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Socialdepartementet

Remiss - En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för
rehabilitering (SOU 2020:6)
Dnr. S2020/00536/SF

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag En
begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6).

Sammanfattning

Region Jönköpings län stödjer delbetänkandets förslag och vill förstärka förslagen
med nedanstående synpunkter.

Synpunkter på förslaget

Region Jönköpings län anser att det är av stor vikt att Försäkringskassan gör
korrekta bedömningar av vad som är normalt förekommande arbete det vill säga
ett arbete som inte kräver anpassningar och som innebär att den försäkrade ska
klara normal prestation och arbetstakt.
Även om normalt förekommande arbete definieras tydligt, finns en annan aspekt
som Försäkringskassan väger in i sin bedömning av rätten till sjukpenning efter
dag 180. Den aspekten gäller om den försäkrade kan försörja sig själv genom
annat lämpligt arbete som är tillgängligt (27 kap. 48§ SFB). Med tillgängligt
menas att det erbjuds ett arbete som är mer lämpligt med hänsyn till den
försäkrades aktivitetsbegränsningar. Försäkringskassan tar ofta inte hänsyn till
ordet tillgängligt (dvs. ett arbete som erbjuds) och skriver i beslutsbrev att arbetet
inte är lämpligt med hänsyn till den försäkrades aktivitetsbegränsningar. Detta
trots att det inte erbjudits något arbete. Försäkringskassan hänvisar även till att
den försäkrade bedöms ha en arbetsförmåga som inte ställer krav på stress och
kognitiva funktioner eller fysisk ansträngning, där det finns möjlighet till vila och
där arbetsgivaren kan göra anpassningar, vilket inte kan rymmas inom normalt
förekommande arbete.
Region Jönköpings län vill förstärka vikten av att övervägande skäl införs.
Anledningen är att det ska vara möjligt att skjuta upp bedömningen mot normalt
förekommande arbete, för att inte avbryta en redan påbörjade upptrappning av
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återgång i arbete och för att det vid psykisk ohälsa tar längre tid att bli arbetsför.
Region Jönköpings län anser att det inte framkommer i utredningen att kravet på
att få påbörja arbetsträning med rehabiliteringspenning är att den försäkrade klarar
25 procent av sin SGI-grundade anställning fördelat på 5 dagar i veckan. Kravet
för att påbörja arbetsträning på sin arbetsplats eller via ”Gemensam Kartläggning”
med Arbetsförmedlingen är vanligtvis minst 10 timmar per vecka (om man
arbetar 40 timmar/vecka). Detta är ofta ett för stort steg för den försäkrade varvid
en fördröjning av återgång i arbete sker. I Försäkringskassans tidigare tillämpning
kunde den försäkrade påbörja arbetsträning på mindre tid initialt och med friare
upplägg, exempelvis en start med två arbetsträningstillfällen per vecka. Denna
tillämpning är att föredra.
Arbetsträning används sällan av Försäkringskassan inom ordinarie arbete eftersom
tillämpningen är sådan att de alltid ska överväga deltidssjukskrivningen i första
hand. Om det gäller arbetsträning i ordinarie arbete ställer Försäkringskassan
högre krav eftersom man anser att det normalt inte ska krävas arbetsträning i
välkända arbetsuppgifter. Region Jönköpings län upplever att det är mycket svårt
att få godkänt arbetsträning överlag, trots att hälso- och sjukvården kan motivera
att det behövs en mjukstart till de arbetsuppgifter man visserligen är van vid, men
som på grund av sjukdom inte kunnat utföras under en tid. En mer generös
inställning till att bevilja arbetsträning i ordinarie arbete framför allt vid psykisk
ohälsa, skulle underlätta återgång i arbete och göra återgången mer hållbar. Fler
försäkrade bör ges möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering med
rehabiliteringsersättning.
Region Jönköpings län anser även att sjukersättningens regelverk bör ses över
eftersom många försäkrade har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga men
uppbär fortsatt sjukpenning. Detta skapar mänskligt lidande med oro och
ekonomisk osäkerhet samt utökad administration både för Försäkringskassan,
arbetsgivare och hälso-och sjukvården.
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