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Sammanfattning 

Den svenska sjukfrånvaron har under flera decennier utmärkt sig för att vara både hög och 

kraftigt fluktuerande. Mot bakgrund av detta infördes 2008 en rehabiliteringskedja inom 

ramen för sjukförsäkringen och individers rätt till sjukpenning kom nu att prövas vid fasta 

tidpunkter. ISF (2010:1) har funnit att det nya bedömningsförfarandet ökat återgången i arbete 

för individer som närmar sig arbetsförmågebedömningen vid dag 181 i sjukfallet. Med 

utgångspunkt i detta resultat har denna studie undersökt huruvida rehabiliteringskedjan 

påverkat hälsan för de individer som återgått i arbete.  Eventuella hälsoeffekter har skattats 

med hjälp av en före- och efterjämförelse samt en difference in difference-analys. Hälsa har 

definierats som läkemedelskonsumtion och vårdkontakter. Populationens 

läkemedelskonsumtion har studerats genom utfallsvariablerna antal förskrivningar och antal 

förskrivningstillfällen och populationens vårdkontakter har skattats som antal besök i öppen 

vård samt antal besök i sluten vård. Vi finner emellertid inga statistiskt säkerställda resultat 

för tre av fyra utfallsvariabler. För utfallsvariabeln antal besök i sluten vård finner vi en 

statistisk säkerställd minskning, men effekten är marginell. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

År 2007 lade den borgerliga regeringen fram en proposition (En reformerad 

sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete) med åtgärder som syftade till att 

åstadkomma en mer effektiv sjukskrivningsprocess och likaså öka den sjukskrivnes 

möjligheter att återgå i arbete. Åtgärderna motiverades mot bakgrund av att den svenska 

sjukfrånvaron under lång tid varit hög i ett internationellt perspektiv. Propositionen pekade på 

det problematiska i att personer som blir sjukskrivna riskerar att förbli sjukskrivna under en 

längre tid och därigenom hamna i ett permanent utanförskap. Genom tidigare insatser och 

förbättrade drivkrafter i sjukskrivningsprocessen skulle individens arbetsförmåga tillvaratas 

på ett sätt som ansågs gynna såväl individens välbefinnande som välfärden i stort (Proposition 

2007/08:136). Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och med detta infördes, bland 

annat, en rehabiliteringskedja i sjukskrivningsprocessen där individens arbetsförmåga prövas 

vid fasta tidpunkter (Proposition 2009/10:45). Härmed introducerades en ny process genom 

vilken Försäkringskassan bedömer den försäkrades rätt till sjukpenning. 

Rehabiliteringskedjans införande innebar ett mer formaliserat bedömningsförfarande och en 

ökad kontroll av de sjukskrivnas arbetsförmåga vid olika tidpunkter i sjukfallet.     

 

I ISF
1
 2010:1 undersöks huruvida rehabiliteringskedjan haft åsyftad effekt, det vill säga om 

den faktiskt har ökat återgången till arbete för de sjukskrivna. Studien finner en tydlig effekt 

vid den arbetsförmågebedömning som görs mot den reguljära arbetsmarknaden vid dag 181 i 

sjukfallet. Att utformningen av sjukförsäkringen påverkar sjukfrånvaron visar såväl teori som 

empiri på området. Det har bland annat påvisats ett positivt samband mellan generösa 

ersättningsvillkor respektive brist på kontroll och nyttjande av försäkringen. Ett flertal studier 

har hänvisat till problematiken som inom försäkringsteorin kallas för moral hazard, vilket kort 

sagt innebär en ökad riskbenägenhet hos den försäkrade, men alternativa förklaringar som 

fokuserar på betydelsen av sociala normer och individuella drivkrafter förekommer också.  

 

Det faktum att rätten till sjukpenning bedöms utifrån individens arbetsförmåga gör 

hälsobegreppet, och likaså det sätt på vilket det hanteras inom ramen för sjukförsäkringen, 

                                                        
1
 Inspektionen för Socialförsäkringen.  
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centralt. Om en lägre sjukfrånvaro kan åstadkommas med hjälp av en mer formaliserad 

sjukskrivningsprocess följer frågan till vilket pris detta sker. Möjligen kan det motverka 

moraliskt riskbeteende men tänkbart är också att striktare regler och ökad kontroll sker på 

bekostnad av individers hälsa. Inom ramen för den befintliga forskningen på området 

sjukförsäkringar saknas i stor utsträckning en explicit koppling till eventuella hälsoeffekter 

som ett resultat av genomförda förändringar i sjukförsäkringen. Mot bakgrund av detta menar 

vi att det finns ett behov av att vidare utreda frågan, vilket vi avser göra i denna studie.  

Studiens ambition uttrycks mer precist i syfte och frågeställning nedan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida införandet av rehabiliteringskedjan har haft 

effekter på hälsan hos de individer som återgått i arbete som ett resultat av 2008 års 

sjukförsäkringsreform. För genomförandet av studien låter vi oss vägledas av nedanstående 

frågeställning.  

 

Hur har hälsan påverkats av rehabiliteringskedjans införande bland de individer 

som återgått i arbete med anledning av de nya reglerna? 

 

Med utgångspunkt i detta syfte är vår förhoppning att studien ska kunna bidra till ökad 

förståelse för hälsoeffekterna av en mer formaliserad sjukskrivningsprocess.  

 

1.3 Disposition  

Studiens inleds med en bakgrund som ger en introduktion till den svenska sjukförsäkringen 

samt den svenska sjukfrånvaron. Här presenteras också rehabiliteringskedjan mer ingående. 

Bakgrunden följs av en genomgång av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning på 

områdena sjukförsäkringar och sjukskrivningsbeteende. Därefter redogörs för studiens 

upplägg, vilket avser den metod som ligger grund för genomförandet. I avsnittet urval och 

data presenteras närmare det datamaterial som studien baseras på samt de begränsningar som 

finns i detta. Avsnittet innefattar även en deskriptiv genomgång av totalpopulationen med 

avseende på individkaraktäristiska och hälsa. I det efterföljande avsnittet analys presenteras 

de skattningsmodeller som används för studien och likaså de resultat som modellen genererat. 

Slutligen hålls en sammanfattande diskussion som summerar och analyserar studien i sin 

helhet.  
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2.1 Den svenska sjukförsäkringen 

Den svenska sjukförsäkringen har varit allmän och obligatorisk sedan 1955 vilket innebär att 

den omfattar alla individer som bor och arbetar i Sverige. Obligatoriet motiveras av principen 

om solidarisk finansiering vilken innebär att samtliga individer har rätt till en försäkring till 

ett pris som inte bygger på individuella riskprofiler utan som istället är enhetligt utformat. 

Den solidariska medfinansieringen innebär att den försäkringspremie som den försäkrade 

individen betalar är inkomstbaserad. Den ersättning som utbetalas är också individuell och 

bygger på inkomstbortfallsprincipen vilken innebär att försäkringen ersätter bortfall av 

inkomst som orsakas av sjukdom (SOU 2006:86).  

 

Även om grunderna för sjukförsäkringen varit förankrade i det politiska etablissemanget 

under lång tid är sjukförsäkringens utformning emellertid mer omstridd (Söderström m.fl. 

2006). Mellan 1992 och 2008 genomfördes 17 regeländringar inom sjukförsäkringen och 

under 1990-talet förändrades grundläggande förhållanden som ersättningsnivåer och 

ersättningstider nästan årligen (SOU 2006:86, Lidwall 2006). Sjukförsäkringens 

organisatoriska utformning ändrades 2005 från att tidigare ha administrerats på regional nivå 

till att administreras centralt genom den nya myndigheten Försäkringskassan (SOU 2006:86).  

 

2.2 Sjuklön, sjukpenning och sjukersättning  

Individer som påbörjar en sjukperiod
2
 har under de 14 första dagarna rätt till sjuklön som 

betalas ut av arbetsgivaren. Från dag 15 betalas, efter prövning, sjukpenning ut av 

Försäkringskassan och avser således individer som inte längre kan arbeta på grund av 

sjukdom. Inledningsvis är individen berättigad så kallad sjukpenning på normalnivå vilket 

innebär att sjukpenning betalas ut i högst 364 dagar under en tidsperiod om 450 dagar. Om 

individen bedöms ha en allvarlig sjukdom kan denne beviljas fler dagar med sjukpenning på 

normalnivå. Då sjukpenningdagarna på normalnivå är förbrukade kan sjukpenning på 

fortsättningsnivå anslås individen upp till en tidsperiod om 550 dagar. Ersättningen för 

sjukpenning på normalnivå är cirka 80 procent av individens sjukpenninggrundande inkomst, 

                                                        
2
 Här avses hela den tid individen inte kan arbeta, eller kan arbeta mindre än vanligt, på grund av sjukdom 

(Försäkringskassan 2012).  

2. Bakgrund  
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och cirka 75 procent av densamma för fortsättningsnivån
3
, så länge som årsinkomsten inte 

överstiger 330 000 kronor. Vid årsinkomster lägre än 10 600 är individen inte berättigad 

sjukpenninggrundande inkomst vilket innebär att individen inte kan få sjukpenning. Beroende 

på i vilken omfattning individens arbetsförmåga är nedsatt så kan denne få hel, tre fjärdedels, 

halv eller en fjärdedels sjukpenning (Försäkringskassan 2012). Individer vars arbetsförmåga 

bedöms vara sådan att de aldrig kommer att kunna arbeta heltid igen på grund av sjukdom kan 

individen istället beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning. För att vara berättigad 

sjukersättning/aktivitetsersättning skall arbetsförmågan på grund av sjukdom vara nedsatt 

med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden, alla arbetsmarknads- och 

rehabiliteringsmöjligheter vara uttömda och arbetsförmågan ska även bedömas vara nedsatt 

för all överskådlig framtid (Försäkringskassan 2012).  

 

2.3 Den svenska sjukfrånvarons utveckling 

Den svenska sjukfrånvaron har under de senaste decennierna kännetecknats av kraftiga 

fluktuationer. De stora skiftningarna i sjukfrånvaron kan emellertid inte förklaras av 

förändringar i folkhälsa eller demografisk sammansättning. Flera kartläggningar tyder istället 

på att det snarare är förändringar i regelverket som givit upphov till variationen (SOU 

2006:86, Larsson m.fl. 2005). Fram till och med 2006 kunde dessutom ett tydligt procykliskt 

mönster observeras i sjukfrånvaron, vilket innebar att den i stor utsträckning följde 

sysselsättningsgradens utveckling - i tider av hög arbetslöshet sjönk alltså sjukfrånvaron och i 

tider av låg arbetslöshet ökade sjukfrånvaron. (Hägglund & Skogman Thoursie 2010).  

 

Efter att ha nått en kulmen 1976 började sjukfrånvaron minska för att återigen börja öka efter 

1983 och under 1988 uppmättes den fram tills dess högsta sjukfrånvaron, räknat i antal ersatta 

sjukdagar (Nyman m.fl. 2002).  Från slutet av 1980-talet och fram till och med mitten av 

1990-talet halverades sjukfrånvaron, något som följdes av en kraftig ökning mellan åren 1997 

och 2002. Efter att sjukfrånvaron nådde en ny kulmen 2002 har sjukfrånvaron minskat 

kontinuerligt fram till och med 2011, varefter ett trendbrott och en ny uppgång kunnat 

observeras (Försäkringskassan 2012). Den svenska sjukfrånvaron har även utmärkt sig som 

hög i ett internationellt perspektiv och under många år har den legat över nivåerna för 

                                                        
3

 Enligt 28 kap. 7§ Socialförsäkringsbalken beräknas individens sjukpenning på ett underlag som för 

sjukpenning på normalnivå motsvarar 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst efter att 

denna multiplicerats med talet 0,97. Sjukpenning på fortsättningsnivå beräknas som 75 procent av den 

försäkrades sjukpenninggrundande inkomst sedan denna multiplicerats med talet 0,97.  
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sjukfrånvaro i jämförbara europeiska länder (Försäkringskassan 2009:10). År 1988 var 

andelen sjukskrivna cirka tre gånger så högt som i Danmark, Finland och Storbritannien. 

