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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor för att
säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår verksamhet
är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.
AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Vi arbetar
förebyggande
Totalt satsar arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor
per år på stöd till forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör oss till
Sveriges främsta anslagsgivare inom området. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk
handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.
För att säkerställa att vi stödjer relevant forskning analyserar vi statistik från de försäkrings
fall som vi administrerar. Statistiken hämtar vi ur vår skadedatabas där det finns information
om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger oss stor kännedom om vilka skador
och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper.
För att göra informationen tillgänglig för alla presenterar vi varje år aktuell statistik i vår
återkommande arbetsskaderapport och fyra delrapporter. Arbetsskaderapporten är mer
generell medan delrapporterna belyser mer specifika områden, till exempel regelförändringar
i sjukförsäkringen, som i den här rapporten.
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Bakgrund
AFA försäkring belyser både arbetsskador och sjukfall bland AFA Försäkrings försäkrade i
särskilda rapporter och djupstudier. I februari 2016 avskaffades den maxtid som funnits i
den allmänna sjukförsäkringen sedan årsskiftet 2009/2010 (Regeringskansliet, 2015). I denna
rapport beskriver vi de närmare 11 000 personer inom avtalsområde Svensk Näringsliv/LO
som lämnat sjukförsäkringen till följd av att de uppnått maximal tid någon gång under de
sex år som regeln fanns.
Maxtiden i sjukpenningförsäkringen trädde in efter 915 dagars sjukskrivning. Avtalsgrupp
försäkringen (AGS) ger ersättning till och med dag 360 i en sjukskrivning. Därmed kan
inte AGS-statistik användas för att identifiera personer som uppnått maxtiden i sjukför
säkringen efter 2,5 år. Däremot ger premiebefrielseförsäkringen (PBF) ersättning så länge
sjukskrivningen pågår. Därför bygger statistiken över sjukskrivna som nått maxtiden på
PBF-statistik. Av detta skäl omfattar denna rapport inte KL-sektorn då deras motsvarighet
till PBF, Avgiftsbefrielseförsäkringen (ABF) ger ersättning först när den försäkrade beviljats
sjuk- eller aktivitetsersättning.

BAKGRUND
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Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 fanns
en bortre tidsgräns för hur länge man kunde vara
sjukskriven. Tidsgränsen var 915 dagar, med vissa
undantag för bland annat allvarlig sjukdom.

Den tidsbegränsade sjukersättningen
avskaffades från och med juli 2008. De som
då redan uppbar förmånen fick behålla den tills
deras tidsbegränsade beslut löpte ut. Därefter
kunde de beviljas upp till ytterligare 18 månader
tidsbegränsad sjukersättning enligt särskilda
övergångsregler.

915

Sammanfattning
och slutsatser

Denna rapport beskriver de närmare
11 000 personer inom avtalsområde
Svenskt Näringsliv/LO som lämnat
sjukförsäkringen på grund av att de
uppnått maximal tid i antingen sjukpenning
eller tidsbegränsad sjukersättning.

De allra flesta sjukfall avslutas långt
innan de blir 915 dagar. För år 2012
hade efter 90 dagar 60 procent av sjukskrivningarna avslutats, efter 180 dagar
hade 75 procent avslutats och efter ett år
hade nära 90 procent avslutats.
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De två vanligaste diagnoserna bland
dem som lämnat sjukförsäkringen
på grund av att de uppnått maximal
tid är muskuloskeltala diagnoser
och psykiska diagnoser. Dessa
diagnoskapitel utgör tillsammans en
klar majoritet bland dem som har nått
den bortre tidsgränsen.

Bland de muskuloskeletala diagnoserna är
ryggsjukdomar klart vanligast och står för
drygt 40 procent av kvinnornas och knappt 60
procent av männens muskuloskeletala sjukdomar.

FOTO: Heléne Grynfarb

Av de psykiska diagnoserna utgör
förstämningssyndrom (till exempel
depression) mer än hälften av
diagnoserna för både kvinnor och män.

Yrkesgruppen städare och fönsterputsare har
bland män den högsta andelen av de sjukfall som
blir minst 91 dagar som lämnar sjukförsäkringen
efter 915 dagars sjukskrivning. För kvinnor har
yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter, m.fl. den högsta andelen.

