatet av den förnyade utredningen. Totalt rör det sig om
75

76

I aktgranskningen har det varit möjligt att registrera flera avslutningsanledningar per ärende
eftersom Försäkringskassan hänvisar till flera skäl i vissa ärenden.
Värt att notera bland de övriga anledningarna är att det startas en förnyad utredning
(6 procent) även på personer som redan har fått sin ersättning indragen under tiden mellan
beslutet och tidpunkten för den förnyade utredningen.
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270 ärenden där ersättningen har ändrats och 300 där ersättningen har
förklarats vilande.
För att undersöka vad som avgör om ersättningen ändras eller blir
vilande har även en aktgranskning gjorts av denna typ av ärenden (se
tabell 4).
Tabell 4.

Förändring av sjukersättningen (procent)

Förändring
Sjukersättning vilandeförklarad

67

Ökning av sjukersättning

19

Minskning/indrag av sjukersättning

12

Fortsatt sjukersättning i samma omfattning

77

1

Källa: ISF aktgranskning

Av aktgranskningen framgår att det i majoriteten av ärendena som
ledde till en sänkt eller indragen sjukersättning, eller till att sjukersättningen förklarades vilande, inte var Försäkringskassan som tog initiativet till förändringen. I 68 procent av ärendena var det i stället den
försäkrade som tog initiativet till förändringen, medan Försäkringskassan tog initiativet i resterande ärenden. Det kan därför antas att de
händelser som sker på den försäkrades initiativ hade hänt oavsett om
den förnyade utredningen hade gjorts eller inte.
Ett scenario som förekommer i en majoritet av ärendena där sjukersättningen har förklarats vilande, är att den försäkrade har blivit
beviljad partiell sjukersättning och efter något år kommer in med en
ansökan om vilande ersättning utan en föregående aktivitet i ärendet.
Anledningen är att den försäkrade antingen vill prova att öka arbetstiden i ett befintligt arbete eller prova något nytt arbete. Ansökan om
vilandeförklaring beviljas av Försäkringskassan utan någon vidare
kontakt, mer än ett beslut om vilande ersättning. I den efterföljande
förnyade utredningen konstateras enbart att den försäkrade redan har
fått ersättningen vilandeförklarad och därmed gör handläggaren inget
mer i anslutning till utredningen, utan avslutar ärendet. Dock avslutar
Försäkringskassan ärendet med att registrera att den försäkrades
ersättning har blivit förklarad vilande, annars hade inte ärendet tillhört det aktuella urvalet.
77

Den försäkrade har varit beviljad vilande sjukersättning men ersättningsgraden har inte
ändrats efter perioden med vilande ersättning.
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Aktgranskningen visar att de ärenden där ersättningen har ändrats
skiljer sig från de ärenden där ersättningen inte har ändrats. I ärenden
som ändras finns en signifikant mindre andel med hel sjukersättning
samt en signifikant större andel som har en anställning. Urvalet med
ärenden där ersättningen ändras innehåller också signifikant färre
ärenden där den försäkrade har en bidiagnos i ett annat kapitel, samt
signifikant fler ärenden där den försäkrade saknar en bidiagnos, än
urvalet med ärenden där ersättningen inte ändras.
Enligt de intervjuade är det ytterst sällan som en förnyad utredning
leder till någon förändring av sjukersättningen. De flesta anser att de
försäkrade som har en arbetsförmåga och vilja att börja arbeta hör av
sig till Försäkringskassan oavsett om den förnyade utredningen finns
eller inte. Vissa av de intervjuade anser dock att den förnyade utredningen på längre sikt kan leda till en återgång i arbete eftersom den
innehåller information om vilande ersättning som kan få den försäkrade att överväga att pröva på att arbeta.
Bilden att det i första hand är de som har en partiell ersättning som
får någon förändring i ersättningsnivån bekräftas av de intervjuade.
Enligt dem är det ofta en för lång och svår väg för den som har hel
sjukersättning att försöka ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

