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Institutionen för klinisk neurovetenskap
Avdelningen för försäkringsmedicin

Insurance Medicine All Sweden (IMAS)
Insurance Medicine All Sweden (IMAS) är ett omfattande dataset att använda för
tvärvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är att generera kunskap om olika
aspekter av sjukfrånvaro och sjuk- eller aktivitetsersättning (SA) (tidigare kallat
förtidspension respektive sjukbidrag). Bland annat kan följande studeras:
• riskfaktorer för sjukskrivning och SA
• faktorer som påverkar återgång i arbete eller annan aktivitet bland personer
som är sjukskrivna eller har SA
• konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha SA
• förändringar i ovanstående över tid
• metodologiska aspekter i denna typ av forskning, t.ex. betydelsen av val av
mått på sjukfrånvaro för vilket resultat en studie ger
Detta studeras:
- generellt
- för olika diagnoser (såsom olika psykiska diagnoser, flera av rörelseorganens
sjukdomar, MS, cancer, hjärta-kärl sjukdom, olika typer av skador, m.fl.)
- för olika yrkesgrupper eller sysselsättningssituationer (såsom socialarbetare,
privatanställda tjänstemän, kvinno- respektive mansdominerade yrken, etc)
- för olika livssituationer (såsom migranter, kvinnor som föder/inte föder barn,
personer över 65 år, unga vuxna, m.fl.)
Analyserna baseras på anonymiserade microdata, länkade från olika rikstäckande
register som administreras av Statistiska centralbyrån (t.ex. LISA, ULF, FAD) ,
Socialstyrelsen (Patientregistret, Cancerregistret, Medicinska födelseregistret,
Läkemedelsregistret, Dödsorsaksregistret), Försäkringskassan (såsom MiDAS)
respektive Region Stockholm (Svenska MS registret, VAL). Sju olika
populationsbaserade kohorter ingår, följda över tid retrospektivt och prospektivt.
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REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course A Research Data infrastructure)
IMAS ingår i infrastrukturen REWHARD – som syftar till att
underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar
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varandra liksom om samband med individernas hälsa, sjukfrånvaro
och välbefinnande över livsloppet. REWHARD stöds av
Vetenskapsrådet (dnr 2017-00624) år 2018- 2022. Projektet har
tidigare haft finansiering från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd (Forte).
Finansiering för delprojekt/delstudier har erhållits från flera olika
finansiärer.

