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REMISSVAR (S2021/04077) 
 
Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot 
normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och 
rehabilitering  
 
Förslaget i sammandrag 
I promemorian lämnas följande förslag: 
 

• Bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande 
arbete efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden ska skjutas upp 
om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på 
grund av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl 
talar för att han eller hon kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete 
i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller 
rehabiliteringen har slutförts. 
 

• För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts ska 
dock undantaget från bedömningen av arbetsförmågan mot 
normalt förekommande arbete inte gälla. 

 
• En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad 

av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet 
visar något annat. 

 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och upphör att 
gälla den 31 december 2022. 
 
Sacos ställningstagande  
Vårdköerna fortsätter att växa i takt med att allt fler operationer flyttas 
fram. Statistik från Svenskt perioperativt register visar till exempel att det 
under 2020 genomfördes 91 300 färre operationer jämfört med 2019. 
Statistiken antyder också att vårdköerna har fortsatt att växa under det 
första kvartalet 2021. Mycket tyder därför på att det kan ta tid innan 
situationen inom hälso- och sjukvården helt har normaliserats och 
vårdköerna avarbetats. Speciellt i ljuset av att vårdpersonalen på många 
håll i landet dessutom är utarbetade och en del av dem därför kan välja 
att lämna sitt jobb. Det är allvarligt eftersom kompetensförsörjningen 
inom vården var ett problem redan innan pandemin bröt ut. I 
promemorian görs därför bedömningen att det även under 2022 kommer 
att finnas försäkrade som har fått sjukperioden förlängd på grund av att 
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nödvändiga insatser från hälso- och sjukvården har skjutits upp av covid-
19-relaterade skäl.  
 
Saco instämmer i bedömningen att det fortfarande råder en stor 
osäkerhet om pandemins utveckling och vilken effekt det har på vårdköer 
och väntetider. Att låta sjukskrivna individer avsluta sin pågående men 
framskjutna vård och rehabilitering i takt med att insatserna kan 
erbjudas av hälso- och sjukvården ökar möjligheterna för en hållbar 
återgång i arbete för individen. Det är därför viktigt att undantaget om 
bedömningen av arbetsförmågan i ett normalt förekommande arbete 
förlängs fram till slutet av 2022. Saco tillstyrker förslaget.  
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