Denna skillnad har minskat sedan 2004, men 2006 hade Sverige fortfarande världens längsta 

sjukskrivningstider (SOU 2006:86). Vid en mätning som Försäkringskassan gjorde 2007 hade 

Sverige en sjukfrånvaro bland anställda som uppgick till 3 procent, vilket är att jämföra med 

2,5 procent i Danmark, 2,7 procent i Nederländerna och 1,8 procent i Tyskland 

(Försäkringskassan 2009:10). Det är dock inte troligt att skillnaderna förklaras av att Sverige 

har en sämre underliggande folkhälsa än många andra jämförbara länder. Tvärtom brukar 

Sverige hamna relativt högt i sådana jämförelser och har dessutom en av de högsta förväntade 

livslängderna i världen (Larsson m.fl. 2005).   

 

2.4 Rehabiliteringskedjan  

Rehabiliteringskedjan är sedan 2008 den process genom vilken Försäkringskassan bedömer 

individers rätt till sjukpenning. För den försäkrade individen innebär detta att dennes 

arbetsförmåga prövas regelbundet från första dagen i sjukfallet. Bedömningen genomförs i tre 

etapper vid vilka individens arbetsförmåga prövas olika beroende vart i sjukperioden 

individen befinner sig (Proposition 2009/10:45).  

 

Tabell 1: Tidpunkter och bedömningsgrunder enligt rehabiliteringskedjan 

Dag Bedömningsgrund 

15-90 Bedömningen av den försäkrade individens arbetsförmåga görs 

gentemot individens nuvarande arbetsuppgifter eller mot annat 

lämpligt arbete som tillfälligt kan tillhandahållas av 

arbetsgivaren.  

91-180 Bedömningen av den försäkrade individens arbetsförmåga görs 

gentemot annat arbete hos individens arbetsgivare. Individen 

ska även lämna in ett utlåtande från arbetsgivaren om så önskas 

av Försäkringskassan. 

181- Bedömningen av den försäkrade individens arbetsförmåga görs 

gentemot samtliga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden 

eller mot annat lämpligt arbete som är tillgängligt för individen.  

             Källa: Socialförsäkringsbalken 28 kap 46-48§§ samt proposition 2009/10:45.  
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Rehabiliteringskedjan omfattar fullt ut endast individer som vid tidpunkten för påbörjad 

sjukperiod har anställning. Individer som saknar anställning bedöms under hela 

sjukskrivningsperioden i förhållande till arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. För egna 

företagare görs bedömningen i förhållande till det vanliga arbetet fram till och med dag 180. 

Det är alltså samma bedömning som för anställda men med undantag för att arbetsförmågan 

inte prövas mot andra arbetsuppgifter (Försäkringskassan 2004:2). Med rehabiliteringskedjan 

har det också tillkommit en möjlighet för den försäkrade att efter 90 dagars sjukfrånvaro, med 

bibehållen sjukpenning, söka arbete hos en annan arbetsgivare med stöd från 

Arbetsförmedlingen. Skrivs ett anställningskontrakt mellan dag 91 och 180 är individen 

berättigad ledighet från sin anställning för att pröva det nya arbetet under den period som 

kvarstår till dag 365 i sjukfallet (ISF 2010:1).  

 

Skapandet av rehabiliteringskedjan är en del i det arbete som pågått sedan 1990-talet med att 

formalisera sjukskrivningsprocessen. Syftet har varit att reformera sjukförsäkringen från ett 

försörjningssystem till just en sjukförsäkring vilken enbart bedömer arbetsförmåga utifrån 

medicinska underlag
4
 (SOU 2006:86). Före 2008 tillämpades den så kallade steg för steg-

modellen vilken infördes 1997. I denna bedömdes den sjukskrivnes arbetsförmåga mot det 

ordinarie arbetet så länge det antogs att individen kunde återvända till detta. Först när det 

kunde uteslutas att den försäkrade kunde återgå till någon form av arbete hos arbetsgivaren 

prövades arbetsförmågan mot den övriga arbetsmarknaden. (ISF 2010:1) De största 

skillnaderna mellan rehabiliteringskedjan och steg-för-steg-modellen är således att rätten till 

ersättning i rehabiliteringskedjan prövas vid fasta tidpunkter och mot olika 

bedömningsgrunder vid de olika tidpunkterna. (Proposition 2009/10:45, Försäkringskassan 

2011:15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4
 Det har tidigare varit möjligt att bedöma rätten till sjukpenning på andra grunder än just medicinska, till 

exempel arbetsmarknadsskäl (SOU 2006:86).   
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

 

3.1 Forskning om sjukförsäkringen och sjukfrånvarobeteende 

Larsson m.fl. (2005) skriver i rapporten En hållbar sjukpenningförsäkring att det vid studiet 

av individers sjukskrivningsbeteende görs en avgörande gränsdragning mellan det 

individuella och det samhälleliga ansvaret. Hälsa utgör sällan ett absolut tillstånd utan är 

istället ett relativt begrepp som kan variera såväl mellan individer och samhällen som över tid. 

Huruvida en individ är att betrakta som frisk eller sjuk är således snarare en gradfråga än ett 

dikotomt mått.  Centrala frågor blir följaktligen vid vilken nivå av nedsatt hälsa som en 

individ är att betrakta som oförmögen att arbeta och likaså vilka krav samhället kan ställa på 

individens återgång till arbete. Larsson m.fl. hänvisar till att det inom ekonomisk teori ofta 

görs skillnad mellan privata och sociala kontrakt, något som de menar i viss mån också går att 

applicera på området sjukförsäkringar. Det privata kontraktet kan i sammanhanget förstås som 

relationen mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren och avser nivån på såväl monetär 

självrisk (ersättningsnivåer och karensdag) som skadereglering (kontroll) inom ramen för 

försäkringen. Det sociala kontraktet avser i sin tur de samhälleliga värderingar enligt vilka en 

individ betraktats som arbetsför eller inte och därmed också huruvida denne bör berättigas 

ersättning från sjukförsäkringen eller inte.  

 

Mycket av den forskning som bedrivits på individers sjukfrånvarobeteende är fokuserad på 

den förstnämnda aspekten ovan, det vill säga effekterna av förändringar i självrisk och 

skadereglering (Söderström m.fl. 2006). Vad gäller den forskning som fokuserar på självrisk 

är det många gånger sjukförsäkringens generositet
5
 som står i centrum för på vilket sätt denna 

påverkar individers sjukfrånvarobeteende. Den evidens som idag finns på området tyder på att 

en generös sjukförsäkring är positivt korrelerad med högre sjukfrånvaro (SOU 2006:86) och 

studier som analyserat internationella skillnader i sjukfrånvaro har funnit att en stor del i 

variationen kan förklaras av generositeteten i sjukförsäkringssystemet (se Osterkamp & Röhn 

2005, Frick & Malo 2005). I en studie av 1991 års sänkning i sjukpenningens 

ersättningsnivåer använder sig Johansson & Palme (2005) av omfattande svensk mikrodata 

för att studera hur minskad generositet inom ramen för försäkringen påverkar sjukfrånvaron. 

De finner att förändringarna totalt sett minskade sjukfrånvaron och menar att resultatet kan 

                                                        
5

 Generositeten bör i sammanhanget förstås som högre ersättningsnivåer, färre karensdagar och längre 

ersättningsperioder. 
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förstås som ett uttryck för det som inom försäkringsteorin kallas för moral hazard.  Detta 

fenomen återfinns också i en av de studier som genomförts för att studera effekten av ökad 

kontroll inom ramen för sjukförsäkringen. I en uppmärksammad undersökning av Hesselius 

m.fl. (2005) utnyttjas ett experiment, vilket genomfördes år 1988, för att studera hur krav på 

läkarintyg påverkar sjukfrånvaron. En slumpmässigt utvald behandlingsgrupp gavs 

möjligheten att uppvisa läkarintyg först den 15:e dagen i sjukperioden, att jämföra med den 

8:e dagen för kontrollgruppen. Författarna finner att andelen sjukskrivna var högre i 

behandlingsgruppen under hela den andra sjukveckan och de menar att ökad kontroll inom 

ramen för sjukförsäkringen är ett sätt att minska risken för moral hazard i försäkringen.  

 

Moral hazard innebär att försäkringens utformning påverkar individers sjukfrånvarobeteende. 

I praktiken kan detta ta sig uttryck dels genom ökad riskbenägenhet bland försäkrade (ex 

ante), dels genom ekonomiska drivkrafter att nyttja försäkringen (ex post) (Larsson m.fl. 

2005). Det är i huvudsak det sistnämnda av de två som är av relevans för sjukförsäkringen. 

Som framgår av ovan har den ekonomiska forskning som analyserat drivkrafter inom ramen 

för den svenska sjukförsäkringen funnit att högre ersättningsnivåer ger högre, och längre, 

sjukfrånvaro och att ökad kontroll kan ha motverkande effekter i sammanhanget (SOU 

2006:86). Det privata kontraktet, tillika sjukförsäkringssystemets utformning, har således 

enligt den tidigare forskningen incitamentseffekter på individers sjukfrånvarobeteende.  

 

Forskningen tyder emellertid på att sjukskrivningsbeslutet inte enbart är beroende av faktorer 

inom ramen för det privata kontraktet utan också av det sociala kontraktet. Om den sociala 

normen i ett samhälle säger att man ska vara frisk och arbeta, skriver Larsson m.fl., så får de 

individer som bryter mot denna norm bära en hög social kostnad för detta avvikande 

beteende. Lindbeck (2003) menar att det i och med välfärdsstatens framväxt har kommit att 

bli allt mer accepterat att försörjning sker på annat sätt än genom arbete, det vill säga genom 

bidrag, och att de sociala normer som tidigare fostrat individer till god arbetsmoral riskerar att 

försvagas ju fler som väljer att utnyttja försäkringssystemets förmåner.  Härigenom, hävdar 

Lindbeck, slår också effekterna av moral hazard och renodlat fusk hårdare igenom. Larsson 

m.fl. 2005 menar dock att det inte är fusket som sådant som är sjukpenningförsäkringens 

största problem idag. Det är snarare i den gråzon av lättverifierade respektive svårverifierade 

sjukdomar som vuxit fram som moral hazard är som störst och det är också där som sociala 

normer spelar störst roll för sjukskrivningsbeslutet. Att rent empiriskt belägga huruvida ett så 

abstrakt fenomen som normer har betydelse för individers sjukfrånvarobeteende är svårt men 
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exempel på studier finns. Bland annat har Hesselius m.fl. (2009) påvisat, i en undersökning 

som baseras på tidigare nämnt experiment genomfört av Hesselius m.fl. 2005, att 

sjukfrånvaron på arbetsplatsen har spridningseffekter medarbetare emellan.  

 

Som framgår av ovanstående diskussion om såväl det privata som det sociala kontraktet är 

individers sjukskrivningsbeteende inte enbart avhängigt deras hälsa. Sjukförsäkringens 

utformning förefaller central och om utgångspunkten är åstadkommandet av en låg 

sjukfrånvaro följer också frågan om till vilket pris detta sker. Exempelvis menar Chatterji & 

Tilley (2002) att en lägre sjukfrånvaro kan komma på bekostnad av en högre sjuknärvaro, 

något som Söderström m.fl. (2006) menar kan resultera i försämrad hälsa på lång sikt.  Då 

hälsa sällan tar sig uttryck genom att en individ antingen är fullkomligt arbetsför eller tvärtom 

helt arbetsoförmögen handlar det inom ramen för sjukförsäkringen många gånger om en 

gråzon i vilken det krävs ett balanserat förhållningssätt till begreppen sjukdom och hälsa 

(Larsson m.fl. 2005). Intressant är dock att hälsoeffekterna av diverse reformer inom ramen 

för sjukförsäkringen är tämligen outredda och de studier som ändå har genomförts är inte 

entydiga. I tidigare nämnd studie av Johansson & Palme (2004) påvisas inga negativa 

hälsoeffekter som resultat av 1991 års sjukförsäkringsreform, men Bäckman (1998) finner en 

ökning i korta sjukperioder som ett resultat av att individer återvänder till arbetet för tidigt. 