I rapporten beräknas andelen av de
sjukfall som blir minst 91 dagar som
lämnar sjukförsäkringen efter 915 dagars
sjukskrivning. Av de sju vanligast
förekommande diagnoskapitlen har
psykiska diagnoser den högsta
andelen och tumörer den lägsta.
Detta gäller för både kvinnor och män.

Den vanligaste yrkesgruppen bland
män som lämnat sjukförsäkringen då de
uppnått maximal tid är metallarbete. För
kvinnor är den vanligaste yrkesgruppen
försäljare inom handel m.m.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
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Om rapporten
De allra flesta sjukskrivningar avslutas långt innan den bortre tidsgränsen. Diagram 1 nedan
visar hur stor andel av de sjukskrivningar som startade 2012 och varade minst 15 dagar, som
fortfarande pågick vid olika sjukfallslängder. År 2012 har valts för att illustrera detta då det
är det sista året då samtliga startade sjukfall berördes av maxtiden.

Diagram 1
Andel sjukfall startade 2012 som fortfarande pågick vid olika fallängder.
Kvinnor och män inom Svenskt Näringsliv/LO.
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Efter 90 dagar hade 60 procent av sjukskrivningarna avslutats, efter 180 dagar hade 75 pro
cent avslutats och efter ett år hade nära 90 procent avslutats. Ökad avslutssannolikhet kan
noteras vid dag 180 då rätten till sjukpenning i normalfallet börjar bedömas mot hela den
reguljära arbetsmarknaden. Även kring ett års sjukskrivning kan man notera en viss ökning
av avslutssannolikheten. Efter ett års sjukskrivning måste den sjukskrivne ansöka om
sjukpenning på fortsättningsnivå vilket innebär att ersättningsnivån sänks från knappt 80
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten till knappt 75 procent. Därutöver upphör
ersättningen från Avtalsgruppförsäkringen (AGS) efter 360 dagars sjukskrivning.
Cirka 3 procent av sjukskrivningarna nådde den bortre tidsgränsen. Den röda ringen mar
kerar de sjukfall som denna rapport fokuserar på, de som lämnar sjukförsäkringen vid dag
915. De som beviljades sjukersättning i samband med att de nådde dag 915 ingår inte denna
rapport. Inte heller de som blev kvar i sjukpenning efter dag 915 för att de hade en allvarlig
sjukdom eller de som var sjuskrivna på grund av en arbetsskada inkluderas i rapporten.
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Vid årsskiftet 2009/2010 fick de första personerna lämna sjukförsäkringen till följd av att de
uppnått den bortre tidsgränsen i sjukpenning. De sjukfall som då var längre än 915 dagar
avslutades såvida de inte uppfyllde något av undantagen. Dessa sjukfall var i regel klart
längre än 915 dagar och inkluderas också i denna rapport.
Att de flesta sjukskrivningar avslutas långt innan de blir 915 dagar gäller oavsett vilket år
man studerar. Däremot skiljer sig andelen sjukskrivningar som fortfarande pågår vid olika
fallängder väsentligt mellan olika år vilket Diagram 2 nedan illustrerar.

Diagram 2
Andel sjukfall startade 2002–2012 som fortfarande pågick vid olika fallängder.
Kvinnor och män inom Svenskt Näringsliv/LO.
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Utöver dem som lämnat sjukförsäkringen efter 915 dagars sjukskrivning beskriver rappor
ten dem som lämnat sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid med tidsbegränsad
sjukersättning.
Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades från och med juli 2008. De som då redan
uppbar förmånen fick behålla den tills deras tidsbegränsade beslut löpte ut. Därefter kunde
de beviljas upp till ytterligare 18 månader tidsbegränsad sjukersättning enligt särskilda
övergångsregler.
Dessa två grupper som lämnat sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid i antingen
sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, kommer i denna rapport beskrivas med
avseende på kön, ålder, diagnos och yrke.

