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REMISSVAR (S2011/4725/SF) 
 
Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar 
 
Saco har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria. 
 

Avsnitt 6 

Arbetsgruppen redovisar i avsnitt 6 sina bedömningar om 
rehabiliteringsinsatser, samarbetet mellan olika aktörer i 
sjukskrivningsprocessen och olika förslag till utveckling av 
Försäkringskassans beslutsprocess i sjukskrivningsärenden. 
 
Saco delar arbetsgruppens bedömningar att många är sjukskrivna för länge 
innan aktiva rehabiliteringsinsatser prövas. Saco anser också att en effektiv och 
ändamålsenlig sjuskrivningsprocess är viktig för att ge legitimitet åt 
sjukförsäkringens regelverk och instämmer i inriktningen av förslagen till 
förbättringar. Saco vill särskilt uppmärksamma följande av arbetsgruppens 
bedömningar. 
 
Arbetsgruppens bedömning är att stödet före dag 90 och mellan dag 90 och 
180 från både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och 
sjukvården behöver förstärkas för de individer som bedöms kunna förlora 
rätten till sjukpenning vid prövningen mot hela arbetsmarknaden. Förstärkta 
rehabiliteringsinsatser i samverkan ska kunna genomföras på ett sådant sätt 
att effekterna kan utvärderas vetenskapligt. 
 
Saco instämmer i arbetsgruppens bedömningar. Saco anser 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 olika administrativa tidsgränser i sjukförsäkringen. 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 att Arbetsförmedlingen kommer in och stöttar med den arsenal 
av åtgärder de har. I och med att sjukpenning eller rehabiliteringspenning 
fortsatt utbetalas under denna tid behöver fokus heller inte vara på vilken 
ersättning individen ska ha, såsom det i många fall är idag för de som 
genomgår arbetslivsintroduktionen efter det att sjukpenningdagarna tagit slut. 
 
Arbetsgruppen anser att medel för ytterligare 3 000 platser bör tillföras för 
personer med nedsatt arbetsförmåga.  
 
Saco anser att det är bra att Arbetsförmedlingen får ytterligare platser att 
erbjuda men bedömer att satsningen sannolikt bör vara betydligt större. För 
dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den vanliga 
arbetsmarknaden behövs det utan tvekan fler anpassade arbetsuppgifter. 
Tillgången på arbeten med anpassade arbetsuppgifter kommer att vara 
avgörande för sjuktalets framtida utveckling och därmed många människors 
livskvalité. 
 
Arbetsgruppens bedömning att det finns behov av att vidareutveckla stödet till 
den enskilde och att det är viktigt att säkerställa att individen är medveten om 
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de krav och tidsgränser som rehabiliteringskedjan innehåller så tidigt som 
möjligt välkomnas. Viktigt är också att utvärdera de försäkrades uppfattning 
om det stöd som lämnats av myndigheterna både innan och efter det att den 
försäkrades sjukpenning upphör. 
 
Saco ser med tillfredsställelse att arbetsgruppen behandlar frågor om 
legitimitet och rättssäkerhet. Saco biträder arbetsgruppens uppfattning att 
arbetet med detta bör kunna breddas och fördjupas, där det dels handlar om 
åtgärder för att tillgodose behovet av en ändamålsenlig beslutsprocess, dels om 
åtgärder för att värna om en rättssäker socialförsäkringsadministration. 
 
Saco vill betona vikten av att en professionell skadereglering ska kunna hantera 
sjukförsäkringen på ett effektivt och rättssäkert sätt. För detta krävs tillgång till 
rätt kompetens och vid behov multiprofessionell kompetens. De i många fall 
svåra bedömningarna om arbetsförmåga som måste göras under 
rehabiliteringskedjans olika faser och bedömningar av rätt till sjukpenning över 
huvud taget bl a utifrån det nya regelverkets begrepp som ”särskilda skäl”, 
”allvarligare sjukdom”. ”oskäligt” etcetera har än mer accentuerat behovet av 
hög och rätt kompetens. Det krävs till exempelvis inte samma typ av kompetens 
att bedöma rätten till sjukpenning som beräkning av sjukpenninggrundande 
inkomst. 
 

Avsnitt 7 

Avsnitt 7.1. Arbetsgruppen föreslår att sjukpenning på fortsättningsnivå ska 
kunna lämnas för fler än 550 dagar, om det – utöver gällande kriterier -  på 
grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte lämna 
sjukpenning. 
 