Puhani & Sonderhof (2010) har undersökt utflöde från, och hälsoeffekterna av, en sänkning 

av ersättningsnivån från 100 till 80 procent i den tyska sjukförsäkringen. De finner inga 

signifikanta effekter för förändringar i den självupplevda hälsan men att den genomsnittliga 

tiden för sjukhusvistelser minskar med två dagar i och med den ökade återgången till arbete. 

 

3.2 Forskning om rehabiliteringskedjan  

ISF (2010) har i rapporten Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna undersökt 

huruvida rehabiliteringskedjan har haft effekter på återgången i arbete. Genom att utnyttja ett 

naturligt experiment som möjliggjordes av att regelförändringarna inte infördes samtidigt för 

alla sjukskrivna individer påvisas att återgången i arbete ökar i anslutning till den prövning av 

arbetsförmågan som sker vid dag 181. En marginellt positiv effekt återfinns också för den 

prövning som sker vid dag 91 i sjukskrivningen.  

 

I rapporten konstateras att prövningarna minskar drivkraften att bli, och förbli, sjukskriven. 

För de försäkrade som vet, eller misstänker, att ersättningen försvinner efter en viss tid 
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kommer värdet på att återgå till arbete, alternativt hitta ett nytt, att öka.  ISF menar 

sammanfattningsvis att resultaten underskattar reformens sanna effekt eftersom 

Försäkringskassans organisatoriska problem gjort att de inte i alla ärenden kunnat genomföra 

prövningarna inom ramen för tidsgränserna.  
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4. Studiens upplägg 

 

Studien genomförs med hjälp av två analyser. Genom att använda linjär regression kommer vi 

i en första analys skatta rehabiliteringskedjans eventuella hälsoeffekter genom en före- och 

efterjämförelse där vi utnyttjar en grupp som omfattats av de nya reglerna som 

behandlingsgrupp och en grupp som omfattats av de gamla reglerna som jämförelsegrupp. I 

en andra analys kommer vi isolera för potentiella trender i populationens hälsoutveckling och 

vi skattar därför istället hälsoeffekterna genom en difference in difference-analys (Rosen & 

Gayer 2010). Genom att beakta faktorer som inte inryms i den första, något enklare, analysen 

är vår förhoppning att denna andra analys ska bidra till att stärka bärigheten i studiens resultat.  

 

4.1 Tillvägagångssätt  

Analyserna tar sin utgångspunkt i de resultat som presenteras i ISF (2010:1) vilka påvisar att 

rehabiliteringskedjan har haft effekt på återgång i arbete inför, och efter, den 

arbetsförmågebedömning som sker vid dag 181. Givet detta menar vi att 

rehabiliteringskedjans potentiella hälsoeffekter kan förväntas vara störst för den grupp 

försäkrade som befinner sig inom ett visst intervall runt prövningen vid dag 181. Den grafiska 

representationen i figur 1 a-c tyder på att ett relevant intervall utgörs av individer som avslutar 

sin sjukskrivning någon gång mellan dag 160 och 199 i sjukperioden. För denna grupp ökar 

andelen som återgår i arbete, mellan år 2007 och 2008, med cirka 20 procent (figur 1b). Detta 

kan jämföras med andelen dag 0-159 som endast ökat med drygt 3 procent (figur 1a) och dag 

200-365 där andelen minskar med drygt 20 procent under samma period (figur 1c). En rimlig 

tolkning av utvecklingen är att den ökning i avslutade sjukskrivningar som observeras i figur 

1b sker på bekostnad av den minskning som observeras i figur 1c, det vill säga att de 

sjukskrivningar som innan rehabiliteringskedjans införande hade avslutats mellan dag 200 och 

365 nu istället avslutas mellan dag 160 och 199.  

 

                                                Figur 1a: Andel avslutade sjukskrivningsperioder  

                       dag 15-159 
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                                                Figur 1b: Andel avslutade sjukskrivningsperioder 

                                                dag 160-199 
 

 

 

 

 

 

 

                                                Figur 1c: Andel avslutade sjukskrivningsperioder 

                                                dag 200-365 
 

  

 

 

 

 

 

 

För att, i enlighet med studiens syfte, utröna huruvida rehabiliteringskedjans införande 

genererat hälsoeffekter eller inte väljer vi att i den första analysen använda en 

behandlingsgrupp bestående av individer vars sjukfall påbörjades mellan september och 

november 2008 och som sedan avslutade sin sjukskrivning mellan dag 160 och 199 i 

sjukperioden. Som jämförelsegrupp använder vi motsvarande grupp föregående år, det vill 

säga 2007. Genom en jämförelse mellan behandlingsgrupp och jämförelsegrupp, med 

avseende på de utfallsvariabler enligt vilka vi valt att definiera hälsa, får vi ett mått på 

rehabiliteringskedjans hälsoeffekter. Relevansen i denna skattning är avhängig att vi på ett 

framgångsrikt sätt lyckas kontrollera betydelsen av bakomliggande faktorer.  

 

En tänkbar brist i ovanstående före- och efterjämförelse är att den inte tar hänsyn till 

eventuella trender som kan ha uppstått som ett resultat av att läkare i olika utsträckning 

förskriver läkemedel och att individer varierar i sin vårdkonsumtion. För att motverka denna 

problematik väljer vi därför att genomföra ytterligare en analys och i denna andra analys 

skatta de eventuella hälsoeffekterna genom en difference in difference-ansats. Vi använder 
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oss av en behandlingsgrupp bestående av samtliga individer från 2007 och 2008 som, efter att 

ha påbörjat ett sjukfall mellan september och november, avslutar sin sjukskrivning mellan dag 

160 och 199. Jämförelsegruppen utgörs i detta steg av de individer som avslutar sin 

sjukskrivning mellan dag 15 och 159 efter att, likt tidigare, påbörjat sjukfallet någon gång 

mellan september och november 2007 respektive 2008. Ett centralt antagande vi gör är att 

hälsotillståndet i jämförelsegruppen torde vara opåverkat av rehabiliteringskedjans införande. 

Stödet för detta menar vi finns i resultaten från ISF (2010:1), men också i figur 1a som tydligt 

illustrerar att rehabiliteringskedjan endast ökat återgången i arbete marginellt för denna grupp. 

I sammanhanget bygger sedan difference in difference-analysen på att i frånvaro av 

trendeffekter så skulle skillnaderna i hälsa vara desamma mellan de två grupperna om inte 

rehabiliteringskedjan hade genomförts. Genom linjär regression ger denna skattning 

ytterligare ett mått på rehabiliteringskedjans hälsoeffekter. I den mån effekterna skiljer sig åt 

bör resultatet i den första analysen tolkas med försiktighet då den andra analysen indikerar att 

det förekommer trender i hälsoutvecklingen som är nödvändiga att beakta.  

 

Tabell 2: Den studerade populationen fördelad enligt den period under vilken de avslutar sin 

sjukskrivning. 

2007 2008 

 Dag 15-159  Dag 15-159  

Dag 160-199  Dag 160-199  

 

4.2 Operationaliseringar  

Nödvändigt för denna studie är en definition av begreppet hälsa som gör det empiriskt 

testbart. Med anledning av studiens kvantitativa karaktär har vi låtit operationalisera 

hälsobegreppet till att innefatta läkemedelskonsumtion samt vårdkontakter med såväl öppen 

som sluten vård.  

 

Det datamaterial som beskriver de studerade gruppernas läkemedelskonsumtion härstammar 

från Läkemedelsregistret och omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som 

expedierats mot recept, eller motsvarande, på apotek (Socialstyrelsen 2009). I fokus för denna 

studie är det antal tillfällen en individ förskrivs läkemedel och så även antalet förskrivningar 

individen fått.  Det datamaterial som i sin tur beskriver de studerade gruppernas vårdkontakter 

härstammar från Patientregistret och omfattar alla avslutade vårdtillfällen inom sluten vård 
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och specialiserad öppen vård hos såväl offentliga som privata vårdgivare (Socialstyrelsen 

2009). Definitionen av de båda vårdformerna sker i enlighet med Socialstyrelsens terminologi 

där sluten vård preciseras som hälso- och sjukvård vilken ges till individer vars tillstånd 

kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Öppen 

specialiserad vård innefattar vidare hälso- och sjukvård som ges individer vars tillstånd är 

sådant att vårdinsatsen förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar men som på 

samma gång kräver mer specialiserade åtgärder än vad som finns tillgängligt inom 

primärvården
6
.  

 

Tabell 3: Operationaliseringar med avseende på begreppet hälsotillstånd. 

Läkemedelskonsumtion Vårdkontakter 

Antal förskrivningar  Antal besök i öppen vård 

Antal förskrivningstillfällen Antal besök i sluten vård  

 

Trots att vi menar att de operationaliseringar vi gör beskriver hälsa på ett tämligen relevant 

sätt är det möjligt att ifrågasätta huruvida de faktiskt fångar de mest centrala aspekterna i 

individers hälsotillstånd och likaså förändringar i detta.  En första avvägning som har gjorts, 

och som är nödvändig att beakta konsekvenserna av, är den mellan subjektiva och objektiva 

indikatorer på hälsa. En fördel med den objektiva ansats som vi valt genom användandet av 

offentlig registerdata är att vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt har tillgång till 

totalpopulationen för vårt studieobjekt. Tillvägagångssättet möjliggör även för meningsfulla 

jämförelser mellan de studerade grupperna och vi kan bortse från risken med att individer 

genom egna skattningar kan värdera sin hälsa olika. Fördelarna till trots så är den objektiva 

ansatsen emellertid inte problemfri. Tänkbart är att individers beteende, av anledningar som 

inte är direkt relaterade till hälsan, skiljer sig åt med avseende på hur de konsumerar 

läkemedel och är i kontakt med vårdinstanser. Med hjälp av ett subjektivt mätinstrument som 

är mer fokuserat på den självupplevda hälsan skulle vi därför, på ett bättre sätt än vid den 

objektiva ansatsen, kunna observera hälsoeffekter som inte ställer krav på aktiva insatser från 

individerna. Givet totalpopulationens storlek, begränsad tidsram för genomförandet och likaså 

                                                        
6
 Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser 

(Socialstyrelsen 2011).  



 18 

de problem som kvarstår i jämförbarheten mellan individer bedömer vi emellertid att denna 

objektiv ansats är att föredra för vårt genomförande.   

 

Förutsatt den objektiva ansats vi valt finns vidare tänkbara problem också inom ramen för de 

utfallsvariabler vi använder oss av. Vad gäller populationens vårdkontakter saknas i 

datamaterialet information om besök i primärvården, vilket för somliga kan tänkas vara den 

första instans till vilken individer vänder sig vid försämrad hälsa. För populationens 

läkemedelskonsumtion saknas också information om bruk av icke-receptbelagd medicin 

vilket, likt ovanstående, kan antas utgöra en del av vissa individers läkemedelsanvändning. 

Risken finns härmed att eventuella hälsoeffekter underskattas. Ett liknande problem finns 

inom ramen för utfallsvariabeln besök i sluten vård. Utformningen av data är här sådan att det 

endast är avslutade vårdtillfällen som registreras. Då denna vårdform har mer omfattande 

sjukhusbunden vårdtid än den öppna vården finns det även här en risk för underskattning av 

effekterna. Det är rimligt att tro att denna underskattning blir större för de grupper som återgår 

i arbete mellan dag 160 och 199 än för de som återgår i arbete dag 15 till 159, varför det i den 

difference in difference-analys som genomförs kan förekomma viss skevhet mellan 

grupperna.  