4.5 Skillnader i handläggning mellan kontoren
Registeruppgifterna visar att några kontor vid slutet av år 2013 hade
mellan 800 och drygt 1 000 oavslutade ärenden, medan ett drygt
tjugotal kontor knappt hade några sådana ärenden.
Även registeruppgifterna om kontakter visar att det är stora skillnader
i hur handläggarna på de olika kontoren väljer att kontakta de försäkrade. På några kontor sker i stort sett ingen kontakt, medan några
andra tar kontakt i nästan alla ärenden. Registeruppgifterna visar även
på skillnader över tid inom varje kontor. Dock finns det ett antal
kontor som har en hög andel kontakter under hela tidsperioden.
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Figur 3.
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Källa: Försäkringskassans register, ISF:s bearbetning78

Figur 3 illustrerar andelen kontakter utifrån registeruppgifterna.
Andelen kontakter och typen av kontakt skiljer sig markant mellan
kontoren.
Även i aktgranskningen har eventuella skillnader mellan kontoren
undersökts. De olika kontoren har delats upp i tre grupper utifrån
den registrerade andelen kontakter och aktiviteter i ärendena. Grupp
1 är de kontor som har den högsta andelen registrerade kontakter och
aktiviteter. Det är en signifikant större andel kontakter i grupp 1 och
2 än i grupp 3, vilket stämmer överens med den bild som ges av
registeruppgifterna. Detsamma gäller om förekomsten av en bedömning av arbetsförmågan studeras.
De intervjuade uppger att det inte finns några specifika mål från
centralt håll när det gäller förnyad utredning. Några av handläggarna
och enhetscheferna uppger att det finns lokalt uppsatta mål. Det kan
handla om att minska antalet ärenden som inte är avslutade, alternativt att handlägga månadens inflöde samma månad.
I intervjuerna framkommer att styrningen, organiseringen och
utförandet av förnyad utredning i hög grad har överlämnats till
respektive enhetschef på kontoren. Kontoren har även valt att
78

Från Store 2014-04-02. Rensat för de kontor som har mindre än 30 observationer.
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organisera arbetet på olika sätt. På alla de besökta kontoren utom ett
arbetar utsedda handläggare med förnyad utredning, medan det återstående kontoret har valt att ha arbetsuppgiften fördelad på många
handläggare. Enligt intervjuerna har utförandet av förnyad utredning
inte diskuterats mellan olika kontor och det har även diskuterats i låg
grad internt på kontoren. Många upplever därför att ambitionsnivån i
utförandet av utredningen i hög grad har varit beroende av respektive
handläggare.
I intervjuerna finns en samsyn kring att den förnyade utredningen inte
upplevs som prioriterad i verksamheten. Den blir i många fall bortprioriterad på grund av ett högt inflöde av ansökningar av sjukersättningar. Hur prioriterat arbetet med förnyad utredning är skiljer sig
dock åt mellan kontoren. Av de kontor som ISF har besökt anger det
som har lägst antal öppna ärenden att man har prioriterat att gå genom
de förnyade utredningarna och hålla nere antalet ärenden som inte är
avslutade. Det kontor som har högst antal öppna ärenden anger att
inflödet av ansökningar har varit för stort och att man därför inte har
hunnit med sina förnyade utredningar.
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5 Slutsatser

