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Regionstyrelsens uppföljning 2017 av LUP minskade
sjukskrivningar och ökat frisktal
Ärendebeskrivning
Arbetet med att minska sjukskrivningar i länet och hos Region Jämtland Härjedalen som
arbetsgivare har gett gott resultat. Huvuddelen av de aktiviteter som beskrivs i den
långsiktiga utvecklingsplanen pågår eller är genomförda och sjuktalen närmar sig
genomsnittet för riket, vilket är ett av de övergripande målen för arbetet.
Under år 2017 har antalet sjukpenningdagar per länsinvånare minskat med 1,7 dagar.
September månad var den 19 månaden i rad som Jämtlands län uppvisade oförändrade eller
sänkta sjuktal. När arbetet inleddes 2015 skiljde det i genomsnitt 3,0 sjukpenningdagar
mellan invånarna i Jämtlands län och riket. I september 2017 är skillnaden 0,7 dag.
Skillnaden mellan könen är fortsatt stor även om den minskar. Kvinnor i Jämtlands län är i
genomsnitt sjukskrivna 14,5 dagar per år, vilket är 0,8 dag mer än genomsnittet för riket.
När arbetet inleddes var skillnaden till riket 4,1 dag. Män i Jämtlands län är i genomsnitt
sjukskrivna 7,6 dagar per år, vilket är 0,5 dagar mer än genomsnittet för riket. När arbetet
inleddes var skillnaden till riket 2,0 dagar.
Det pågår ett brett spektra av utvecklingsinsatser för att stötta den positiva utvecklingen.
Många av insatserna handlar om förbättrad myndighetssamverkan och dialoger med länets
arbetsgivare. Resurser läggs även på att utbilda vårdens medarbetare i arbetssätt och
metoder som främjar alternativ till sjukskrivning och ökad arbetsåtergång. Då psykisk
ohälsa är den dominerande sjukskrivningsorsaken i länet, liksom i övriga landet, krävas
fortsatta diskussioner om hur vården ska möta upp detta på bästa sätt.
Den statliga överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings och
sjukskrivningsprocess” bidrar med de finansiella förutsättningarna för arbetet, drygt 14
miljoner kronor per år. Pengarna används bl.a. till att finansiera länets rehabkoordinatorer,
behandlingar i primärvård för riktade patientgrupper samt utbildning av vårdpersonal. Då
den statliga överenskommelsen upphör efter år 2018 bör ställning tas till hur arbetet i
sjukskrivningsprocessen fortsatt ska drivas och finansieras.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av LUP minskade sjukskrivningar och ökat
frisktal godkänns.

Tjänsteskrivelse

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avd

Utdrag till
Processledare sjukskrivningsprocessen
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

