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Ärendebeskrivning
Den 1 november 2016 skärpte försäkringskassan tillämpningen för när sjukpenning
kan beviljas och betalas ut. Bakgrunden var två kammarrättsdomar som
konstaterade att det saknades lagligt stöd för att betala ut sjukersättning under
utredningstiden, när Försäkringskassan tar ställning till om arbetsförmågan är
nedsatt pga. sjukdom.
Tidigare betalade Försäkringskassan vanligtvis ut sjukpenning under såväl
utrednings- som kommuniceringstid, i de fall individen hade sjukpenning sedan
innan och uppvisade läkarintyg för förlängd sjukskrivning. Utbetalad sjukersättning
togs inte tillbaka i de fall Försäkringskassan avslog förlängningen.
Den skärpta tillämpningen från november 2016 innebär att Försäkringskassan inte
längre betalar ut sjukpenning under utredningstiden utan individen får vänta på
ersättning under tiden fram till beslut, ca 1 månad. Om förlängning godkänns,
betalas sjukpenningen ut retroaktivt, men vid avslag står individen utan ersättning
från sjukperiodens start fram till beslutsdatum. När Försäkringskassan meddelat
om avslag får individen söka annan försörjning, exempelvis genom återgång i
arbete, arbetsförmedling eller socialtjänst.
Den skärpta tillämpningen bedöms ha ökat kvaliteten i att rätt personer får
ersättning ur sjukförsäkringen samtidigt som ett antal individer hamnat i
ekonomiska svårigheter. Det har blivit tydligt att Försäkringskassans regelverk inte
i alla situationer ger individer, med nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom, den
ekonomiska trygghet som sjukförsäkringen syftar till.
Socialdepartementet har i rubricerad promemoria utarbetat förslag till förändring
av socialförsäkringsbalken för att förbättra individens trygghet i sjukförsäkringen.
Utgångspunkten har varit att individer som haft sjukpenning under en tid och har
läkarintyg som styrker fortsatt nedsatt arbetsförmåga, i normalfallet, inte ska
behöva vara oviss om sin försörjning under tiden som Försäkringskassan beslutar
om ny period med sjukpenning. Lagen föreslås träda ikraft 1 januari 2018.

Tjänsteskrivelse

Region Jämtland Härjedalen har, som ett av två landsting, beretts möjlighet att i ett
remissvar ge synpunkter på Socialdepartementets förslag.
I förslaget till remissvar är Region Jämtland Härjedalen positiv till en lagändring
och ställer sig bakom utredningens förslag. Regionen framför därutöver tre
synpunkter, att beakta inför ett kommande lagförslag. Sammanfattat handlar
synpunkterna om att
 Fler yrkesgrupper inom vården än läkare bör kunna få utfärda sjukintyg om
nedsatt arbetsförmåga
 Försäkringskassan bör uppmanas till en aktiv tillämpning av de nya
reglerna, i enlighet med lagstiftarens intentioner
 Försäkringskassan bör redan under år 2017, efter beslut om ny lag, kunna
arbeta i enlighet med den nya lagens intentioner.

Regiondirektörens förslag
Utarbetat förslag till svar på remiss Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut, daterat 2017-04-24, antas.
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