OM RAPPORTEN
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Kompletterande
statistik
AFA Försäkring registrerar diagnoskoder enligt kodsystemet ICD 10 som administreras av
Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen, 2011).
Yrkesgrupperna i rapporten baseras på standard för svensk yrkesklassificering, SSYK.
AFA Försäkrings skadedatabas är en dynamisk databas. Det betyder att skador kan
rapporteras in i efterhand vilket innebär en viss eftersläpning i inflödet av våra ärenden.
Denna rapport handlar enbart om långa sjukfall och när de avslutas, till skillnad från
övriga rapporter där det sjukfallmått som vanligen används är antalet sjukfall som passerar
90 dagar. Därmed är eftersläpningen mindre i denna rapport vilket gör det möjligt att fånga
statistik fram till februari 2016, då maxtiden i sjukförsäkringen avskaffades.

10 KOMPLETTERANDE STATISTIK

Antal personer som
lämnat sjukförsäkringen
vid bortre tidsgränsen
Mellan årsskiftet 2009/2010 och januari 2016 lämnade sammanlagt 7 772 personer sjuk
försäkringen på grund av att de uppnådde den bortre tidsgränsen i sjukpenning. 4 050 var
män och 3 722 var kvinnor. I Diagram 3 nedan visas dessa personer uppdelat på kön och
åldersklasser. Andelen över 54 år är klart lägre bland kvinnor än bland män. En förklaring
till detta kan vara lägre arbetskraftsdeltagande bland kvinnor över 54 år. Att äldre kvinnor
utgör en mindre andel än äldre män gäller även om man studerar sjukfall som passerat 90
dagar (AFA Försäkring 2016).

Diagram 3
Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning
vid den bortre tidsgränsen per kön och åldersgrupp.
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Av de 3 973 som lämnat sjukförsäkringen för att de uppnått maximal tid i tidsbegränsad
sjukersättning är 1 677 män och 2 296 kvinnor. Att könsfördelningen ser annorlunda ut för
denna grupp jämfört med gruppen som lämnat sjukpenning har att göra med att kvinnor
beviljades tidsbegränsad sjukersättning i betydligt högre utsträckning än män då förmånen
fanns.

Diagram 4
Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad
sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per kön och åldersgrupp.
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263

>54 år

Diagnosfördelning
Diagnosfördelning
Det vanligaste diagnoskapitlet för dem som uppnått maximal tid i sjukpenning är

Sjukdomar
i muskuloskeletala
systemet
ochdem
bindväven
(M00–M99).
Därefter kommer
Det
vanligaste
diagnoskapitlet
för
som uppnått
maximal
tid i sjukpenning är Sjuk
Psykiska
sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar
(F00–F99).
Detta gäller
både kommer Psykiska
domar
i muskuloskeletala
systemet
och bindväven
(M00–M99).
Därefter
kvinnor och män. Dock är andelen psykiska sjukdomar lägre för män än för kvinnor. Män
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99). Detta gäller både kvinnor och
har istället en högre andel sjukfall inom kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–
män.
Dock
ärSkador,
andelen
psykiskaoch
sjukdomar
män
än för
kvinnor. Män har istället
I99) och
inom
förgiftningar
vissa andra lägre
följder för
av yttre
orsaker
(S00–T98).
en högre andel sjukfall inom kapitlet Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99) och inom
Diagram
5: Diagnosfördelning
för kvinnor
Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat
Skador,
förgiftningar
och vissa
andra inom
följder
av yttre
orsaker (S00–T98).
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.
Diagram 5
Diagnosfördelning för kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Övriga
 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
 Tumörer (C00–D48)
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Diagram 6: Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.
Diagram 6
Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
 Övriga
 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
 Tumörer (C00–D48)

Diagnosfördelningen är likartad för dem som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den
bortre tidsgränsen. Den främsta skillnaden är att psykiska sjukdomar utgör en högre andel
för denna grupp.

Diagnosfördelningen är likartad för dem som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den
bortre
tidsgränsen.
Den främsta
skillnaden
är attNäringsliv/LO
psykiska sjukdomar
Diagram
7: Diagnosfördelning
för kvinnor
inom Svenskt
som lämnatutgör en högre andel
tidsbegränsad
sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.
för
denna grupp.
Diagram 7
Diagnosfördelning för kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Övriga
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
14

 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
 Tumörer (C00–D48)
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Diagram 8: Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat
tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.