5.1 I vilken utsträckning görs den förnyade
utredningen?
Under 2013 genomförde Försäkringskassan cirka 15 700 utredningar.
I knappt 300 ärenden beslutade myndigheten att ändra den försäkrades ersättning eller förklarade sjukersättningen vilande.
Aktgranskningen visar att majoriteten av de utredningar som Försäkringskassan genomförde påbörjades före eller högst 2 månader efter
utsatt tid i samtliga urval. Samtidigt visar registeruppgifterna att
Försäkringskassan i december år 2013 hade 12 800 förnyade utredningar som inte hade avslutats. Antalet ärenden som inte har avslutats
har ökat sedan år 2011. Under det andra halvåret 2013 låg antalet
ärenden som inte hade avslutats på en konstant nivå. Det är angeläget
att Försäkringskassan ser över dessa ärenden och genomför en förnyad utredning i de fall det är aktuellt.
Försäkringskassan har avslutat en del av de förnyade utredningarna
utan att någon utredning faktiskt har genomförts.79 Enligt registeruppgifterna har det stora flertalet av dessa ärenden avslutats genom att
handläggaren har registrerat att personen inte omfattas av reglerna om
förnyad utredning. De två vanligaste anledningarna till att ett ärende
avslutas är enligt aktgranskningen att handläggaren hänvisar till den
försäkrades hälsotillstånd eller att handläggaren felaktigt har angett
att den försäkrade är för gammal.

79

De som inte är genomförda kan avslutas på olika sätt. Om personen är avliden så kan detta
vara en avslutsanledning. Handläggaren kan även sätta upp en ny tidpunkt för en förnyad
utredning inom en treårsperiod. Det går även att avsluta ärendet genom att registrera att
personen inte omfattas av reglerna för förnyad utredning.
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Aktgranskningen visar att Försäkringskassan även avslutar förnyade
utredningar där den försäkrade inte har fyllt 60 år med hänvisning till
åldern. Denna typ av avslutningsanledningar har också hittats bland
ärenden där den förnyade utredningen är registrerad som genomförd.

5.2 Hur görs den förnyade utredningen?
Aktgranskningen visar att Försäkringskassan inte lever upp till de
krav som kan ställas på förnyad utredning. Förarbetena framhåller att
en förnyad utredning ska innehålla både en arbetsförmågebedömning
och en bedömning av möjliga rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ska
utredningen innehålla en kontakt med den försäkrade och den försäkrade bör få reda på resultatet av utredningen. I urvalet som inte ledde
till en ändring av ersättningsnivån är det 19 procent av ärendena som
innehåller en dokumentation av samtliga dessa moment.
I och med att inte alla grundläggande moment finns dokumenterade
i utredningarna går det inte att bedöma om förnyad utredning som
metod leder till ökad återgång i arbete eller inte. Det går därför inte
att bedöma vilken typ av ärenden som det skulle vara mest framgångsrikt att arbeta med inom den förnyade utredningen. Detta förutsätter att Försäkringskassan gör förnyad utredning som det var tänkt.
Kontakt med den försäkrade

Enligt lagstiftningens intentioner ska utredningen inte enbart bestå av
korta telefonsamtal mellan handläggare och den försäkrade.
När Försäkringskassan väl kontaktar den försäkrade sker det oftast
via telefon men även med brev. Ytterst sällan har Försäkringskassan
personliga möten eller inhämtar nya kompletterande underlag. En
telefonkontakt kan vara fullt tillräcklig men det är avgörande hur
samtalet förs och vilka uppgifter som samlas in. Av några intervjuer
framgår att ett bra tillvägagångssätt är att handläggaren skickar ett
brev till den försäkrade om att en utredning ska göras via telefon.
I brevet finns information om vilka frågeområden utredningen
kommer att kretsa kring. Den försäkrade har då möjlighet att vara
bättre förberedd på kontakten och på vilka frågor som ska diskuteras.
Det är mindre lämpligt att Försäkringskassan enbart skickar ut ett
brev med frågor eller brev som innehåller en uppmaning att den
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försäkrade ska kontakta Försäkringskassan om de upplever någon
förbättring av hälsotillståndet. Detta krav på anmälningsskyldighet
finns redan på den försäkrade, vilket framgår av beslutet om sjukersättning.
Bedömningar

En bedömning av arbetsförmågan finns dokumenterad i cirka 70 procent av ärendena, men ett ställningstagande om rehabiliteringsmöjligheter finns endast dokumenterad i 31 procent av ärendena. Differensen mellan dessa två kan delvis förklaras med att hälsotillståndet är så
pass dåligt att handläggaren bedömer att rehabiliteringsbehovet inte
behöver utredas. Utifrån lagstiftarens intentioner ska dessa bedömningar dock genomföras och dokumenteras i alla ärenden.