 

Möjligt är att avsaknaden av mer omfattande och utförlig data kan påverka studiens resultat. I 

och med att de utfallsvariabler vi har valt inte gör anspråk på att ge en heltäckande 

beskrivning av populationens hälsa menar vi emellertid att de operationella indikatorer som 

förekommer i inom ramen för studien i alla fall på förhand fungerar tillräckligt 

tillfredsställande för att inte ifrågasättas ytterligare.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

5. Urval och data  

 

5.1 Urval och avgränsningar 

Studien omfattar samtliga individer som påbörjade en sjukskrivningsperiod någon gång 

mellan september och november 2007 respektive 2008 och vars sjukskrivning inte pågick 

längre än 199 dagar. Då sjukpenning betalas ut först från dag 15 och framåt består urvalet av 

sjukperioder som löper mellan dag 15 till och med dag 199. Individer äldre än 64 år ingick 

ursprungligen i urvalet men har uteslutits då det inte går att anta att dessa återgår i arbete efter 

avslutad sjukskrivningsperiod. Totalt inbegriper detta 157 706 observationer som är fördelade 

på 79 061 observationer 2007 och 78 645 observationer 2008. Endast en observation per 

individ används, vilket innebär att för de individer som har fler än ett påbörjat sjukfall under 

den studerade perioden så beaktas uteslutande det första sjukfallet. För de individer som 

förekommer i datamaterialet både under 2007 och 2008 har slumpen avgjort vilken av de 

aktuella observationerna som används. Detta för att samma person inte ska kunna hamna i den 

behandlade och den obehandlade gruppen. 

 

Samtliga individer i urvalet innehade en anställning vid sjukfallets början. Omfattningen av 

sjukskrivningen kan ha varit såväl på heltid som på deltid men urvalet avser enbart återgångar 

till arbetet på heltid. Ett möjligt problem i urvalet är att datamaterialet inte lämnar information 

om huruvida individerna faktiskt återvänder till arbete eller inte, men då längre sjukperioder 

utelämnas (från dag 200 och framåt) så torde det emellertid endast vara en mindre andel som 

inte gör det.
7
  

 

5.2 Data 

Det datamaterial som används i studien är hämtat från IFAU-databasen som innehåller 

information från bland annat Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Inom ramen för 

sjukfallsspecifik information ingår variablerna sjukskrivningshistorik, sjukskrivningens 

omfattning, dagbelopp från sjukpenningen och antal sjukskrivningsdagar. Socioekonomisk 

situation omfattar variablerna gift, antal barn, utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial eller 

eftergymnasial), löneinkomst förra månaden och huruvida individen hade anställning i 

                                                        
7
 Se exempelvis Socialförsäkringsrapport 2009:7 för uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter 

avslutad period med sjukpenning.  
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november föregående år. I individsspecifik information ingår information om variablerna 

ålder, kön och länstillhörighet. Information om hälsotillståndet beskrivs genom variablerna 

antal förskrivningar föregående år, antal förskrivningstillfällen föregående år, antal besök i 

öppen vård föregående år, antal besök i sluten vård föregående år. Önskvärt vore att i 

materialet även ha tillgång till en variabel för sjukdiagnos, men då vi för samtliga individer 

har data för föregående års vårdkontakter och läkemedelskonsumtion menar vi att eventuella 

systematiska skillnader mellan grupperna gällande hälsotillstånd i alla fall delvis fångas upp 

med hjälp av dessa variabler.  

 

Materialet innehåller årsvisa data för de två utfallsvariabler som utgör populationens 

vårdkontakter. Det är således de kontakter med öppen respektive sluten vård som tas mellan 1 

januari och 31 december, efter det att individerna avslutat sin sjukskrivning, som studeras. För 

de utfallsvariabler som i sin tur utgör läkemedelskonsumtion finns data från det datum 

individerna avslutat sin sjukskrivning till och med 31 december följande år. För den indelning 

som har gjorts med avseende på när i sjukfallet en individ avslutar sin sjukskrivning innebär 

detta att gruppen som återgår i arbete mellan dag 15 och 159 har längre exponeringstid vad 

gäller registrerad läkemedelskonsumtion. Detta kan vara värt att beakta, allra helst i den 

deskriptiva genomgång av populationen som följer nedan, men vi menar att resultaten inte 

påverkas märkbart.  

 

5.2.1 Beskrivning av populationen 

Tabell 4 redovisar att de fyra grupperna inte skiljer sig nämnvärt åt med avseende på de 

utvalda variablerna, detta oberoende av om jämförelser görs mellan sjukskrivningsperioder 

samma år eller mellan olika år. En övervägande majoritet av populationen utgörs av kvinnor. 

Åldern är förhållandevis jämnt fördelad mellan de olika ålderskategorierna, med undantag för 

den grupp som är under 24 år. Drygt hälften av populationen har gymnasium som sin högsta 

utbildning och bland övriga är det fler som har eftergymnasial utbildning än förgymnasial. 

Cirka två tredjedelar har en inkomst mellan 100 000 kronor och 300 000, men det framgår att 

det är något fler i gruppen som avslutar sin sjukskrivning mellan dag 160 och 199 som har en 

inkomst under 100 000 kronor. I denna grupp är det också fler individer som har längre 

sjukskrivningshistorik, cirka 40 procent har de senaste tio åren varit sjukskrivna mer än 180 

dagar att jämföra med 30 procent i gruppen för 15-159 dagar. Det är också fler som i denna 

grupp har ett lägre dagbelopp, även om drygt en tredjedel av den totala populationen erhåller 
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mellan 501 och 653 kronor i sjukpenning. En något större andel av de som avslutar sin 

sjukskrivning mellan dag 15 och 159 har sjukpenning på heltid, men totalt sett är det drygt 

fyra femtedelar som har det.   

 

      Tabell 4: Beskrivning av populationen fördelat på andelar 

 15-159 

(2007) 

160-199 

(2007) 

15-159 

(2008) 

160-199 

(2008) 

Kön  

Man  

Kvinna 
 

 

0,3794 

0,6206 

 

0,3713 

0,6287 

 

0,3746 

0,6254 

 

0,3871 

0,6129 

Ålder 

<24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 
 

 

0,0647 

0,1946 

0,2439 

0,2448 

0,2520 
 

 

0,0455 

0,1905 

0,2380 

0,2481 

0,2779 

 

0,0669 

0,1948 

0,2355 

0,2481 

0,2547 
 

 

0,0472 

0,1876 

0,2330 

0,2373 

0,2949 

Lön 

<100 000 

100 000-200 000 

200 000-300 000 

300 000-400 000 

>400 000 
 

 

0,1552 

0,2619 

0,3982 

0,1360 

0,0487 
 

 

0,1908 

0,2741 

0,3720 

0,1187 

0,0444 

 

0,1330 

0,2450 

0,4051 

0,1585 

0,0585 

 

0,1483 

0,2729 

0,3731 

0,1508 

0,0548 
 

Sjukskrivningshistorik 

<30  

30-179 

180-729 

>730 
 

 

0,3791 

0,2991 

0,2166 

0,1052 

 

0,2915 

0,2786 

0,2793 

0,1506 

 

0,3811 

0,2909 

0,2164 

0,1116 

 

0,2885 

0,2814 

0,2662 

0,1639 

Sjukpenning, dagbelopp 

<250 

251-400 

401-500 

501-653 

>653 

 

0,1156 

0,1755 

0,2090 

0,3215 

0,1784 

 

0,1582 

0,1919 

0,2026 

0,2967 

0,1506 

 

0,1025 

0,1659 

0,1928 

0,3395 

0,1993 

 

0,1447 

0,1794 

0,1712 

0,3153 

0,1895 
 

Omfattning 

Hel 

Trekvart 

Halv 

Kvart 
 

 

0,8637 

0,0070 

0,0957 

0,0335 

 

0,7988 

0,0097 

0,1249 

0,0666 

 

0,8702 

0,0070 

0,0907 

0,0321 

 

0,8096 

0,0122 

0,1151 

0,0631 

 

5.2.2 Beskrivning av populationens hälsotillstånd  

I tabell 5 framgår det att ungefär var femte individ i gruppen som avslutar sin sjukskrivning 

mellan dag 15 och 159 inte har några förskrivningar efter återgång i arbete, att jämföra med 

ungefär var fjärde i gruppen som avslutar sin sjukskrivning mellan dag 160 och 199. 

Situationen ser likartad ut också för antalet förskrivningstillfällen. Medelvärdet för antalet 

förskrivningar är högre för grupperna med kortare sjukskrivningar och sträcker sig för 

samtliga grupper mellan cirka fem och åtta förskrivningar. För antalet förskrivningstillfällen 
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varierar medelvärdet mellan 3,4 och 2,6. Också här är medelvärdet högre för gruppen som 

avslutar sin sjukskrivning mellan dag 15 och 159.   

 

Vad gäller vårdkontakter så visar tabell 5 att ungefär åtta av tio individer inte har sökt sluten 

vård någon gång under uppföljningsperioden. Detta gäller för samtliga grupper. Medelvärdet 

varierar mellan 0,2 och 0,4 besök. För de som avslutar sin sjukskrivningsperiod mellan dag 

160 och 199 är medelvärdet högre än för de övriga två grupperna såväl för 2007 som för 

2008.  Det är, totalt sett, färre som aldrig uppsökt öppen vård. För de som avslutar sin 

sjukskrivning mellan dag 15 och 159 är andelen drygt 40 procent medan den för gruppen som 

avslutar sin sjukskrivning mellan dag 160 och 199 är cirka 30 procent. Medelvärdet skiljer sig 

med ungefär ett besök mellan grupperna och är som högst för den grupp som avslutar sin 

sjukskrivning mellan dag 160 och 199 2008 (2,6 besök).  

 

Tabell 5: Beskrivning av populationens hälsotillstånd  

 15-159 

(2007) 

160-199 

(2007) 

15-159 

(2008) 

160-199 

(2008) 

Förskrivningar  

Andel med 0 

Medelvärde 

 

0,1796 

8,428 

 

0,2471 

5,546 

 

0,1965 

7,803 

 

0,2607 

5,017 

Förskrivningstillfällen 

Andel med 0 

Medelvärde 

 

0,1796 

3,584 

 

0,2471 

2,546 

 

0,1965 

3,367 

 

0,2607 

2,399 

Öppen vård 

Andel med 0 

Medelvärde 

 

0,4518 

1,652 

 

0,3112 

2,443 

 

0,4367 

1,7449 

 

0,2842 

2,614 

Sluten vård  

Andel med 0 

Medelvärde 

 

0,8358 

0,2398 

 

0,7495 

0,4285 

 

0,8284 

0,2524 

 

0,7478 

0,3950 
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6. Analys 

 

6.1 Statistisk metod 

Studiens resultat skattas med hjälp av två separata modeller
8
. Den första avser den före- och 

efterjämförelse som görs mellan behandlingsgrupp och jämförelsegrupp i den första analysen. 

 

       
                              

 

Där    representerar var och en av de fyra utfallsvariablerna – antal förskrivningar, antal 

förskrivningstillfällen, antal besök i öppen vård och antal besök i sluten vård. α är en 

konstant,   
  är en vektor som beskriver individerna i populationen enligt tillgänglig data (se 

5.2 Data) och    anger hur olika egenskaper samvarierar med utfallsvariablerna.       är en 

dummyvariabel som anger vilket år sjukskrivningen påbörjades (1=2008, 0=2007),    är den 

tillhörande koefficienten som anger den årsvisa förändringen och det är alltså den som fångar 

upp effekten av reformen.    är en felterm.  

 

Den andra modellen avser vidare difference in difference-analysen 

 

       
                                                                 

 

Där    återigen representerar var och en av de fyra utfallsvariablerna och α är en konstant.   
  

är samma vektor som ovan och även här anger   hur de olika egenskaperna samvarierar med 

utfallsvariablerna.       är fortfarande en dummyvariabel som anger vilket år 

sjukskrivningen påbörjades (1=2008, 0=2007) och    den tillhörande koefficienten som anger 

den årsvisa förändringen.               är en dummyvariabel för under vilken period 

individer avslutar sin sjukskrivningsperiod (1=160-199, 0=15-159).    är den tillhörande 

koefficienten som anger hur utfallsvariabeln reagerar beroende på vilken grupp individen 

ingår i.                       är en interaktionsterm och    är tillhörande koefficient som 

beskriver hur utfallsvariablerna påverkas av de individer som återgår i arbete mellan dag 160 

och 199 år 2008. För denna skattning är det således interaktionstermen som fångar upp 

                                                        
8
 Båda analyserna genomförs med hjälp av OLS-skattningar (Ordinary Least Squares) vilket innebär att vi 

bestämmer koefficienterna så att summan av de kvadrerade residualerna blir så liten som möjligt (Dahmström 

2011).  
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effekten av reformen, givet antagandet om att hälsan hos de som återgår i arbete mellan dag 

15 och 159 är opåverkad av rehabiliteringskedjans införande.    är en felterm.   