Diagram 8
Diagnosfördelning för män inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Övriga
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd
och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
 Tumörer (C00–D48)
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Diagnosfördelning skiljer sig även mellan olika åldersgrupper. För gruppen som lämnat
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen är psykiska sjukdomar det vanligaste diagnoskapit
let bland personer under 45 år. Bland kvinnor under 35 år utgör psykiska sjukdomar nästan
60 procent. Bland män över 54 år är andelen psykiska diagnoser endast 15 procent, medan
cirkulationsorganens sjukdomar är det näst vanligaste diagnoskapitlet.
Diagnosfördelning skiljer sig även mellan olika åldersgrupper. För gruppen som lämnat
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen är psykiska sjukdomar det vanligaste
diagnoskapitlet
bland personer under 45 år. Bland kvinnor under 35 år utgör psykiska
Diagram
9
sjukdomar nästan 60 procent. Bland män över 54 år är andelen psykiska diagnoser endast
15 procent, medanför
cirkulationsorganens
sjukdomar
är det näst vanligaste diagnoskapitlet.
Diagnosfördelning
personer inom Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.

Diagram 9: Diagnosfördelning för personer inom Svenskt Näringsliv/LO som
lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.
 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Övriga
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala
kliniska fynd och laboratoriefynd som ej
klassificeras annorstädes
 Tumörer (C00–D48)

17

16 DIAGNOSFÖRDELNING

Gruppen som haft tidsbegränsad sjukersättning uppvisar liknande mönster vad gäller
diagnosskillnader mellan olika åldersgrupper. De äldre har en högre andel muskuloskeletala
sjukdomar och de yngre har en högre andel psykiska diagnoser.
Gruppen10som haft tidsbegränsad sjukersättning uppvisar liknande mönster vad gäller
Diagram
diagnosskillnader mellan olika åldersgrupper. De äldre har en högre andel

muskuloskeletala sjukdomar
ochinom
de yngre
har en
högre andel psykiska diagnoser.
Diagnosfördelning
för personer
Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.
Diagram 10: Diagnosfördelning för personer inom Svenskt Näringsliv/LO som
lämnat tidsbegränsad sjukersättning vid den bortre tidsgränsen per kön och ålder.

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
och bindväven (M00–M99)
 Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar (F00–F99)
 Övriga
 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99)
 Skador, förgiftningar och vissa andra följder
av yttre orsaker (S00–T98)
 Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99)
 Symtom, sjukdomstecken och onormala
kliniska fynd och laboratoriefynd som ej
klassificeras annorstädes
 Tumörer (C00–D48)
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Nedbrytning av de två vanligaste
diagnoskapitlen
Diagnoskapitlet
i muskuloskeletala
systemet och bindväven utgörs nästan helt
Nedbrytning avSjukdomar
de två vanligaste
diagnoskapitlen
av ryggsjukdomar, sjukdomar i mjukvävnader samt ledsjukdomar. Över 97 procent av dem
som
lämnat sjukpenning
vid den bortre
tidsgränsen
med utgörs
diagnos
inom
Diagnoskapitlet
Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet
och bindväven
nästan
helt detta kapitel har
av ryggsjukdomar,
sjukdomar i Skillnaden
mjukvävnader mellan
samt ledsjukdomar.
procent avsjukdomar i mjukväv
någon
av dessa diagnoser.
könen ärÖver
stor,97andelen
dem som
lämnat sjukpenning
vidhög
den för
bortre
tidsgränsen
inom detta
kapitel
nader
är nästen
dubbelt så
kvinnor
sommed
fördiagnos
män medan
män
har en klart högre andel
har någon av dessa diagnoser. Skillnaden mellan könen är stor, andelen sjukdomar i
ryggsjukdomar. Yngre har en högre andel ryggsjukdomar medan äldre har en högre andel
mjukvävnader är nästen dubbelt så hög för kvinnor som för män medan män har en klart
ledsjukdomar.
Nedbrytning
diagnoskapitel
är endast möjlig
att göra
högre andel ryggsjukdomar.
Yngreavhar
en högre andel ryggsjukdomar
medan äldre
har enför gruppen som haft
sjukpenning.
I gruppenNedbrytning
som haft av
tidsbegränsad
återfinns
många vars sjukfall
högre andel ledsjukdomar.
diagnoskapitel ärsjukersättning
endast möjlig att göra
för
gruppenväldigt
som haftlänge
sjukpenning.
I gruppen
som haft tidsbegränsad
återfinns
pågått
och där
diagnosinformationen
ärsjukersättning
enligt ett äldre
klassifikationssystem.
många vars sjukfall pågått väldigt länge och där diagnosinformationen är enligt ett äldre
klassifikationssystem.
Diagram 11
Diagram
11: De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland kvinnor inom
Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Ryggsjukdomar
 Sjukdomar i mjukvävnader
 Ledsjukdomar
 Övriga
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Diagram 12
Diagram
12: De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland män inom Svenskt
Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