Saco tillstyrker förslaget. Eftersom varje försäkringsfall är unikt i sig, är det 
viktigt att de specifika kriterier som finns i de nuvarande undantagen, 
kompletteras med ett oskälighetsbegrepp som inte bör få tillämpas alltför 
restriktivt.  
 
Samtidigt måste sägas att det inte är helt oproblematiskt att införa ytterligare 
nya begrepp i dessa beslut. I och med att man slagit in på vägen med strikta 
gränser i försäkringen och utöver arbetsoförmåga bedömningar av 
diagnoskaraktär, anser dock Saco att det blir oundgängligt att införa 
möjligheter för försäkringsadministrationen att fatta beslut utifrån ”sunt 
förnuft”. I grunden anser Saco att kriterierna för att få sjukpenning enbart 
borde bygga på arbetsoförmåga på grund av sjukdom och inte i kombination 
med vissa till exempel ”allvarliga sjukdomar”. Det kan inte nog understrykas att 
det krävs en hög kompetens hos Försäkringskassan för att göra dessa 
bedömningar. 
 
Begreppet ”oskälig” finns med som kriterium för beslut i rehabiliteringskedjans 
dag 180 respektive 364. I arbetsgruppens redovisning av det gällande 
regelverket anges att begreppet oskäligt i dessa fall huvudsakligen blir aktuellt 
vid arbetsoförmåga till följd av ”allvarliga sjukdomar”.  
 
Saco uppfattar dock inte att den nu föreslagna oskälighetsregeln efter dag 550 i 
sjukperioden bara ska gälla vid allvarliga sjukdomar. Arbetsgruppen anger 
istället att begreppet ”oskäligt” föreslås för att göra det möjligt för 
Försäkringskassan att göra en mer individuell bedömning och inte endast vara 
bunden av att de specifika kriterierna som är angivna i socialförsäkringsbalken 
är uppfyllda. Saco instämmer i detta och anser därför att det i förarbetena klart 
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måste framgå att det inte är ett krav att tillämpa den nya regeln bara vid 
allvarligare sjukdom. 
 
Avsnitt 7.2. Arbetsgruppen föreslår införandet av en ny ersättning, 
sjukpenning/rehabiliteringspenning i särskilda fall, för de som lämnat 
tidsbegränsad sjukersättning och som idag inte har någon 
sjukpenninggrundande inkomst att gå tillbaka till. 
 
Saco anser det vara positivt att man nu tar om hand den grupp som på grund av 
det nya regelverket hamnat mellan stolarna. Vidare tillstyrker Saco förslaget 
om arbetsförmågebedömning i dessa fall. 
 
Avsnitt 7.5. Arbetsgruppen föreslår att en arbetsgivare inte ska vara skyldig 
att utge sjuklön om en arbetstagare inte återgått i arbete hos arbetsgivaren 
sedan arbetsgivaren senast utgav sjuklön för en hel sjuklöneperiod. 
 
Saco tillstyrker förslaget. Saco anser det vara rimligt att ersättningen istället 
utges från Försäkringskassan.  
 
Avsnitt 7.6 och 7.7. Arbetsgruppen föreslår att vid beräkning av antalet dagar 
med sjukpenning på normalnivån ska ersättning för merutgifter för resor till 
och från arbetet inte längre likställas med dagar med sjukpenning. Vidare 
föreslås att sjukpenning på fortsättningsnivå ska kunna lämnas mer än 550 
dagar om arbetsförmågan med minst en fjärdedel är nedsatt till följd av en 
godkänd arbetsskada. 
 
Saco tillstyrker båda förslagen.  
 

Rehabiliteringskedjans 180-dagarsregel 

 
Saco beklagar att arbetsgruppen inte tagit upp tidsgränserna i 
rehabiliteringskedjan i sin översyn av sjukförsäkringen. Enligt 
rehabiliteringskedjan ska en prövning mot hela arbetsmarknaden göras efter 
dag 180. Saco anser att det kan vara alltför tidigt och samhällsekonomiskt 
slöseri, om den betyder att en person som investerat i en lång utbildning måste 
tillbaka till arbetsmarknaden innan rehabiliteringen satt henne i stånd att söka 
arbeten som motsvarar utbildningen. Det är angeläget att hitta smidigare vägar 
att hantera sådana fall. 
 
Vi bifogar inkomna remissvar från Akademikerförbundet SSR, Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarnas Riksförbund, Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sveriges akademikers centralorganisation 
 
 
Gunnar Wetterberg 
 
  Marie-Louise Strömgren 
 
 
 


