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Svar på remiss En sjukförsäkring anpassad efter individen,
SOU 2020:26
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 12 april 2018 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att analysera delar av regelverket kring sjukförsäkringen och, om det
bedömdes nödvändigt, lämna författningsförslag. Utredningen som har antagit
namnet ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” har nu lämnat över sitt
slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26).
I slutbetänkandet redovisas två uppdrag.
Det handlar om hur bedömningarna av rätten till sjukpenning ska göras för
personer med timanställningar och andra tidsbegränsade anställningar. Det andra
uppdraget var att utreda regelverket kring möjligheten att bevilja partiell
sjukpenning utifrån en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar
sin arbetstid med lika mycket varje dag.
Vad gäller uppdraget att utreda behovet av anpassningar av försäkringsskyddet för
behovsanställda framhålls i direktiven att den allmänna sjukförsäkringen infördes
vid en tidpunkt då tillsvidareanställning var normen för de flesta. I dag ser
regelverket annorlunda ut. För många unga är det vanligt med timanställningar och
andra former av tidsbegränsade anställningar. Men regelverket har inte anpassats
till dessa nya typer av anställningar. Vad gäller partiell sjukpenning och förläggning
av arbetstiden är huvudregeln i dag att arbetstiden vid partiell sjukskrivning ska
reduceras med lika mycket varje dag. Det innebär att det normalt inte är möjligt att
bevilja en fjärdedels sjukpenning till en person som förlägger sin arbetstid så att
hen är ledig en dag i veckan. Uppdraget är att utreda om de gällande reglerna är
ändamålsenliga så att de bidrar till att en försäkrads arbetsförmåga i möjligaste
mån tas tillvara och att återgång i arbete underlättas.
Förslag i slutbetänkandet
En försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot
behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte hade
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varit sjuk. Bedömningen av arbetsförmågan mot behovsanställningen ska göras till
den dag då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Sjukpenning
lämnas utan hänsyn till den begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa.
Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan
förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning varje dag om
förläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Försäkringskassan
bör samverka om arbetstidens förläggning med den försäkrade, sjukskrivande
läkare och den försäkrades arbetsgivare. Om den försäkrade vill pröva att arbeta i
begränsad utsträckning trots hel sjukskrivning bör Försäkringskassan samverka
med arbetsgivaren och sjukskrivande läkare i syfte att ta tillvara den försäkrades
arbetsförmåga och på sikt underlätta dennes återgång i arbete. Försäkringskassan
bör utifrån denna samverkan utreda möjligheten till partiell sjukpenning med en
annan arbetstidsförläggning än att arbetstiden minskas varje dag.
Förslagen bedöms innebära en sjukförsäkring som är bättre anpassad mot en
förändrad arbetsmarknad med en annan typ av anställningar och mot en möjlighet
till partiell sjukskrivning som är anpassad utifrån individens behov.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
Remissen ska besvaras senast 18 augusti men Region Jämtland Härjedalen har
blivit beviljad förlängd svarstid till 26 augusti. Paragrafen bör därför justeras
omedelbart.

Regiondirektörens förslag
1. Upprättat förslag till svar på remiss En sjukförsäkring anpassad efter individen
SOU 2020:26 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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