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REMISSVAR (S2009/6742/SF) 

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – kompletterande 
förändringar i lagen om allmän försäkring 

 

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria från en arbetsgrupp 
inom departementet angående Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen 
– kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring. 

 

Saco anser rent allmänt att sjukpenningreglerna i Lagen om allmän försäkring 
är mycket svåröverskådliga och krångliga. Arbetsgruppens förslag innebär inte 
några lättnader i det hänseendet. Försäkringskassan har nu att ta ställning till 
inte bara om en person har arbetsoförmåga på grund av sjukdom utan också till 
om sjukdomen är ”allvarlig”, ”svår” etc. Saco anser att det med det nya 
regelverket från den 1 juli 2008 och med de förslag arbetsgruppen nu levererar 
finns en risk för att bedömningarna inte kommer att göras på ett likformigt sätt 
och därmed äventyrar rättssäkerheten. Detta gäller särskilt som de nya reglerna 
ska genomföras inom en mycket kort tidsram och som berör så många tusen 
personer redan inledningsvis. Saco anser att man måste ha en bättre 
framförhållning för sådana ändringar. Administrationen måste också ges 
tillräckliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag.   

 

Förlängd sjukpenning i vissa fall 

 

Arbetsgruppen föreslår att personer som ligger på sjukhus eller på grund av 
svår sjukdom får omfattande vård ska kunna få förlängd sjukpenning i mer 
än 550 dagar.  

 

Enligt Sacos uppfattning är det en självklarhet att en person som ligger på 
sjukhus eller får omfattande vård eller behandling i hemmet eller annorstädes 
ska kunna få sjukpenning eller förlängd sjukpenning. Saco tillstyrker därför 
förslaget med den ändringen att kriteriet ”svår” tas bort i förslaget rörande 
sjukdom för personer som får omfattande vård i hemmet. Frågan är vad som 
ska gälla för dem som åtnjuter omfattande vård i hemmet men som inte av 
Försäkringskassan anses bero på en ”svår” sjukdom.  Man kan fråga sig om det 
överhuvudtaget skulle vara möjligt att stå till arbetsmarknadens förfogande 
eller delta i arbetsmarknadspolitiska program i dessa fall. 
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Förlängd sjukpenning ska också kunna ges till dem som p g a svår sjukdom 
har en förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig så  
att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information.   

 

Saco anser det även här naturligt att sjukpenning eller förlängd sjukpenning 
ska kunna ges ut i dessa situationer. Saco tillstyrker därför förslagen med den 
ändringen att kriteriet ”svår” tas bort i förslaget rörande sjukdom som medfört 
förlust av verklighetsuppfattningen.  

 

Förlängd sjukpenning ska även kunna utges när en återgång i arbete skulle 
medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades hälsa. 

 

Saco tillstyrker förslaget om att förlängd sjukpenning ska kunna ges ut i de fall 
en återgång i arbete eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program 
skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades hälsa. Saco 
anser dock att man i förarbetena utförligare bör behandla vad som ska anses 
vara en ”allvarligare försämring” av den försäkrades hälsa för att säkerställa att 
alla kan bedömas på ett likvärdigt sätt.  Saco frågar sig om man överhuvudtaget 
ska acceptera en försämring av hälsan för den försäkrade och var gränserna 
går. 

 

Rätten att återfå tidigare sjukpenninggrundande inkomst efter en 
period med sjukersättning eller aktivitetsersättning 

 

Arbetsgruppen föreslår att en försäkrad som tidigare haft, oftast 
tidsbegränsad, sjukersättning ska kunna återfå den sjukpenninggrundande 
inkomst som gällde närmast före det att sjukersättning beviljades. 

 

 Saco tillstyrker förslaget.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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