5.3 Vad leder förnyad utredning till?
Granskningen visar att i ett fåtal ärenden där en förnyad utredning har
gjorts ändras ersättningsgraden eller förklaras ersättningen vilande.
Det rör sig om totalt cirka 2 procent. Aktgranskningen av de ärenden
där ersättningen ändras visar att de försäkrade i dessa ärenden i större
omfattning har en partiell sjukersättning och en anställning än i de
ärenden där ersättningen inte ändras. Det är även personer som i lägre
grad har någon bidiagnos. I de fall där sjukersättningen minskas tar
den försäkrade i 7 fall av 10 ett initiativ till att börja arbeta mer.
Denna studie visar sammantaget att Försäkringskassans genomförande av den förnyade utredningen i sig inte kan antas leda till en
ökad återgång i arbete eller sysselsättning i nämnvärd utsträckning.
Dessutom visar aktgranskningen att ersättningen inte hade ändrats i
10 procent av de fall som hade registrerats som ändrade. Det tyder på
att färre ärenden än vad registeruppgifterna visar leder till förändrad
ersättning.
Det bör tilläggas att reglerna om förnyad utredning endast tillämpas
fullt ut på ärenden där beslut om sjukersättning har fattats efter den
1 juli 2008. De långsiktiga effekterna av en återkommande förnyad
utredning i ärendena kan ännu inte observeras. Ju längre tid som har
förflutit sedan det ursprungliga beslutet om sjukersättning fattades,
desto större anledning att kontakta den försäkrade för att stämma av
arbetsförmågan.
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Regeln om en obligatorisk förnyad utredning infördes år 2005. Då såg
reglerna för rätten till sjukersättning annorlunda ut än i dag. Från och
med den 1 juli år 2008 är reglerna för rätten att få sjukersättning
betydligt striktare. Den försäkrades arbetsförmåga ska vara stadigvarande nedsatt i förvärvsarbeten på arbetsmarknaden och det finns
inte längre möjlighet att få tidsbegränsad sjukersättning. De striktare
reglerna har gjort att färre personer har beviljats förmånen. Många av
dem som har beviljats sjukersättning från juli år 2008 och framåt har
sannolikt en mer omfattande nedsättning av arbetsförmågan än de
med en sjukersättning som baseras på den tidigare lagstiftningen.
De försäkrade som har genomgått en förnyad utredning år 2011 eller
senare har alltså haft sjukersättning under cirka 3 år enligt de striktare
reglerna. Dock kan det i många fall vara komplicerat att bedöma hur
länge arbetsförmågan är nedsatt och om det finns återstående möjligheter till rehabilitering.80

5.4 Hur styr Försäkringskassan arbetet med
förnyad utredning?
I intervjuerna framkommer det att Försäkringskassan inte har några
centralt utformade mål för handläggningen av förnyad utredning.
Kontoren har i hög utsträckning själva fått styra prioritering, organisering och utförande av utredningen.
Arbetet med förnyad utredning verkar generellt ha varit lågprioriterat,
vilket även LFC-ledningens diskussion hösten 2012 gav uttryck för
då de övervägde att lägga ner arbetet med förnyad utredning under
2013.
Försäkringskassan har genom IM styrt utförandet av förnyad utredning så att kontakt bara tas i vissa specifika fall, exempelvis vid
impulser om förändringar. Det verkar ha fått stort genomslag i verksamheten. Andelen telefonkontakter minskade i samband med att
IM:et publicerades. Aktgranskningen har även klarlagt att Försäkringskassan baserar den förnyade utredningen på enbart intern information i 35 procent av de ärenden som inte ändrar ersättning och i
9 procent av de ärenden där ersättningen ändras. Det kan ifrågasättas
om det är en förnyad bedömning som sker, om Försäkringskassan
endast ser till den information som fanns vid det tidigare beslutstillfället eller inkluderar eventuell ny information som finns i Försäk80

