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REMISSVAR (Ds 2017:18) 
 
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk 
 
Sammanfattning av förslagen 
Dagens regler med karensdag i sjukförsäkringen leder i vissa situationer 
till oönskade effekter som innebär att självrisken slår olika hårt mot olika 
individer beroende på hur deras arbetstid är schemalagd. För att göra 
självrisken i sjukförsäkringen mer neutral och likartad föreslår 
arbetsgruppen att bestämmelserna om en karensdag ska ersättas av ett 
karensavdrag. I detta sammanhang föreslår arbetsgruppen att:   
 

• Karensavdraget för sjuklön ska motsvara ett avdrag om 20 
procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en 
genomsnittlig vecka. 

• Vid kalenderbaserad sjukpenning ska karensavdraget motsvara 
ersättningen för en hel sjukpenningdag. 

• Vid sjukfrånvaro ska det göras ett helt karensavdrag oavsett 
sjukfrånvarons omfattning. 

 
Förslagen väntas träda i kraft 1 januari, 2019. 
 
Sacos ställningstagande 
En central utgångspunkt för självrisken i sjukförsäkringen måste vara att 
den i största möjligaste mån ska vara likvärdig för alla som berörs av 
försäkringen. Det har sedan länge varit känt att dagens system med 
karensdag inte fullt ut uppfyller det villkoret eftersom självrisken är olika 
stor för olika individer.  Till exempel drabbas personer med koncentrerad 
deltid eller ojämnt fördelad arbetstid av en högre självrisk än personer 
som arbetar heltid på vanligt vis. Syftet med att ersätta dagens karensdag 
med ett karensavdrag är därför i första hand att uppnå en mer rättvis 
självrisk. I det avseendet tycker Saco att det är bra att dagens system med 
en karensdag ersätts med ett karensavdrag och tillstyrker därför 
arbetsgruppens förslag. 
 
Men arbetsgruppens förslag bygger till stora delar på det förslag som den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterade i sin 
slutrapport (SOU 2015:21). Där beskrevs att karensavdraget skulle uppgå 
till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön och 
att beräkningen skulle baseras på förhållanden under en jämförbar 
kalendervecka. Detta är också den tidshorisont arbetsgruppen har landat 
i. Men en viktig faktor för bedömningen av jämförbarheten är vilket 
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tjänstgöringsschema som skulle ha gällt för den anställde under den 
aktuella kalenderveckan. Den parlamentariska socialförsäkrings-
utredningen förde därför ett resonemang om nödvändigheten om att inte 
låsa tillämpningen för hårt. Det vill säga, regleringen i sjuklönesystemet 
skulle innehålla en möjlighet att tillämpa en annan procentsats och 
inkomstperiod än 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form 
av sjuklön under förutsättning att relationen är densamma. Det kunde till 
exempel ske genom att beräkningsgrunden sattes till tio procent av en 
genomsnittlig ersättning i form av sjuklön under en tvåveckorsperiod 
eller fem procent av en genomsnittlig ersättning i form av sjuklön under 
en fyraveckorsperiod. Inom vården är till exempel beräkningsperioder på 
16 veckor vanliga. En större flexibilitet i det avseendet hade varit 
önskvärt.  
 
Saco menar att det är viktigt att en reglering också så långt som möjligt 
utformas så att de avtalsslutande parterna ges utrymme att tekniskt 
närmare reglera karensavdragets storlek inom sjuklönesystemet. Detta 
var också något som Saco framförde i remissvaret till 
Socialförsäkringsutredningen betänkande (Mer trygghet och bättre 
försäkring, SOU2015:21). 
 
Saco tillstyrker även de följdändringar som följer av förslagen.  
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