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REMISSVAR  

 

Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 

 

Saco lämnar följande synpunkter på den s k Arbetsförmågeutredningens 

förslag. 

 

Enligt direktiven till den nyligen tillsatta parlamentariska utredningen om 

en översyn av bland annat sjukförsäkringen anges att dess kommitté på 

basis av Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande ytterligare ska 

analysera och överväga om det behövs förtydliganden i dessa delar. Saco 

anser att det är bra att socialförsäkringsutredningen ytterligare analyserar 

de centrala begreppen i sjukförsäkringen såsom arbetsförmåga och 

sjukdom och vilken omfattning på den försäkrades funktionsnedsättning 

och aktivitetsbegränsning som ska krävas för att den ska kvalificera till 

ersättning. Socialförsäkringsutredningen har också att överväga 

organisationen av sjukförsäkringen. I dagsläget vet man därför inte i vilken 

organisatorisk form kommande bedömningar om ersättningsrätt från 

sjukförsäkringen kommer att ske.  

 

Avsnitt 4.8.1. Ledighet och ersättning vid nära anhörigs död 

Saco tillstyrker att särskild närståendepenning ska kunna utges under högst 

tio arbetsdagar i anslutning till maka/makes/partners död. Saco har i 

särskilt sammanhang tillstyrkt förslag i en departementspromemoria om 

att kunna utge tillfällig föräldrapenning till föräldrar i samband med att ett 

barn har avlidit.  

 

Avsnitt 4.8.3 Graviditet 

Saco är tveksam till förslaget om att införa rätt till graviditetspenning för 

gravid kvinna som önskar vara ledig från sitt arbete 30 dagar före beräknad 

förlossning i stället för att ta ut föräldrapenning om man så vill. Saco är inte 

övertygad om att detta, i avvägningen mot andra välfärdsförbättringar, är 

det mest angelägna att införa. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv 

behöver vi fler arbetade timmar i ekonomin om vi ska kunna upprätthålla 

vår välfärd. Av statistik som utredningen presenterar i betänkandet är det 

ca en tredjedel som inte erhållit sjukpenning, havandeskapspenning eller 

föräldrapenning i samband med graviditeten. Ungefär lika många har tagit 

ut föräldrapenning på i genomsnittet på 11,8 dagar år 2008. En stor andel 
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arbetar med andra ord fram till förlossningen. Förslaget om 

graviditetspenning har främst kommit till för att undvika problemet 

huruvida komplikationer vid graviditeten är att hänföra till sjukdom och 

generera rätt till sjukpenning eller inte. Utifrån en nyligen av Svea hovrätt 

avkunnad dom i Svea Hovrätt lär detta problem ha blivit mindre då 

graviditetsrelaterade besvär inte ansågs skulle särbehandlas vid 

bedömningen av rätt till sjukpenning. 

 

Avsnitt 6 Medicinska förutsättningar för arbete 

Utredningen föreslår ett nytt begrepp, medicinska förutsättningar för 

arbete, för den situation när bedömningar ska ske mot den reguljära 

arbetsmarknaden. Detta ska därmed gälla vid bedömningen av ersättning 

för den som saknar arbete och efter den 180:e sjukdagen för den som har 

ett arbete. 

 

Saco är tveksam till att i detta läge, utan ytterligare analys och 

konsekvensanalys, tillstyrka förändringen. Nedsatt arbetsförmåga på grund 

av sjukdom är det grundläggande ersättningskriteriet i sjukförsäkringen 

idag. Utredningen anger att det nya begreppet inte syftar till någon 

principiell förändring av dagens lagstiftning utan till att tydliggöra en av de 

bedömningar som redan ska göras. 