ISF (2013), s. 45.
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ringskassans interna system. En förnyad utredning bör inte enbart
baseras på redan befintlig information i Försäkringskassans system,
särskilt i de fall där det inte finns någon ny intern information sedan
beslutet om sjukersättning fattades. Det är inte troligt att en ny
bedömning som baseras på samma information som tidigare skulle
leda till en förändrad bedömning av arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna. Syftet med en förnyad utredning är att göra
en ny genomgång av ärendet tillsammans med den försäkrade. Den
försäkrade bör då få vara delaktig.
ISF har klarlagt att kontorens arbete med förnyad utredning skiljer
sig åt. Detta visar sig bland annat när det gäller hur ofta kontakter tas
med den försäkrade, på vilket sätt kontakten sker samt vilken typ av
utredning som görs. Det finns också stora skillnader i hur stor utsträckning kontoren överhuvudtaget genomför de förnyade utredningarna.
ISF:s sammantagna bedömning av Försäkringskassans arbete med
förnyad utredning är att det i förhållande till lagstiftarens intentioner
varken görs med tillräcklig omsorg eller i tillräcklig omfattning.
Arbetet är i regel inte prioriterat i verksamheten, varken lokalt eller
centralt. Detta leder till att kontoren prioriterar och organiserar arbetet
på olika sätt. Det verkar ofta vara upp till varje handläggare att
bestämma ambitionsnivån på utredningen. Bristen på prioritet sänder
också en signal om att innehållet i utredningarna inte är så viktigt.
Dessutom visar intervjuerna att många av handläggarna inte tycker
att förnyade utredningar är meningsfulla i och med att de sällan leder
fram till något nytt.
De striktare reglerna har gjort att färre personer har beviljats sjukersättning. Man bör överväga vilken roll en förnyad utredning vart
tredje år ska spela, när arbetsförmågan har bedömts vara stadigvarande nedsatt. Eftersom förnyade utredningar görs i så låg omfattning är det dock svårt att uttala sig om vilken nytta de har och för
vem de gör nytta. Försäkringskassan bör därför internt tydliggöra
syftet med förnyad utredning. Detta bör leda till att fler utredningar
genomförs och att de görs på ett systematiskt och omsorgsfullt sätt.
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Bilaga 1 – Grunddata

Ersättning
ändras inte (%)

Ersättning
ändras (%)

Inte genomförd (%)

Födelseår
1957 eller tidigare

45

34

71

1958-69

42

47

15

1970 eller senare

12

19

15

Hel

51

11

50

Partiell

49

89

50

Kvinnor

63

66

64

Män

37

34

36

Grundskolenivå eller lägre

22,9

14,4

15,5

Gymnasienivå/högskolenivå

59,3

73,3

61,9

Uppgift om utbildning saknas i ärendet

17,8

12,2

24,4

Anställd

57,8

75,3

67,7

Arbetslös

42,2

24,7

32,3

Förmån

Kön

Utbildningsnivå

Sysselsättning

Källa: ISF aktgranskning
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Bilaga 2 – Diagnosfördelning

Huvuddiagnos

Ersättning
ändras inte (%)

Ersättning
ändras (%)

Inte genomförd (%)

Tumörsjukdomar, nervsystemets
sjukdomar (C00–D48, G00–
G99)

10,5

11,4

9,5

Förstämningssyndrom
(F30–F39)

13,6

17,0

12,6

Stress- och ångestsyndrom
(F40–F48)

13,3

18,2

9,5

Beteende- och emotionella
störningar som vanligen
debuterar under barn- och
ungdomen (F90–F98)

0,9

0,0

2,1

Övriga psykiska diagnoser
(F00–F29, F50–F89, F99)

15,1

5,7

14,7

Cirkulationsorganens sjukdomar
(I00–I99)

6,0

2,3

9,5

Skador och förgiftningar
(S00–T98)

3,6

2,3

2,1

11,1

13,6

17,9

Sjukdomar i mjukvävnad
(M60–M79)

8,7

4,5

3,2

Övrig sjukdom i rörelseorganen

6,9

13,6

1,1

Övriga sjukdomar

9,6

11,4

16,8

Diagnoskod saknas

0,6

0,0

1,1

Ryggsjukdomar (M40–M54)

Källa: ISF aktgranskning
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Bidiagnos?

