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Remissvar (SOU 2020:6) 

 

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 

rehabilitering   

 

Saco studentråd är Sveriges största studerandefackliga organisation och 

representerar 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 18 olika fackförbund 

under Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Högre utbildning har vi 

alla gemensamt, och de vi representerar studerar allt från arkitektur och 

biomedicin till juridik och arbetsterapi. Vi har under en längre tid och på flera 

sätt lyft frågan om ett tryggare sjukförsäkringssystem för studenter.   

 

Saco studentråd oroar sig över att det i översynen av sjukförsäkringssystemet 

inte har tagits med något om landets 400 000 studenter – en grupp där den 

psykiska ohälsan är utbredd och riskerar att slå ut arbetstagare långt innan de 

ens nått arbetsmarknaden. Det är en enormt viktig fråga för framtidens 

akademiker och det är oansvarigt att inte nämna det i en utredning om 

socialförsäkringssystemet.  

 

Saco studentråd anser att Sveriges framtida akademiker måste 

värnas inom sjukförsäkringssystemet. Studenter är en utsatt grupp som saknar 

de behövliga skyddsnät i form av delaktighet inom sjukförsäkringssystemet. 

Detta går inte i linje med att det ska vara attraktivt att studera och leva i den 

kunskapsnation Sverige är. Dessa förutsättningar i form av saknad av trygghet 

om du blir sjuk är oskäliga för studenter som verkar under dessa förutsättningar 

under flera år. Alla Sveriges studenter behöver goda villkor och trygghet under 

sin studietid, anser Saco studentråd.   
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Saco studentråd anser att lärosätena behöver ta ett större ansvar för att 

rehabilitera studenter tillbaka till studier. Sjukskrivna studenter omfattas idag 

inte av någon form av reglerad rehabilitering. Det är inte heller smidigt att 

sjukskriva sig som student eller att komma tillbaka efter en sjukdomsperiod. 

Det skulle aldrig förväntas av en anställd att återgå på en gång till heltid om 

hen varit sjukskriven. Vi anser att det utanförskap det rådande 

sjukförsäkringssystemets bidrar till får flera negativa följder för studenter och 

vårt samhälle. Sjukförsäkringssystemets nuvarande utformning leder till 

onödiga heltidssjukskrivningar och slår ut studenter, så pass att det kan leda till 

avhopp på utbildningen. Saco studentråd anser att förslagen om 

deltidssjukskrivning är en viktig del för studenter som varit heltidssjukskrivna 

och som vill återgå till sina studier. En begriplig och trygg sjukförsäkring anser 

vi måste omfatta även studenter.   

 

Därför föreslår Saco studentråd tre åtgärder:   

 

• Det behöver bli möjligt att sjukskriva sig på deltid som student.   

• Rehabiliteringsansvaret måste förtydligas.   

• Det behövs en kortare karenstid för studenter, som i nuläget ligger på 

30 dagar och som kan jämföras med anställda som har en dag.  
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