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Remissyttrande DS 2017:4 Sjukpenning i
avvaktan på slutligt beslut (RS 607/2017)
Yttrande till förslaget
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom promemorians förslag om ändring av
Socialförsäkringsbalken enligt nedan:






Ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall ska inte få
avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats
om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det
inom en bestämd tid. Detta ska dock inte gälla om det är uppenbart att han
eller hon inte kan komma in med uppgifter som kan påverka avgörandet.
Försäkringskassan ska få besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i
särskilda fall för tid till dess att ett ärende har slutligt avgjorts. En
förutsättning för beslutet ska vara att den försäkrade begär sjukpenning i
anslutning till en sjukperiod som pågått i minst 15 dagar, sjukpenning eller
sjukpenning i särskilda fall har betalats tidigare under sjukperioden och att
det saknas skäl som talar emot ett sådant lämnande.
SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i
ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning
eller motsvarande arbetsskadeersättningar.

I Jämtlands län har vi upplevt de negativa konsekvenser som utredningen pekar på,
med ett antal individer som fått betydande oförutsedda ekonomiska konsekvenser
efter Försäkringskassans skärpta regeltillämpning i november 2016.
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Vi ser positivt på en förändring som förbättrar individens ekonomiska trygghet vid
nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom.

Ytterligare synpunkter
Ekonomisk trygghet är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. För att skapa
goda förutsättningar för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess vill vi
lyfta nedanstående synpunkter, att beakta inför ett kommande lagförslag:






Promemorian och lagtexten hänvisar till läkarintyg som underlag för beslut
om sjukpenning. Vi skulle vilja se en annan ordning, där vårdgivaren har
uppdraget att utfärda sjukintyg och där vårdgivaren sedan väljer vilken
profession som är bäst lämpad att utfärda sjukintyget, utifrån sjukdomens
art. Psykologer, sjukgymnaster och distriktssköterskor är exempel på
yrkesgrupper som vid vissa sjukdomar och skador är väl lämpade att utfärda
sjukintyg som grund för bedömning av nedsatt arbetsförmåga. Det behöver
inte alltid vara läkare som utfärdar sjukintyget. Med läkarbrist i landet och
stort behov av tider för vård och behandling skulle detta vara en välkommen
utveckling.
Lagförslaget ger Försäkringskassan möjlighet att betala ut sjukpenning
under tiden som förlängd sjukperiod utreds, i de fall individen har pågående
sjukpenning. Vi ser gärna att denna möjlighet kompletteras med
uppmaningen att detta inte bara är möjligt utan även önskvärt. Det är inte
skäligt att individen ska behöva vara oviss om sin försörjning under den tid
som Försäkringskassan tar ställning till ansökan om ny period med
sjukpenning. Det är inte heller skäligt att individen ska behöva söka nya
jobb innan man fått besked om sjukpenning för att säkerställa att man inte
drabbas av ekonomiska konsekvenser från retroaktiva beslut som man inte
har möjlighet att förutspå.
Den nya lagen föreslår träda ikraft 1 januari 2018. Endast de ärenden som
inkommer till Försäkringskassan efter det datumet omfattas av de nya
reglerna. Detta betyder att ett stort antal individer kommer att riskera att
hamna i detta oönskade läge under hela år 2017. För att minska de negativa
effekterna av detta borde Försäkringskassan, efter beslut om ny lag, redan
under år 2017 ges möjlighet att arbeta i enlighet med den nya lagens
intentioner.
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