De vanligaste muskuloskeletala diagnoserna bland män inom Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Ryggsjukdomar
 Ledsjukdomar
 Sjukdomar i mjukvävnader
 Övriga

Över 90 procent av de psykiska sjukskrivningarna beror på förstämningssyndrom,

ångestsyndrom
ellerav
reaktion
på svår stress.
Män har en högre beror
andel ångestsyndrom
och
Över
90 procent
de psykiska
sjukskrivningarna
på förstämningssyndrom,
ång
fler övriga psykiska
sjukdomar än
medan Män
kvinnor
haren
en högre
estsyndrom
eller reaktion
påkvinnor,
svår stress.
har
högreandel
andel ångestsyndrom och fler
stressjukdomar. Andelen förstämningssyndrom är densamma för kvinnor och män.
övriga psykiska sjukdomar än kvinnor, medan kvinnor har en högre andel stressjukdomar.
Andelen förstämningssyndrom är densamma för kvinnor och män.

Diagram 13

Diagram 13: De vanligaste psykiska diagnoserna bland kvinnor inom Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat
sjukpenning
vidkvinnor
den bortre
De vanligaste psykiska
diagnoserna
bland
inomtidsgränsen.
Svenskt Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Förstämningssyndrom (t.ex. depression)
 Reaktion på svår stress
 Ångestsyndrom
 Övriga psykiska diagnoser
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Diagram 14: De vanligaste psykiska diagnoserna bland män inom Svenskt
Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.
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Diagram 14

Diagram 14: De vanligaste psykiska diagnoserna bland män inom Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat
sjukpenning
vidmän
deninom
bortre
tidsgränsen.
De vanligaste psykiska
diagnoserna
bland
Svenskt
Näringsliv/LO
som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

 Förstämningssyndrom (t.ex. depression)
 Ångestsyndrom
 Reaktion på svår stress
 Övriga psykiska diagnoser
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Yrkesgrupper

FOTO: Mostphotos

I Tabell 1 och 2 på nästa uppslag redovisas
antalet personer per yrkesgrupp som lämnat
sjukpenning respektive tidsbegränsad
sjukersättning vid den bortre tidsgränsen.
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Tabell 1
Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat sjukpenning
vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp.
Yrkesgrupp

Kvinnor

Män

Metallarbete

312

823

Försäljare inom handel, m.m.

917

174

Städare och fönsterputsare

652

192

Övrigt industriellt arbete

307

412

Yrkesförare

110

521

Godshanterings- och lagerarbete, m.m.

162

315

Restaurang- och storköksarbete

270

111

6

321

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

215

42

Livsmedelsarbete

135

113

52

194

8

142

Betong-, bygg- och anläggningsarbete

Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.
Byggnadsträarbetare
Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete

59

88

Träindustriarbete

42

86

Elektriskt arbete

17

88

Väktare, ordningsvakter

49

48

Textil-, skinn- och läderindustriarbete

51

19

6

57

Byggnadsmålare
Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.

28

28

Grafiskt arbete

26

30

Pappers- och pappersmassearbetare

21

23

Isolerings- och VVS-montörer

<5

40

Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete

18

<5

Lärare och skolledare

13

<5

Gruv- och bergarbete, stenhuggare

<5

10

Socialt arbete

5

<5

Förskollärare och fritidspedagoger

6

<5

Barnskötare, fritidsledare, m.fl.