 

6.2 Resultat   

Studiens resultat presenteras i tabell 6-9. Tabell 6 och 7 redovisar effekterna på populationens 

läkemedelskonsumtion med avseende på de två analyser som genomförts. På samma sätt 

redovisar tabell 8 och 9 effekterna på populationens vårdkontakter. Fullständiga resultat 

redovisas i appendix
9
.  

 

Liksom framgår ovan återger tabell 6 och 7 rehabiliteringskedjans effekt på populationens 

läkemedelskonsumtion efter återgång i arbete. Enligt den före - och efterjämförelse som 

genomförts i den första analysens (tabell 6) har antalet förskrivningar minskat med 0,62 per 

individ och resultatet är statistiskt signifikant på 1-procentsnivån. Även effekten på antalet 

förskrivningstillfällen visar på en minskning och individerna i behandlingsgruppen har 

förskrivits läkemedel 0,16 gånger färre än jämförelsegruppen. Resultatet är signifikant på 1-

procentsnivån. Att döma av dessa resultat skulle det således skett en minskning i 

läkemedelskonsumtion för den grupp som omfattas av rehabiliteringskedjan. I denna analys 

tas emellertid ingen hänsyn eventuella trender i läkemedelskonsumtionen. När dessa beaktas i 

den andra analysen försvinner också de negativa effekterna och läkemedelskonsumtionen 

förefaller ha ökat något för behandlingsgruppen (tabell 7). Resultaten från denna analys är 

emellertid inte statistiskt säkerställda.  

 

    Tabell 6: Effekten på läkemedelskonsumtion vid före- och efterjämförelse.  

 
N Β2008 SE P-value [95 % Conf. Interval] 

Förskrivningar 

Förskrivnings-

tillfällen 

6165 

6165 

-.619*** 

-.161*** 

.152 

.061 

0.00 

0.01 

-.918 -.321 

-.280 -.042 

Anmärkning: Linjär regression (OLS). Effekterna för läkemedelskonsumtionen är uppskattade genom förändringen 

mellan konsumtionen för de som återgick i arbete mellan dag 160 och 199 i sjukskrivningen under 2007 och 

läkemedelskonsumtionen för de som återgick i arbete mellan dag 160 och 199 år 2008. */**/*** anger statistisk 

signifikans på 10/5/1-procentsnivån.    

 

 

                                                        
9
 De resultat som redovisas i appendix avser endast de skattningar som finns presenterade i tabell 6-9. Utöver 

dessa har vi även genomfört skattningar för samtliga utfallsvariabler där extremvärden för respektive variabel 

uteslutits. Effekten är emellertid marginell varför vi av utrymmesskäl valt att utlämna fullständiga resultat för 

detta. Vi intresse går det bra att kontakta författarna för mer information.  
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    Tabell 7: Effekten på läkemedelskonsumtion vid difference in difference-analys  

 
N ΒDiD-effekt SE P-value [95 % Conf. Interval] 

Förskrivningar 

Förskrivnings-

tillfällen 

157 706 

157 706 

.067 

.083 

.223 

.080 

.765 

.302 

-.371 .504 

-.075 .240 

 

Anmärkning: Linjär regression (OLS) vid difference in difference - analys. Effekterna för läkemedelskonsumtionen 

är uppskattade som förändringen mellan konsumtionen för de som återgick i arbete mellan dag 160 och 199 i 

sjukskrivningsperioden och de som återgick i arbete mellan dag 0 och 159.*/**/*** anger statistisk signifikans på 

10/5/1-procentsnivån. 

 

Det faktum att effekterna från respektive skattning går i motsatt riktning antyder att det finns 

trendeffekter som är nödvändiga att beakta vid studie av populationens 

läkemedelskonsumtion. Vi kan därför avvisa den minskning av läkemedelskonsumtionen som 

den första analysen påvisar till förmån för de resultat som genereras i den andra analysen.  

 

Tabell 8 och 9 visar vidare rehabiliteringskedjans effekt på populationens vårdkontakter efter 

återgång i arbete. Enligt den första analysen har behandlingsgruppens besök i öppen vård ökat 

med 0,18 tillfällen per individ (tabell 8). Detta resultat är signifikant på 5-procentsnivån. 

Antalet besök i sluten vård har enligt samma skattning minskat med 0,02 tillfällen per individ, 

men resultatet saknar statistisk signifikans. Liksom i fallet med läkemedelskonsumtion ser 

dock effekterna annorlunda ut vid en difference in difference-analys (tabell 9). En ökning i 

antalet besök i öppen vård kan observeras också då vi i andra analysen kontrollerar för 

trendeffekter men ökningen är nu mindre och effekten i denna andra skattning är inte 

statistiskt säkerställd. För antalet besök i sluten vård visar analysen fortfarande på en 

minskning för behandlingsgruppen. Effekten är större än vad som uppmättes i den första 

analysen, mer precist 0,04 besök färre för individerna i behandlingsgruppen, och resultatet är 

också signifikant på 5-procentsnivån.  

 

     Tabell 8: Effekten på vårdkontakter vid före- och efterjämförelse.  

 
N Β2008 SE P-value [95 % Conf. Interval] 

Öppen vård 

Sluten vård 

6165 

6165 

.184** 

-.020 

.086 

.024 

.033 

.416 

.015 .352 

-.067 .028 

Anmärkning: Linjär regression (OLS). Effekterna för vårdbesök är uppskattade genom förändringen mellan antal 

besök för de som återgick i arbete mellan dag 160 och 199 i sjukskrivningen under 2007 och antal besök för de som 

återgick i arbete mellan dag 160 och 199 år 2008. */**/*** anger statistisk signifikans på 10/5/1-procentsnivån. 
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    Tabell 9: Effekten på vårdkontakter vid difference in difference – analys  

 
N ΒDiD-effekt SE P-value [95 % Conf. Interval] 

Öppen vård 

Sluten vård 

157 706 

157 706 

.106 

-.037** 

.076 

.019 

.163 

.049 

-.043 .254 

-.074 -.001 

Anmärkning: Linjär regression (OLS) vid difference in difference - analys. Effekterna för vårdkontakter är 

uppskattade som förändringen mellan antal besök för de som återgick i arbete mellan dag 160 och 199 i 

sjukskrivningsperioden och de som återgick i arbete mellan dag 0 och 159. */**/*** anger statistisk signifikans på 

10/5/1-procentsnivån. 

 

Resultaten i tabell 8 och 9 är något tvetydiga. Liksom i fallet med läkemedelskonsumtion 

tycks det förekomma trendeffekter bekräftande vårdkontakter. Då dessa beaktas observerar vi 

å ena sidan en icke signifikant ökning i antalet besök i öppen vård, å andra sidan en statistisk 

signifikant minskning i antalet besök i sluten vård. Resultatet för populationens kontakter med 

sluten vård är tämligen förvånande och skulle i sammanhanget tyda på att 

rehabiliteringskedjan just i detta avseende skulle haft positiva hälsoeffekter, om än 

förhållandevis små. Liksom tidigare nämnts (se 4.2 Operationaliseringar) finns emellertid ett 

potentiellt problem med utfallsvariabeln sluten vård som skulle kunna bidra till att förklara 

detta resultat; då det endast är avslutade slutenvårdstillfällen som finns registrerade kan alltså 

den negativa effekten vara överskattad.  

 

Med anledning av att effekterna på 3 av 4 utfallsvariabler inte är statistiskt säkerställda saknas 

det övertygande bevis för att rehabiliteringskedjan har haft effekter på populationens hälsa. 

Den effekt som visar sig statiskt säkerställd – minskningen i antal besök i sluten vård – är 

liten och följer dessutom med en reservation.   
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7. Sammanfattande diskussion    

 
Denna studie har utgått från syftet att undersöka huruvida ökad kontroll inom ramen för 

sjukförsäkringen har påverkat hälsan hos de individer som i och med detta har återgått i 

arbete. Reformen i centrum för studien har varit rehabiliteringskedjans införande år 2008, 

vilken innebar att rätten till sjukpenning kom att prövas vid fasta tidsgränser och som enligt 

ISF-rapporten 2010:1 ökat återgången i arbete för individer som närmar sig 

arbetsförmågeprövningen vid dag 181. Då tidigare forskning enbart ytterst knapphändigt 

utrett hälsoeffekterna av sjukförsäkringsreformer har vår förhoppning varit att kunna bidra till 

ökad förståelse för detta fenomen och på så vis också fylla en kunskapslucka inom det 

befintliga forskningsfältet.  

 

Hälsobegreppet har definierats som läkemedelskonsumtion (antal förskrivningar samt antal 

förskrivningstillfällen) och vårdkontakter (antal besök i öppen vård samt antal besök i sluten 

vård). Eventuella hälsoeffekter har sedan skattats med hjälp av två analyser – en före- och 

efterjämförelse och en difference in difference-analys, där den sistnämnda har avsett att 

kontrollera för eventuella trender.  

 

Vi finner inget stöd för att rehabiliteringskedjans införande skulle ha någon uppenbar 

inverkan på populationens hälsa. Vid den difference in difference-analys som genomförts är 

de uppmätta effekterna på behandlingsgruppens läkemedelskonsumtion inte statistiskt 

säkerställda och samma sak gäller för den ena, antal besök i öppen vård, av de två 

utfallsvariablerna för vårdkontakter. För variabeln antal besök i sluten vård finner vi en, på 5-

procentsnivån, statistisk signifikant effekt som tyder på en minskning i besökstillfällen per 

individ. Rehabiliteringskedjans införande tycks således haft en positiv hälsoeffekt med 

avseende på detta, men den skattade effekten är liten och det bör poängteras att variabeln som 

sådan kan präglas av skevhet på grund av datamaterialets utformning.  

 

Vi menar att studiens resultat öppnar för i huvudsak två tolkningar. Möjligt är att individers 

arbetsoförmåga vid tidigare bedömningsförfaranden överskattats och således att 

rehabiliteringskedjan införande öppnat för effektivare återgång i arbete för de individer som 

faktiskt varit tillräckligt friska för att göra så. Huruvida moral hazard förekommit i den 

svenska sjukpenningförsäkringen har inte varit upp till denna studie att avgöra. Tidigare 

forskning på den svenska sjukförsäkringen har emellertid kunnat påvisa förekomsten av 
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sådant moraliskt riskbeteende, varför också ökad kontroll som motverkar denna problematik 

skulle kunna förklara att individer i och med rehabiliteringskedjans införande verkat kunna 

återgå i arbete i större utsträckning och detta utan noterbara hälsoeffekter. Av detta följer att 

det genom sjukförsäkringens utformning tycks vara möjligt att åstadkomma en lägre 

sjukfrånvaro utan att det sker på bekostnad av de sjukskrivnas hälsa. Om det till detta kan 

antas att det från den historiskt sett höga sjukfrånvaron i Sverige utvecklats en tämligen hög 

acceptans för vad som betraktas som ersättningsberättigad frånvaro är det möjligt att 

åstadkommandet av lägre sjukfrånvaro också på sikt skulle få konsekvenser för 

normbildningen.  

 

Huruvida denna sammantagna tolkning är möjlig att översätta till en annan kontext än den 

svenska, där sjukfrånvaron under lång tid varit hög och moral hazard kunnat påvisas, är 

däremot osäkert. Tänkbart är att det finns en kritisk lägsta punkt för sjukfrånvaron efter vilken 

ytterligare kontrollåtgärder skulle kunna komma att påverka hälsan negativt, detta exempelvis 

genom ökad sjuknärvaro.  