 

Även om det finns en viss logik i att ha olika begrepp för bedömning 

gentemot ett befintligt arbete respektive arbete på arbetsmarknaden är 

frågan om det skulle bli tydligare med det nya begreppet. Samtidigt är det 

inte problemfritt att skilja på den som har ett arbete eller inte. Att 

dessutom, som utredningen föreslår, skilja på kriterierna beroende på om 

någon har ett arbete eller inte är också svårt att förstå. Bedömningen för 

ersättningsrätt för den som har ett arbete är naturligtvis i första hand i 

förhållande till de arbetsuppgifter den försäkrade har på sin arbetsplats, 

men förmågan ska ju också prövas mot andra arbetsuppgifter hos 

arbetsgivaren efter 90 dagars sjukfrånvaro. Med utredningens förslag skulle 

det därmed bli olika begrepp för att bedöma arbetsförmåga till andra 

arbetsuppgifter hos arbetsgivaren respektive andra arbetsuppgifter hos en 

annan arbetsgivare.  

 

Av vikt är också att uppmärksamma att arbetstagaren ofta är fortsatt 

anställd hos sin arbetsgivare under de olika stegen i rehabiliteringskedjan. 

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan det vara för tidigt att vid dag 180 ta 

ställning till arbetstagarens arbetsförmåga hos arbetsgivaren. Saco anser att 

det finns en risk för begreppsförvirring om den allmänna försäkringen byter 

begrepp i detta läge och frågan behöver  därför belysas ytterligare från detta 

perspektiv. 
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Avsnitt 6.1.Särskilda skäl 

Saco tillstyrker förslaget om att i riktlinjerna för särskilda skäl ska ingå att 

arbetstagaren inte ska behöva prövas mot den reguljära arbetsmarknaden 

vid dag 180 om partiell återgång i arbete inletts. Detta om det finns stor 

sannolikhet för att kunna gå upp till sin ursprungliga sysselsättningsgrad. 

Saco anser det vara mycket angeläget att göra detta förtydligande så snart 

som möjligt i lagstiftningen.  

 

Avsnitt 7 Försörjningsförmåga 

Utredningen föreslår det nya begreppet försörjningsförmåga i stället för 

nedsatt arbetsförmåga som ska gälla vid prövning av rätt till förlängd 

sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning. Vidare föreslås att den som 

har en potentiell försörjningsförmåga ska ha rätt till 

rehabiliteringsersättning. 

 

Saco anser att det även med detta nya begrepp krävs en ytterligare analys av 

förslaget och dess konsekvenser.  Redan idag ska man vid bedömningen av i 

vad mån arbetsförmågan är nedsatt beakta om den försäkrade kan försörja 

sig själv genom förvärvsarbete enligt Lagen om allmän försäkring. 

 

Utredaren anför vidare själv en komplikation med begreppet 

försörjningsförmåga som innehåller många faktorer som inte kan sägas 

ligga inom Försäkringskassans kärnkompetens att bedöma. Det är på 

många sätt ett begrepp med en tydlig arbetsmarknadspolitisk innebörd (sid 

209 i betänkandet). Normalt efter 180 dagars sjukfrånvaro krävs i dag 

stödjande insatser från Arbetsförmedlingen, samtidigt som det inte är den 

myndigheten som har att bedöma ersättningsrätten. Socialförsäkrings-

utredningen har att särskilt utreda organisationen av socialförsäkringarna. 

Eventuella nya begrepp anser Saco därför bör anstå.  

 

Avsnitt 7.4  Faktorer att överväga vid bedömning av 

försörjningsförmåga  

Utredningen föreslår faktorer att överväga vid bedömning av 

försörjningsförmåga och potentiell försörjningsförmåga. Utredningen 

föreslår att ålder ska ges en särställning vid bedömningen. Vidare ska en 

persons utbildning och arbetslivserfarenhet beaktas vid bedömning av såväl 

aktuell som potentiell försörjningsförmåga. Därtill bör också 

omställningsförmågan beaktas, anger utredningen. 

 

Saco anser att det alltid ska vara en individuell prövning som ska göras. 

