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Nära två av fem nya långvariga sjukfall under år 2017 och
2018 beror på psykiska diagnoser. Det är den vanligaste
orsaken till långvarig sjukfrånvaro för samtliga län. Andelen
långtidssjukskrivningar som beror på psykiska diagnoser
skiljer sig dock åt mellan länen.

Långvarig sjukfrånvaro
Denna rapport bygger på en genomgång
av 113 230 ärenden med långvarig sjukfrånvaro med start 2017 och 2018 som
AFA Försäkring har betalat ut ersättning
för genom sjukförsäkringen. Med långvarig
sjukfrånvaro menas sjukfall som leder
till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller
månadsersättning (sjuk- eller aktivitets
ersättning från Försäkringskassan).

Sjukförsäkringen

Andel av nya sjukfall med mer än 90 dagars
sjukfrånvaro eller månadsersättning 2017 och
2018 som beror på psykiska diagnoser.
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Dalarnas län har högst andel
långvarig sjukfrånvaro som beror
på psykiska diagnoser, 42 procent,
medan Norrbottens län har lägst
andel, 32 procent.

Vilka psykiska diagnoser
handlar det om?
I fyra av fem fall beror de långa
sjukfallen med psykisk diagnos
på reaktion på svår stress
(inklusive utmattningssyndrom)
eller på förstämningssyndrom
(depression).
Örebro län är det län där reak
tion på svår stress utgör den
största andelen av de psykiska
diagnoserna med 58 procent.
Norrbottens län är det län som
har störst andel med förstäm
ningssyndrom, 39 procent.

Diagram 1

Över hälften av kvinnors
psykiska diagnoser beror på
reaktion på svår stress. För
stämningssyndrom är den näst
vanligaste psykiska diagnosen
för kvinnor, 29 procent. För
män är fördelningen jämnare.
Reaktion på svår stress och
förstämningssyndrom utgör lika
stor andel av diagnoserna för
män, och uppgår till 37 procent
var. Ångestsyndrom uppgår till
12 procent för kvinnor och 16
procent för män.

Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning 2017
och 2018. De vanligaste psykiska diagnoserna (F00-F99) uppdelat efter kön.
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Typfall
Den typiska personen som har långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykisk diagnos är en kvinna i
50-årsåldern som arbetar som undersköterska inom
kommun och region och bor i Västra Götalands län.
Hon är sjukskriven på grund av reaktion på svår
stress.

Muskuloskeletala
sjukdomar näst vanligast

Diagram 2
Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning 2017
och 2018. De vanligaste sjukdomarna i muskuloskeletala systemet och bindväven
(M00-M99) uppdelat efter kön.
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Sjukdomar i det muskulo
skeletala systemet och bind
väven är den näst vanligaste
orsaken till långvarig sjuk
frånvaro i samtliga län, och
utgör 29 procent av de långa
sjukfallen. Södermanlands
län har högst andel med 31
procent, medan Dalarnas län
har lägst med 26 procent.
Ryggsjukdomar och ledsjuk
domar utgör tillsammans
drygt 70 procent av de
muskuloskeletala sjukdom
arna. För kvinnor utgör de
lika stor andel och uppgår till
35 procent. För män är rygg
sjukdomar något vanligare
och uppgår till 39 procent,
medan ledsjukdomar uppgår
till 34 procent. Sjukdomar i
mjukvävnader uppgår till 2
7
procent för kvinnor och 23
procent för män.

Diagram 3
Andel av nya sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning 2017
och 2018 som beror på psykiska diagnoser (F00-F99) och sjukdomar i det
muskuloskeletala systemet (M00-M99) efter län.

Skillnader i fördelning
av diagnoser mellan län
Tillsammans utgör psykiska
diagnoser och sjukdomar i det
muskuloskeletala systemet
och bindväven två tredjedelar
av samtliga långa sjukdoms
fall. Dalarnas län har störst
skillnad mellan andel med
psykiska diagnoser och andel
med sjukdomar i det muskulo
skeletala systemet med 16
procentenheter. Norrbottens
län har minst skillnad med
2 procentenheter.
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