 

En alternativ, och likaså mer försiktig, tolkning av studiens resultat är emellertid att 

genomförandet inte lyckats fånga upp tillräckligt relevanta aspekter i populationens 

hälsotillstånd, varför säkerställda effekter också uteblivit. Som vi ser det är det i huvudsak på 

två punkter som denna studie skulle kunnat se annorlunda ut – mätinstrument och data. Det 

finns en möjlighet att det mätinstrument vi använt oss av inte har varit tillräckligt nyanserat 

för att det ska kunna sägas vara representativt för populationens hälsoutveckling och att 

eventuella effekter tydligare skulle yttrat sig genom alternativa utfallsvariabler. Hälsa, och 

likaså vad som definierar en försämring respektive en förbättring i densamma, är en komplex 

fråga och det är inte helt problemfritt att försöka kvantifiera hälsobegreppet så som gjorts i 

denna studie. Avsaknaden av mer omfattande och utförlig data har påtalats redan tidigare i 

studien (se 4.2 Operationaliseringar). Vi menar fortfarande att information om såväl icke-

receptbelagda läkemedel som antal besök i primärvård hade varit önskvärt för studien och 

givet de resultat som påvisats förefaller frågan om eventuella underskattningar än mer 

angelägen.  

 

Då den befintliga forskningen på sjukförsäkringsreformers eventuella hälsoeffekter är 

tämligen bristfällig är det svårt att på ett kumulativt och tillfredsställande vis kunna placera 

studiens resultat i ett större sammanhang. Frågan blir därför av empirisk karaktär och vi vill 
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mot bakgrund av detta uppmuntra till vidare studier som med andra infallsvinklar kan bidra 

med ytterligare kunskaper i ämnet. Definitionen av hälsa är onekligen central varför det också 

vore intressant att se utfall där ekonomisk forskning möter medicinisk för att på så vis få 

tillgång till expertis inom respektive disciplin. Inom ramen för sjukförsäkringen vore det 

likaså av intresse att undersöka huruvida eventuella hälsoeffekter skiljer sig åt beroende på 

vilken typ av reform som genomförts, det vill säga om förändringarna görs i självrisken eller i 

skaderegleringen. Tänkbart är att effekterna kan skilja sig åt med anledning av att minskad 

självrisk reducerar individens ersättning medan ökad kontroll kan innebära att individen inte 

alls är berättigad ersättning från sjukförsäkringen. Slutligen menar vi att det i framtida 

forskning kan finnas anledning att fokusera på huruvida reformer liknande 

rehabiliteringskedjan påverkar inflödet till sjukskrivningen och vidare också om detta tar sig 

uttryck genom förändringar i hälsa.  
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Appendix 

I appendix redovisas fullständiga resultat för samtliga utfallsvariabler från de två analyser 

som genomförts. De första fyra utskrifterna avser den före- och efterjämförelse som 

genomförts i studiens första analys. De senare fyra utskrifterna avser vidare den difference in 

difference-skattning som studiens andra analys bestått av.  

 

Före- och efterjämförelse  

Antal förskrivningar  

 

 

 

 

. 

                                                                                   

            _cons     4.349898   1.664738     2.61   0.009     1.086426     7.61337

         i_arbete     .1213637   .3338026     0.36   0.716    -.5330067     .775734

 antal_sluten_pre    -.2159806   .1311814    -1.65   0.100    -.4731423     .041181

  antal_oppen_pre     .0045359   .0224723     0.20   0.840    -.0395178    .0485896

antal_fotillf_pre     .1906127   .0332775     5.73   0.000     .1253771    .2558482

     antal_fo_pre     .2771046   .0094799    29.23   0.000     .2585207    .2956884

         sjuk_hel    -.0073559   .7237836    -0.01   0.992    -1.426226    1.411514

   fall_dagar_tot    -.0226679   .0066699    -3.40   0.001    -.0357433   -.0095925

        dagbelopp    -.0020528   .0007936    -2.59   0.010    -.0036086    -.000497

       omfattning     1.007823   1.295005     0.78   0.436    -1.530842    3.546487

          loneink     .0000125   .0000704     0.18   0.859    -.0001255    .0001505

       utb_efterg            0  (omitted)

            utb_g    -.0235057   .1843938    -0.13   0.899    -.3849822    .3379709

         utb_forg    -.1046993   .2459412    -0.43   0.670    -.5868304    .3774319

       barn_antal    -.0321228   .0852811    -0.38   0.706    -.1993038    .1350581

            lan25     2.294815   1.050105     2.19   0.029     .2362407     4.35339

            lan24     1.558364    1.03064     1.51   0.131    -.4620512     3.57878

            lan23      1.10156   1.065353     1.03   0.301    -.9869071    3.190027

           lan220     2.233112   1.037826     2.15   0.031     .1986085    4.267616

            lan21     .7774578   1.007763     0.77   0.440    -1.198112    2.753027

            lan20     1.340159   1.016758     1.32   0.188    -.6530431    3.333362

            lan19      2.28207   1.019779     2.24   0.025     .2829441    4.281195

            lan18     1.267855   1.027625     1.23   0.217    -.7466505     3.28236

            lan17     1.209197   1.068685     1.13   0.258    -.8858005    3.304194

            lan14     1.790426   .9450216     1.89   0.058    -.0621485       3.643

            lan13     1.250391   1.025472     1.22   0.223     -.759895    3.260676

            lan12      1.72553    .951612     1.81   0.070    -.1399634    3.591024

            lan10     2.166639   1.075349     2.01   0.044     .0585763    4.274702

             lan9            0  (omitted)

             lan8     .5772002   1.059943     0.54   0.586     -1.50066     2.65506

             lan7     .9703446   1.077777     0.90   0.368    -1.142478    3.083167

             lan6     1.549575   1.010201     1.53   0.125    -.4307732    3.529924

             lan5     1.750345    1.01015     1.73   0.083     -.229903    3.730593

             lan4     2.294427   1.046775     2.19   0.028     .2423796    4.346474

             lan3     1.307871   1.011976     1.29   0.196    -.6759582      3.2917

             lan1     2.103003   .9422962     2.23   0.026     .2557714    3.950235

            alder    -.0015847   .0075454    -0.21   0.834    -.0163764     .013207

              man     .1710664   .1720534     0.99   0.320    -.1662187    .5083515

             gift    -.1736268   .1632323    -1.06   0.288    -.4936196    .1463659

          histtid     .0004654   .0001844     2.52   0.012     .0001039    .0008269

           ar2008    -.6193296   .1521789    -4.07   0.000    -.9176537   -.3210056

                                                                                   

    antal_fo_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    345688.092  6164    56.08178           Root MSE      =  5.9287

                                                       Adj R-squared =  0.3733

    Residual    215323.193  6126  35.1490684           R-squared     =  0.3771

       Model    130364.899    38  3430.65523           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 38,  6126) =   97.60

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    6165

note: utb_efterg omitted because of collinearity

note: lan9 omitted because of collinearity

-> dagar160_199 = 1
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Antal förskrivningstillfällen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                                   

            _cons     2.437783   .6652021     3.66   0.000     1.133753    3.741813

         i_arbete      .048526    .133382     0.36   0.716    -.2129496    .3100017

 antal_sluten_pre    -.1251681   .0524179    -2.39   0.017    -.2279256   -.0224105

  antal_oppen_pre     .0155916   .0089796     1.74   0.083    -.0020115    .0331948

antal_fotillf_pre     .2729947   .0132971    20.53   0.000     .2469277    .2990618

     antal_fo_pre     .0358699    .003788     9.47   0.000     .0284441    .0432957

         sjuk_hel    -.2438416   .2892121    -0.84   0.399    -.8107989    .3231156

   fall_dagar_tot    -.0087608   .0026652    -3.29   0.001    -.0139856   -.0035361

        dagbelopp    -.0001562   .0003171    -0.49   0.622    -.0007779    .0004654

       omfattning     .3265832   .5174627     0.63   0.528    -.6878255    1.340992

          loneink    -5.14e-06   .0000281    -0.18   0.855    -.0000603      .00005

       utb_efterg            0  (omitted)

            utb_g     .0270594   .0736807     0.37   0.713    -.1173807    .1714995

         utb_forg     -.042471   .0982741    -0.43   0.666    -.2351227    .1501807

       barn_antal    -.0390134   .0340769    -1.14   0.252    -.1058162    .0277893

            lan25     .8525942   .4196047     2.03   0.042     .0300216    1.675167

            lan24     .4955454   .4118266     1.20   0.229    -.3117794     1.30287

            lan23     .1443385   .4256977     0.34   0.735    -.6901786    .9788556

           lan220     .5423482   .4146982     1.31   0.191    -.2706061    1.355302

            lan21     .2390727   .4026855     0.59   0.553    -.5503323    1.028478

            lan20       .45364   .4062797     1.12   0.264     -.342811    1.250091

            lan19     .8181581    .407487     2.01   0.045     .0193403    1.616976

            lan18     .3211422   .4106219     0.78   0.434     -.483821    1.126105

            lan17     .3001016   .4270289     0.70   0.482     -.537025    1.137228

            lan14     .4586097   .3776151     1.21   0.225    -.2816486    1.198868

            lan13     .3851096   .4097618     0.94   0.347    -.4181675    1.188387

            lan12     .5576137   .3802485     1.47   0.143    -.1878069    1.303034

            lan10     .6519185    .429692     1.52   0.129    -.1904287    1.494266

             lan9            0  (omitted)

             lan8      .100241   .4235357     0.24   0.813    -.7300377    .9305197

             lan7     .2323293   .4306622     0.54   0.590    -.6119199    1.076578

             lan6     .4264347   .4036597     1.06   0.291      -.36488    1.217749

             lan5     .5060248   .4036392     1.25   0.210    -.2852498      1.2973

             lan4     .6907044   .4182742     1.65   0.099      -.12926    1.510669

             lan3      .276286   .4043691     0.68   0.494    -.5164195    1.068992

             lan1     .7395655   .3765261     1.96   0.050     .0014421    1.477689

            alder    -.0045657    .003015    -1.51   0.130    -.0104762    .0013449

              man    -.1773439   .0687497    -2.58   0.010    -.3121175   -.0425703

             gift    -.0594583    .065225    -0.91   0.362    -.1873221    .0684056

          histtid     .0002341   .0000737     3.18   0.001     .0000897    .0003785

           ar2008    -.1611674   .0608082    -2.65   0.008    -.2803728    -.041962

                                                                                   

antal_fotillf_p~t        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    49416.7942  6164    8.017001           Root MSE      =   2.369

                                                       Adj R-squared =  0.3000

    Residual    34380.0167  6126  5.61214768           R-squared     =  0.3043

       Model    15036.7774    38   395.70467           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 38,  6126) =   70.51

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    6165

note: utb_efterg omitted because of collinearity

note: lan9 omitted because of collinearity

-> dagar160_199 = 1
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Antal besök i öppen vård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            _cons     .2703451   .9409915     0.29   0.774    -1.574329    2.115019

         i_arbete     .0024307   .1886815     0.01   0.990    -.3674514    .3723128

 antal_sluten_pre     .4277153   .0741502     5.77   0.000      .282355    .5730757

  antal_oppen_pre     .1819822   .0127025    14.33   0.000     .1570809    .2068835

antal_fotillf_pre     .0570399   .0188101     3.03   0.002     .0201656    .0939143

     antal_fo_pre     .0163186   .0053585     3.05   0.002     .0058141    .0268231

         sjuk_hel    -.4785548   .4091179    -1.17   0.242     -1.28057      .32346

   fall_dagar_tot     .0074845   .0037702     1.99   0.047     .0000936    .0148754

        dagbelopp    -.0005764   .0004486    -1.28   0.199    -.0014558     .000303

       omfattning     1.771026   .7320001     2.42   0.016     .3360482    3.206003

          loneink     .0000219   .0000398     0.55   0.582    -.0000561    .0000999

       utb_efterg            0  (omitted)

            utb_g     -.057525   .1042284    -0.55   0.581    -.2618492    .1467992

         utb_forg     .1462373    .139018     1.05   0.293    -.1262868    .4187615

       barn_antal    -.2058466    .048205    -4.27   0.000    -.3003455   -.1113478

            lan25    -.4212962   .5935707    -0.71   0.478    -1.584903    .7423109

            lan24    -.3934272   .5825678    -0.68   0.499    -1.535465    .7486104

            lan23    -.7496389   .6021899    -1.24   0.213    -1.930143    .4308647

           lan220    -.3441477     .58663    -0.59   0.557    -1.494149    .8058533

            lan21    -.6342599   .5696369    -1.11   0.266    -1.750948    .4824285

            lan20    -.0428736   .5747212    -0.07   0.941    -1.169529    1.083782

            lan19     -.512869   .5764291    -0.89   0.374    -1.642873    .6171345

            lan18    -.5917651   .5808637    -1.02   0.308    -1.730462    .5469317

            lan17    -1.049238   .6040728    -1.74   0.082    -2.233433    .1349568

            lan14    -.4974278   .5341724    -0.93   0.352    -1.544593    .5497378

            lan13    -.3006174    .579647    -0.52   0.604    -1.436929    .8356943

            lan12     .1839342   .5378976     0.34   0.732    -.8705341    1.238402

            lan10     .0494021   .6078401     0.08   0.935    -1.142178    1.240982

             lan9            0  (omitted)

             lan8    -.3719082   .5991314    -0.62   0.535    -1.546416    .8025998

             lan7    -.0594685   .6092125    -0.10   0.922    -1.253739    1.134802

             lan6    -.2056567   .5710149    -0.36   0.719    -1.325047    .9137331

             lan5    -.0681914    .570986    -0.12   0.905    -1.187525    1.051142

             lan4     -.455334   .5916886    -0.77   0.442    -1.615252    .7045835

             lan3    -.2395787   .5720185    -0.42   0.675    -1.360936    .8817785

             lan1     .8021859   .5326319     1.51   0.132    -.2419597    1.846332

            alder    -.0150401    .004265    -3.53   0.000    -.0234011   -.0066791

              man     .0988119    .097253     1.02   0.310    -.0918381     .289462

             gift     .1912699   .0922669     2.07   0.038     .0103943    .3721454

          histtid     -.000249   .0001042    -2.39   0.017    -.0004534   -.0000447

           ar2008     .1835656   .0860189     2.13   0.033     .0149382    .3521929

                                                                                   

 antal_oppen_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    77143.9254  6164  12.5152377           Root MSE      =  3.3512