Vidare anser vi att det är naturligt att man kan kräva mer omfattande 

omställning för den som är ung, precis som utredningen anger. Med detta 

sagt är vi ändå tveksamma till att dela in människor på detta sätt. Risken är 

att bedömningarna blir schabloniserade.  
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I utredningen anges att den som har en mer omfattande utbildning eller 

erfarenheter från många områden i allmänhet har ett större antal arbeten 

att välja mellan redan när det gäller aktuell försörjningsförmåga. Det 

stämmer naturligtvis i stor utsträckning men samtidigt är att märka att t ex 

många akademiker blir mycket specialiserade i sitt arbete och har därför 

särskilt svårt att få ett annat arbete på arbetsmarknaden.  

 

Utredningen anför vidare: ”Att personen kunnat tillägna sig utbildningen 

eller förmått arbeta på många områden tyder dessutom på en förmåga att 

tillägna sig ny kompetens, dvs en sannolikhet för potentiell förmåga.” Saco 

anser att det finns en risk att man alltför lätt låser in människor i olika fack 

och inte ser dem som de individer de är. T ex äldre arbetar idag allt längre 

på arbetsmarknaden. Omställningsförmågan följer inte alltid ålder eller 

utbildning. Det får inte bli så att vissa kan känna sig tvingade till 

sjukersättning då man egentligen skulle behöva stöd från t ex 

arbetsförmedlingen för att ställa om. Det är också en risk för att den här 

typen av skrivningar om bedömningsgrunder blir stigmatiserande för 

individen och inte alls ett stöd för den omställning som individen skulle må 

bäst utav.  

 

Avsnitt 8 Vägar till arbete 

Saco tillstyrker förslaget om att permanenta det särskilda 

arbetsmarknadsprogrammet för stöd till återgång i arbete. Däremot anser 

Saco att man inte i dagsläget bör ändra den organisatoriska formen för eller 

finansieringen av programmet utan istället avvakta 

socialförsäkringsutredningens slutsatser.  

 

Däremot anser Saco att det är mycket angeläget att det stöd 

Arbetsförmedlingen kan ge kommer till stånd så snart som möjligt. Om 

man redan på ett tidigt skede kan se att behov finns bör man inte invänta 

rehabiliteringskedjans olika steg. Om stödet kommer i tid och inte bara när 

individen står inför att antalet dagar med sjukpenning eller förlängd 

sjukpenning håller på att ta slut kan man kanske avdramatisera det här 

med att Arbetsförmedlingen kommer in och stöttar med den arsenal av 

åtgärder de har. Detta bör i princip kunna ske redan med nuvarande 

regelverk och hanteras i samverkansformer mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Samlokalisering kan också bidra positivt till denna 

samverkan av verksamheten.  

 

Avsnitt 10.1.2 En annorlunda partiell sjukersättning 

Utredningen framför idéer om införandet av s k flexjobb för den som inte 

har möjlighet att arbeta i samma takt som tidigare. Systemet innebär att 

arbetsgivaren i så fall skulle erhålla en permanent lönesubvention som 

kompensation för personens produktivitetsförlust till följd av reducerad 

arbetsförmåga.  
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Saco anser att det är en intressant tanke som väl kan passa många 

individers partiella arbetsförmåga, dock inte allas. Det kan göra att fler 

skulle kunna vara kvar på arbetsmarknaden. Förslaget borde stärka 

möjligheterna till anpassningar på arbetsplatserna. För att stävja eventuella 

missbruk är det mycket viktigt att de fackliga organisationerna får insyn i 

processen att anställa eller behålla en person med partiell arbetsförmåga 

och reducerad lön. 

 

Avslutande kommentarer 

Saco anser det vara mycket viktigt att förutsättningar finns att göra 

professionella bedömningar av arbetsförmågan hos den försäkrade och som 

uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet, likformighet och legitimitet. 

För detta krävs tillgång till rätt kompetens och vid behov multiprofessionell 

kompetens. Saco hänvisar till de remissvar som ingivits från 

Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund, som här biläggs. 

Vissa av förbunden har också fått betänkandet på direktremiss.  

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg                              

 

    Marie-Louise Strömgren 

 

 