5

<5

Däckspersonal, lotsar och fartygsbefäl

<5

5

Tandvårdsarbete

<5

<5

Militärt arbete (endast anställda)
Övriga yrkesgrupper
Samtliga yrkesgrupper
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<5

<5

227

159

3 722

4 050

Tabell 2
Antal personer inom Svenskt Näringsliv/LO som lämnat tidsbegränsad sjukersättning
vid den bortre tidsgränsen per yrkesgrupp.
Yrkesgrupp

Kvinnor

Män

Metallarbete

329

401

Försäljare inom handel, m.m.

517

59

Städare och fönsterputsare

357

56

Övrigt industriellt arbete

165

141

Restaurang- och storköksarbete

190

60

Godshanterings- och lagerarbete, m.m.

100

141

43

174

Yrkesförare
Livsmedelsarbete
Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.

115

76

36

78

Betong-, bygg- och anläggningsarbete

16

97

Träindustriarbete

29

54

Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete

40

34

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

43

9

Grafiskt arbete

22

28

Byggnadsträarbetare

<5

48

Textil-, skinn- och läderindustriarbete

39

7

Elektriskt arbete

10

34

8

28

Byggnadsmålare
Väktare, ordningsvakter

18

17

Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.

17

15

Pappers- och pappersmassearbetare

12

19

Isolerings- och VVS-montörer

<5

15

Gruv- och bergarbete, stenhuggare

<5

6

Barnskötare, fritidsledare, m.fl.

6

<5

Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete

5

<5

Övriga yrkesgrupper
Samtliga yrkesgrupper

175

80

2 296

1 677
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Typfallet

24 TYPFALLET

FOTO: Malin Holm / Folio Bildbyrå

Ett sätt att sammanfatta all information som redovisats om de personer som
lämnat sjukförsäkringen vid den bortre tidsgränsen är att redovisa ett typfall.
Detta typfall är den vanligast förekommande kombinationen av kön, ålders
grupp, diagnoskapitel och yrkesgrupp. Typfallet är en kvinna som är mellan
35 och 44 år, har en psykisk diagnos och arbetar som försäljare inom handel,
m.m. Typfallet är detsamma både för gruppen som haft sjukpenning och för
gruppen som haft tidsbegränsad sjukersättning.

Andelen av
91-dagarsfall som
lämnat sjukpenning vid
den bortre tidsgränsen
Andelen personer vars sjukfall varade så länge att de lämnat sjukförsäkringen vid den
bortre gränsen i sjukpenningförsäkringen skiljer sig mellan kvinnor och män samt mellan
olika åldersgrupper, yrkesgrupper och diagnoser. I detta avsnitt har därför en andel beräk
nats mellan antalet som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen och antalet sjukfall
som blivit mer än 90 dagar. Andelen har endast beräknats utifrån dem som uppnått maxtid
i sjukpenning efter årsskiftet 2009/2010. Detta eftersom årsskiftesgruppen består av sjukfall
med väldigt varierande fallängd vilket gör det svårt att hitta en relevant nämnare.

Antal som lämnat sjukpenning
vid maxtiden mellan 2010-01 och 2016-01
Antal sjukfall som blivit mer än 90 dagar
med start mellan 2007-07 och 2013-07
Andelen är klart högre för kvinnor än för män. Jämför man olika diagnoskapitel ser man
att andelen är mer än tre gånger så hög för psykiska diagnoser som för tumörer. Personer
mellan 35 och 54 år har en högre andel än personer under 35 år och personer över 54 år. En
förklaring till att personer över 54 år har en lägre andel är att äldre personer har en högre
sannolikhet att beviljas sjukersättning. Skillnaden är också betydande mellan olika yrkes
grupper. Andelen har endast beräknats för yrkesgrupper där minst 10 personer har lämnat
sjukpenning vid den bortre tidsgränsen.