                                                       Adj R-squared =  0.1027

    Residual      68797.12  6126  11.2303493           R-squared     =  0.1082

       Model    8346.80539    38  219.652774           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 38,  6126) =   19.56

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    6165

note: utb_efterg omitted because of collinearity

note: lan9 omitted because of collinearity

-> dagar160_199 = 1
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Antal besök i sluten vård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            _cons     .1340855   .2657983     0.50   0.614    -.3869726    .6551437

         i_arbete    -.0186755   .0532962    -0.35   0.726    -.1231547    .0858037

 antal_sluten_pre     .2703552   .0209449    12.91   0.000     .2292958    .3114146

  antal_oppen_pre     .0128466    .003588     3.58   0.000     .0058128    .0198804

antal_fotillf_pre     .0020084   .0053132     0.38   0.705    -.0084074    .0124241

     antal_fo_pre     .0030149   .0015136     1.99   0.046     .0000478    .0059821

         sjuk_hel    -.3557021    .115562    -3.08   0.002    -.5822442     -.12916

   fall_dagar_tot     .0014814   .0010649     1.39   0.164    -.0006063     .003569

        dagbelopp    -.0001824   .0001267    -1.44   0.150    -.0004308     .000066

       omfattning     .7140979   .2067653     3.45   0.001     .3087652    1.119431

          loneink     7.21e-07   .0000112     0.06   0.949    -.0000213    .0000228

       utb_efterg            0  (omitted)

            utb_g    -.0335886    .029441    -1.14   0.254    -.0913033    .0241261

         utb_forg     .0962877   .0392679     2.45   0.014     .0193088    .1732666

       barn_antal    -.0484044   .0136163    -3.55   0.000    -.0750971   -.0217117

            lan25     .2237273   .1676637     1.33   0.182    -.1049524     .552407

            lan24    -.0254627   .1645558    -0.15   0.877    -.3480497    .2971244

            lan23    -.0426497   .1700983    -0.25   0.802    -.3761021    .2908028

           lan220     .0737512   .1657032     0.45   0.656    -.2510853    .3985876

            lan21     .0586534   .1609032     0.36   0.715    -.2567734    .3740801

            lan20     .1151736   .1623394     0.71   0.478    -.2030686    .4334158

            lan19    -.0384861   .1628218    -0.24   0.813     -.357674    .2807017

            lan18    -.0402243   .1640744    -0.25   0.806    -.3618677    .2814191

            lan17    -.0125584   .1706302    -0.07   0.941    -.3470535    .3219367

            lan14     .0243628   .1508857     0.16   0.872    -.2714261    .3201517

            lan13     .0997658   .1637307     0.61   0.542    -.2212039    .4207355

            lan12     .0491583   .1519379     0.32   0.746    -.2486934      .34701

            lan10     -.033802   .1716943    -0.20   0.844    -.3703832    .3027792

             lan9            0  (omitted)

             lan8     .0819806   .1692344     0.48   0.628    -.2497783    .4137394

             lan7     .0030428    .172082     0.02   0.986    -.3342983    .3403839

             lan6     .1196031   .1612924     0.74   0.458    -.1965868    .4357929

             lan5    -.0243833   .1612843    -0.15   0.880    -.3405571    .2917905

             lan4     .0052092   .1671321     0.03   0.975    -.3224284    .3328468

             lan3     .1054542   .1615759     0.65   0.514    -.2112914    .4221998

             lan1     .0746776   .1504505     0.50   0.620    -.2202583    .3696135

            alder    -.0071495   .0012047    -5.93   0.000    -.0095112   -.0047878

              man     .0135109   .0274707     0.49   0.623    -.0403413    .0673631

             gift     .0281747   .0260623     1.08   0.280    -.0229165     .079266

          histtid    -.0001186   .0000294    -4.03   0.000    -.0001763   -.0000608

           ar2008    -.0197747   .0242974    -0.81   0.416    -.0674063    .0278568

                                                                                   

antal_sluten_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    5836.09343  6164  .946802958           Root MSE      =  .94659

                                                       Adj R-squared =  0.0536

    Residual    5489.12829  6126  .896037919           R-squared     =  0.0595

       Model    346.965139    38  9.13066156           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 38,  6126) =   10.19

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    6165

note: utb_efterg omitted because of collinearity

note: lan9 omitted because of collinearity

-> dagar160_199 = 1
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Difference in difference-analys  

Antal förskrivningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            _cons     1.041806   .3729564     2.79   0.005     .3108193    1.772793

         i_arbete    -.5021055   .1025728    -4.90   0.000    -.7031461    -.301065

 antal_sluten_pre     .0302838    .046339     0.65   0.513    -.0605397    .1211073

  antal_oppen_pre     .0234287   .0092689     2.53   0.011     .0052618    .0415956

antal_fotillf_pre      .223511   .0099243    22.52   0.000     .2040597    .2429624

     antal_fo_pre     .5890577   .0026884   219.11   0.000     .5837885    .5943269

         sjuk_hel    -.5560459   .2583482    -2.15   0.031    -1.062403   -.0496889

   fall_dagar_tot    -.0251784   .0006597   -38.16   0.000    -.0264715   -.0238853

        dagbelopp    -.0010757   .0002247    -4.79   0.000    -.0015161   -.0006353

       omfattning     1.957099   .4716849     4.15   0.000     1.032607    2.881591

          loneink     8.85e-06    .000023     0.39   0.700    -.0000361    .0000538

       utb_efterg    -.1033974   .0710229    -1.46   0.145    -.2426007    .0358059

            utb_g     -.086295   .0619408    -1.39   0.164    -.2076977    .0351078

         utb_forg            0  (omitted)

       barn_antal    -.1030263   .0242103    -4.26   0.000    -.1504781   -.0555746

            lan25     .2806655   .2260067     1.24   0.214    -.1623029    .7236339

            lan24     .0360899   .2228382     0.16   0.871    -.4006682    .4728481

            lan23            0  (omitted)

           lan220     .1511857   .2268876     0.67   0.505    -.2935093    .5958806

            lan21    -.1057376   .2193529    -0.48   0.630    -.5356646    .3241894

            lan20     .3304996   .2208863     1.50   0.135    -.1024329     .763432

            lan19     .3280143   .2193916     1.50   0.135    -.1019886    .7580173

            lan18     -.088887   .2171051    -0.41   0.682    -.5144084    .3366343

            lan17     .4814372    .224507     2.14   0.032     .0414082    .9214662

            lan14     .2848106   .1880742     1.51   0.130    -.0838109    .6534321

            lan13     .0774894   .2194421     0.35   0.724    -.3526124    .5075913

            lan12     .2804463   .1912751     1.47   0.143    -.0944488    .6553414

            lan10     .8262322   .2443232     3.38   0.001     .3473639    1.305101

             lan9     .2782629   .3196213     0.87   0.384     -.348188    .9047139

             lan8     .0875258   .2270056     0.39   0.700    -.3574003    .5324519

             lan7     .2767869   .2360341     1.17   0.241     -.185835    .7394088

             lan6     .3751456   .2127331     1.76   0.078    -.0418068     .792098

             lan5      .110714   .2106972     0.53   0.599    -.3022481    .5236761

             lan4     .4971765   .2202561     2.26   0.024     .0654792    .9288738

             lan3     .1960332   .2138595     0.92   0.359    -.2231269    .6151933

             lan1     .6951243   .1872883     3.71   0.000     .3280432    1.062206

            alder     .0322272   .0021309    15.12   0.000     .0280507    .0364037

              man     .1907991   .0490623     3.89   0.000      .094638    .2869602

             gift    -.2577283   .0469672    -5.49   0.000     -.349783   -.1656736

          histtid     .0009566   .0000592    16.16   0.000     .0008406    .0010726

           ar2008    -.8023314   .0440979   -18.19   0.000    -.8887624   -.7159004

       dagar0_159     .6037812   .1842084     3.28   0.001     .2427367    .9648258

           effekt     .0666051   .2230161     0.30   0.765    -.3705017     .503712

                                                                                   

    antal_fo_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    24098977.5157705  152.810485           Root MSE      =  8.5642

                                                       Adj R-squared =  0.5200

    Residual    11564143.9157665  73.3462972           R-squared     =  0.5201

       Model    12534833.6    40  313370.839           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 40,157665) = 4272.48

      Source         SS       df       MS              Number of obs =  157706

note: utb_forg omitted because of collinearity

note: lan23 omitted because of collinearity

> tot sjuk_hel  antal_fo_pre antal_fotillf_pre antal_oppen_pre antal_sluten_pre i_arbete

>  lan17 lan18 lan19 lan20 lan21 lan220 lan23 lan24 lan25 barn_antal utb_forg utb_g utb_efterg loneink omfattning dagbelopp fall_dagar_

. regress antal_fo_post effekt dagar0_159 ar2008 histtid gift man alder lan1 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 lan9 lan10 lan12 lan13 lan14
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Antal förskrivningstillfällen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                                   