Ersättning
ändras inte (%)

Ersättning
ändras (%)

Inte genomförd (%)

Nej

30

43

41

Ja, inom samma kapitel
som huvuddiagnos

30

39

30

Ja inom annat kapitel än
huvuddiagnos

40

18

28

Källa: ISF aktgranskning
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Bilaga 3 – Utredningsåtgärder

FMR

Enligt Försäkringskassans vägledning ska den Försäkringsmedicinska
rådgivaren (FMR) bidra till att förstärka handläggarnas kompetens i
medicinska frågor. Detta görs främst genom att FMR deltar i möten
(gruppkonsultationer) med handläggarna under ledning av försäkringsspecialisten. På gruppkonsultationen diskuteras avidentifierade
ärenden. FMR ska inte ta ställning till de försäkrades arbetsförmåga
eller rätten till ersättning utan ska bistå med medicinsk sakkunskap.
Det är handläggaren som bedömer den försäkrades förmåga till aktivitet och väger samman all information i ärendet. FMR: s yttrande är
enbart en del av det totala beslutsunderlaget.
SASSAM-kartläggning

SASSAM är en förkortning av utredningsmetoden Strukturerad
Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering.
Syftet med utredningsmetoden är att undersöka den försäkrades
arbetsförmåga, möjligheter till rehabilitering och sociala förhållanden. Det är handläggaren och den försäkrade som deltar i SASSAMkartläggningen.
Avstämningsmöte

Försäkringskassan kan kalla den försäkrade till ett möte där även
andra parter deltar. Syftet kan vara att bedöma det medicinska tillståndet, arbetsförmågan eller behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering. På mötet kan exempelvis den sjukskrivande läkaren, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen närvara.
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Arbetslivsinriktad rehabilitering

Den försäkrade kan genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering. Det
kan exempelvis innebära att en arbetslös sjukskriven person genomför olika åtgärder i Arbetsförmedlingens regi som syftar till att öka
sysselsättningsgraden. Det kan även innebära att en anställd sjukskriven person arbetstränar på sin arbetsplats.
Nytt medicinskt underlag

Försäkringskassan kan begära in ett nytt medicinskt underlag från
hälso- och sjukvården för att få en bättre bild av den försäkrades
arbetsförmåga och möjligheter till rehabilitering. Det kan handla
om ett nytt läkarutlåtande om hälsotillståndet eller att handläggaren
ställer riktade frågor till läkaren.
AFU

Försäkringskassan kan besluta att den försäkrade ska genomgå en
aktivitetsförmågeutredning (AFU). Utredningen består bland annat
av att den försäkrade gör egna skattningar av arbetsförmågan och att
medicinska utredningar görs. Dessutom jämförs individens medicinska förmågor med arbetsmarknadens krav på förmågor.
TMU

Försäkringskassan kan besluta att den försäkrade ska genomföra en
teambaserad medicinsk utredning (TMU). Det innebär att olika
medicinska professioner gör en bedömning av personens medicinska
tillstånd och hur det påverkar funktions- och aktivitetsförmågan.
SLU

I vissa fall skrivs ett särskilt läkarutlåtande (SLU) av en läkare.
Utlåtandet syftar till att beskriva den försäkrades funktions- och
aktivitetsförmåga utifrån en strukturerad utredningsmodell.
FMU

Vid en försäkringsmedicinsk utredning utreds den försäkrade av flera
professioner. Det kan röra sig om olika läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Utredningen är mer omfattande än TMU.
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