ANDELEN AV 91-DAGARSFALL SOM LÄMNAT SJUKPENNING VID DEN BORTRE TIDSGRÄNSEN 25

Tabell 3
Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen
per diagnoskapitel, kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.
Diagnoskapitel

Andel

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

8,7%

Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

7,1%

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

7,0%

Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)

6,7%

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

5,5%

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)

3,2%

Övriga

3,1%

Tumörer (C00-D48)

2,9%

Samtliga diagnoser

6,0%

Tabell 4
Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen
per diagnoskapitel, män inom Svenskt Näringsliv/LO.
Diagnoskapitel

Andel

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)

6,2%

Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)

4,9%

Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

4,4%

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes

4,3%

Övriga

3,7%

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)

3,2%

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)

2,0%

Tumörer (C00-D48)

1,6%

Samtliga diagnoser

3,9%
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Tabell 5

Tabell 6

Andel av 91-dagarsfall som
lämnat sjukpenning vid den bortre
tidsgränsen per ålder, kvinnor inom
Svenskt Näringsliv/LO.
Ålder

Andel av 91-dagarsfall som
lämnat sjukpenning vid den bortre
tidsgränsen per ålder, män inom
Svenskt Näringsliv/LO.
Andel

Ålder

Andel

0-34 år

4,6%

0-34 år

3,7%

35-44 år

7,4%

35-44 år

4,5%

45-54 år

7,3%

45-54 år

4,8%

>54 år

4,3%

>54 år

3,2%

Samtliga åldrar

6,0%

Samtliga åldrar

3,9%
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Tabell 7
Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen
per yrkesgrupp, kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.
Yrkesgrupp

Andel

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

7,5%

Övrigt hälso-, sjukvårds-, vård- och omsorgsarbete

7,2%

Elektriskt arbete

7,2%

Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.

7,2%

Städare och fönsterputsare

7,1%

Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete

6,9%

Lärare och skolledare

6,7%

Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.

6,5%

Restaurang- och storköksarbete

6,4%

Försäljare inom handel, m.m.

6,3%

Yrkesförare

6,3%

Väktare, ordningsvakter

5,8%

Godshanterings- och lagerarbete, m.m.

5,1%

Övrigt industriellt arbete

5,0%

Livsmedelsarbete

4,8%

Textil-, skinn och läderindustriarbete

4,7%

Grafiskt arbete

4,7%

Pappers- och pappersmassearbetare

4,7%

Träindustriarbete

4,3%

Metallarbete

4,1%

Samtliga yrkesgrupper
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6,0%

Tabell 8
Andel av 91-dagarsfall som lämnat sjukpenning vid den bortre tidsgränsen
per yrkesgrupp, män inom Svenskt Näringsliv/LO.
Yrkesgrupp

Andel

Städare och fönsterputsare

8,2%

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

7,5%

Restaurang- och storköksarbete

6,4%

Försäljare inom handel, m.m.

5,8%

Väktare, ordningsvakter

5,5%

Yrkesförare

4,4%

Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete

4,4%

Fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare, m.fl.

4,2%

Övrigt industriellt arbete

4,1%

Textil-, skinn och läderindustriarbete

4,1%

Metallarbete

3,6%

Livsmedelsarbete

3,6%

Godshanterings- och lagerarbete, m.m.

3,6%

Betong-, bygg- och anläggningsarbete

3,4%

Brevbärare och tidningsdistributörer, m.fl.

3,2%

Elektriskt arbete

3,0%

Träindustriarbete

2,9%

Grafiskt arbete

2,9%

Byggnadsträarbetare

2,6%

Byggnadsmålare

2,6%

Isolerings- och VVS-montörer

2,4%

Pappers- och pappersmassearbetare

1,8%

Samtliga yrkesgrupper

3,9%

ANDELEN AV 91-DAGARSFALL SOM LÄMNAT SJUKPENNING VID DEN BORTRE TIDSGRÄNSEN 29

Litteraturförteckning
Regeringskansliet (2015)
Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Socialstyrelsen (2011)
Internationell statistisk klassificering av
sjukdomar och relaterade hälsoproblem.
Västerås: Socialstyrelsen.

30 LITTERATURFÖRTECKNING

AFA Försäkring (2016)
Allvarliga arbetsskador och långvarig
sjukfrånvaro – 2016.
Stockholm: AFA Försäkring.

F6345 16.12 Omslagsfoto: Jan Strandström / Folio Bildbyrå

POSTADRESS AFA Försäkring 106 27 Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18
KUNDCENTER 0771-88 00 99 VX 08-696 40 00 FAX 08-696 45 45 INTERNET www.afaforsakring.se