            _cons     1.213703    .134437     9.03   0.000     .9502096    1.477197

         i_arbete    -.2213598   .0369737    -5.99   0.000    -.2938275   -.1488921

 antal_sluten_pre     .0020675   .0167035     0.12   0.901     -.030671     .034806

  antal_oppen_pre     .0366824   .0033411    10.98   0.000     .0301339    .0432308

antal_fotillf_pre     .5233348   .0035773   146.29   0.000     .5163233    .5303463

     antal_fo_pre     .0509153   .0009691    52.54   0.000     .0490159    .0528146

         sjuk_hel    -.2762016    .093125    -2.97   0.003    -.4587246   -.0936786

   fall_dagar_tot    -.0094712   .0002378   -39.83   0.000    -.0099373   -.0090051

        dagbelopp    -.0002498    .000081    -3.08   0.002    -.0004085    -.000091

       omfattning     .6438061    .170025     3.79   0.000     .3105608    .9770515

          loneink     2.66e-06   8.28e-06     0.32   0.748    -.0000136    .0000189

       utb_efterg     .0176879   .0256011     0.69   0.490    -.0324898    .0678655

            utb_g    -.0002342   .0223274    -0.01   0.992    -.0439954     .043527

         utb_forg            0  (omitted)

       barn_antal    -.0457944   .0087269    -5.25   0.000     -.062899   -.0286898

            lan25      .125419   .0814671     1.54   0.124    -.0342548    .2850927

            lan24    -.0073151   .0803249    -0.09   0.927    -.1647503    .1501201

            lan23            0  (omitted)

           lan220    -.0043767   .0817846    -0.05   0.957    -.1646728    .1559194

            lan21     .0035786   .0790686     0.05   0.964    -.1513942    .1585514

            lan20     .1057031   .0796214     1.33   0.184    -.0503531    .2617593

            lan19     .1624094   .0790826     2.05   0.040     .0074092    .3174096

            lan18    -.0006424   .0782584    -0.01   0.993    -.1540271    .1527423

            lan17     .1585072   .0809265     1.96   0.050    -.0001071    .3171214

            lan14      .112635   .0677938     1.66   0.097    -.0202394    .2455095

            lan13     .0612028   .0791008     0.77   0.439    -.0938331    .2162386

            lan12     .1524924   .0689476     2.21   0.027     .0173565    .2876282

            lan10     .3548541   .0880695     4.03   0.000     .1822397    .5274685

             lan9     .2017118   .1152117     1.75   0.080    -.0241006    .4275243

             lan8     .1244204   .0818271     1.52   0.128     -.035959    .2847999

             lan7      .073801   .0850816     0.87   0.386    -.0929571    .2405591

             lan6     .0517141   .0766824     0.67   0.500    -.0985819      .20201

             lan5      .085305   .0759486     1.12   0.261    -.0635526    .2341626

             lan4     .1805342   .0793942     2.27   0.023     .0249233    .3361452

             lan3     .1446388   .0770884     1.88   0.061    -.0064529    .2957306

             lan1     .4187878   .0675105     6.20   0.000     .2864685     .551107

            alder     .0081329   .0007681    10.59   0.000     .0066274    .0096383

              man    -.2015716   .0176852   -11.40   0.000    -.2362342   -.1669091

             gift    -.0778992   .0169299    -4.60   0.000    -.1110815   -.0447169

          histtid     .0004488   .0000213    21.04   0.000      .000407    .0004906

           ar2008    -.2487916   .0158957   -15.65   0.000    -.2799468   -.2176364

       dagar0_159     .1549848   .0664003     2.33   0.020     .0248415     .285128

           effekt     .0829236   .0803891     1.03   0.302    -.0746373    .2404845

                                                                                   

antal_fotillf_p~t        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total     2600924.8157705   16.492342           Root MSE      =  3.0871

                                                       Adj R-squared =  0.4221

    Residual    1502571.19157665  9.53015055           R-squared     =  0.4223

       Model    1098353.61    40  27458.8402           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 40,157665) = 2881.26

      Source         SS       df       MS              Number of obs =  157706

note: utb_forg omitted because of collinearity

note: lan23 omitted because of collinearity

> agar_tot sjuk_hel  antal_fo_pre antal_fotillf_pre antal_oppen_pre antal_sluten_pre i_arbete

> lan14 lan17 lan18 lan19 lan20 lan21 lan220 lan23 lan24 lan25 barn_antal utb_forg utb_g utb_efterg loneink omfattning dagbelopp fall_d

. regress antal_fotillf_post effekt dagar0_159 ar2008 histtid gift man alder lan1 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 lan9 lan10 lan12 lan13 
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Antal besök i öppen vård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            _cons     .0447451   .1264749     0.35   0.723     -.203143    .2926332

         i_arbete    -.1547042   .0347839    -4.45   0.000    -.2228799   -.0865285

 antal_sluten_pre     .0933903   .0157142     5.94   0.000     .0625908    .1241899

  antal_oppen_pre     .3030997   .0031432    96.43   0.000     .2969391    .3092603

antal_fotillf_pre     .0857422   .0033655    25.48   0.000      .079146    .0923385

     antal_fo_pre     .0141135   .0009117    15.48   0.000     .0123267    .0159004

         sjuk_hel    -.1016312   .0876096    -1.16   0.246    -.2733441    .0700817

   fall_dagar_tot     .0061176   .0002237    27.34   0.000     .0056791    .0065561

        dagbelopp    -.0000962   .0000762    -1.26   0.207    -.0002455    .0000532

       omfattning     .6002851   .1599551     3.75   0.000     .2867764    .9137937

          loneink     .0000494   7.79e-06     6.34   0.000     .0000341    .0000647

       utb_efterg      .113745   .0240849     4.72   0.000     .0665391    .1609508

            utb_g     .0173243    .021005     0.82   0.410    -.0238451    .0584938

         utb_forg            0  (omitted)

       barn_antal    -.1096878   .0082101   -13.36   0.000    -.1257794   -.0935962

            lan25    -.0668782   .0766421    -0.87   0.383    -.2170951    .0833387

            lan24     .1090504   .0755676     1.44   0.149    -.0390606    .2571613

            lan23            0  (omitted)

           lan220    -.0211498   .0769408    -0.27   0.783    -.1719522    .1296527

            lan21     .0728325   .0743857     0.98   0.328    -.0729619    .2186269

            lan20     .2640976   .0749057     3.53   0.000      .117284    .4109112

            lan19     .0909807   .0743988     1.22   0.221    -.0548394    .2368009

            lan18    -.0290848   .0736234    -0.40   0.693    -.1733851    .1152156

            lan17     .0356163   .0761335     0.47   0.640    -.1136038    .1848364

            lan14     .1249348   .0637787     1.96   0.050      -.00007    .2499396

            lan13     .1605958   .0744159     2.16   0.031     .0147421    .3064495

            lan12     .4568847   .0648641     7.04   0.000     .3297524     .584017

            lan10     .3249026   .0828535     3.92   0.000     .1625115    .4872937

             lan9     .7053872   .1083881     6.51   0.000     .4929487    .9178257

             lan8     .3128073   .0769808     4.06   0.000     .1619265    .4636881

             lan7     .2986978   .0800425     3.73   0.000     .1418161    .4555795

             lan6     .3100727   .0721408     4.30   0.000     .1686781    .4514672

             lan5     .3793867   .0714504     5.31   0.000     .2393453     .519428

             lan4     .2320356    .074692     3.11   0.002     .0856409    .3784304

             lan3     .2395541   .0725228     3.30   0.001     .0974109    .3816973

             lan1     .6231468   .0635122     9.81   0.000     .4986643    .7476293

            alder    -.0056337   .0007226    -7.80   0.000      -.00705   -.0042173

              man    -.0045746   .0166377    -0.27   0.783    -.0371842     .028035

             gift     .0477758   .0159272     3.00   0.003     .0165587    .0789928

          histtid     .0000667   .0000201     3.32   0.001     .0000274    .0001061

           ar2008     .0707254   .0149542     4.73   0.000     .0414154    .1000354

       dagar0_159     .1388989   .0624677     2.22   0.026     .0164635    .2613343

           effekt     .1056001    .075628     1.40   0.163    -.0426291    .2538293

                                                                                   

 antal_oppen_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    1527218.88157705  9.68402321           Root MSE      =  2.9043

                                                       Adj R-squared =  0.1290

    Residual    1329859.52157665  8.43471614           R-squared     =  0.1292

       Model     197359.36    40    4933.984           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 40,157665) =  584.96

      Source         SS       df       MS              Number of obs =  157706

note: utb_forg omitted because of collinearity

note: lan23 omitted because of collinearity

> ar_tot sjuk_hel  antal_fo_pre antal_fotillf_pre antal_oppen_pre antal_sluten_pre i_arbete

> n14 lan17 lan18 lan19 lan20 lan21 lan220 lan23 lan24 lan25 barn_antal utb_forg utb_g utb_efterg loneink omfattning dagbelopp fall_dag

. regress antal_oppen_post effekt dagar0_159 ar2008 histtid gift man alder lan1 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 lan9 lan10 lan12 lan13 la
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Antal besök i sluten vård  

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                                   

            _cons     .3376003   .0313791    10.76   0.000     .2760978    .3991027

         i_arbete    -.0089223   .0086301    -1.03   0.301    -.0258371    .0079925

 antal_sluten_pre     .2096113   .0038988    53.76   0.000     .2019698    .2172529

  antal_oppen_pre      .014945   .0007799    19.16   0.000     .0134165    .0164735

antal_fotillf_pre     .0087351    .000835    10.46   0.000     .0070985    .0103717

     antal_fo_pre      .002333   .0002262    10.31   0.000     .0018897    .0027763

         sjuk_hel    -.0891414   .0217364    -4.10   0.000    -.1317444   -.0465385

   fall_dagar_tot     .0015034   .0000555    27.08   0.000     .0013946    .0016122

        dagbelopp    -.0000211   .0000189    -1.12   0.265    -.0000581     .000016

       omfattning     .0627853   .0396858     1.58   0.114     -.014998    .1405686

          loneink    -5.63e-06   1.93e-06    -2.91   0.004    -9.41e-06   -1.84e-06

       utb_efterg    -.0051958   .0059756    -0.87   0.385    -.0169079    .0065162

            utb_g    -.0261394   .0052115    -5.02   0.000    -.0363538    -.015925

         utb_forg            0  (omitted)

       barn_antal     -.036069    .002037   -17.71   0.000    -.0400614   -.0320766

            lan25     .0189542   .0190153     1.00   0.319    -.0183155    .0562239

            lan24     .0168866   .0187488     0.90   0.368    -.0198606    .0536337

            lan23            0  (omitted)

           lan220     .0063843   .0190895     0.33   0.738    -.0310306    .0437992

            lan21     .0126952   .0184555     0.69   0.492    -.0234772    .0488676

            lan20     .0459846   .0185845     2.47   0.013     .0095593    .0824099

            lan19    -.0027039   .0184588    -0.15   0.884    -.0388827    .0334749

            lan18    -.0049979   .0182664    -0.27   0.784    -.0407997    .0308038

            lan17     .0081546   .0188892     0.43   0.666    -.0288678     .045177

            lan14     .0039916   .0158239     0.25   0.801    -.0270229     .035006

            lan13     .0245246    .018463     1.33   0.184    -.0116625    .0607117

            lan12     .0071822   .0160932     0.45   0.655      -.02436    .0387245

            lan10     .0125589   .0205564     0.61   0.541    -.0277312    .0528491

             lan9     .0455465   .0268917     1.69   0.090    -.0071608    .0982537

             lan8     .0110257   .0190994     0.58   0.564    -.0264087    .0484601

             lan7     .0011114    .019859     0.06   0.955    -.0378119    .0400346

             lan6     .0436831   .0178986     2.44   0.015     .0086023    .0787639

             lan5    -.0113878   .0177273    -0.64   0.521    -.0461328    .0233573

             lan4     .0438773   .0185315     2.37   0.018     .0075559    .0801987

             lan3     .0006292   .0179933     0.03   0.972    -.0346373    .0358958

             lan1      .036241   .0157577     2.30   0.021     .0053562    .0671258

            alder    -.0048891   .0001793   -27.27   0.000    -.0052405   -.0045377

              man    -.0323016   .0041279    -7.83   0.000    -.0403922    -.024211

             gift     .0223051   .0039516     5.64   0.000       .01456    .0300503

          histtid    -8.97e-06   4.98e-06    -1.80   0.072    -.0000187    7.93e-07

           ar2008     .0126184   .0037102     3.40   0.001     .0053464    .0198904

       dagar0_159     .0322388   .0154986     2.08   0.038     .0018619    .0626158

           effekt    -.0370101   .0187637    -1.97   0.049    -.0737867   -.0002336

                                                                                   

antal_sluten_post        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    86751.1079157705  .550084702           Root MSE      =  .72056

                                                       Adj R-squared =  0.0561

    Residual    81861.4376157665  .519211224           R-squared     =  0.0564

       Model    4889.67032    40  122.241758           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 40,157665) =  235.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =  157706

note: utb_forg omitted because of collinearity

note: lan23 omitted because of collinearity

> gar_tot sjuk_hel  antal_fo_pre antal_fotillf_pre antal_oppen_pre antal_sluten_pre i_arbete

> an14 lan17 lan18 lan19 lan20 lan21 lan220 lan23 lan24 lan25 barn_antal utb_forg utb_g utb_efterg loneink omfattning dagbelopp fall_da

. regress antal_sluten_post effekt dagar0_159 ar2008 histtid gift man alder lan1 lan3 lan4 lan5 lan6 lan7 lan8 lan9 lan10 lan12 lan13 l


