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LOs remissyttrande ang Tillfälligt slopat krav på
läkarintyg under sjuklöneperioden
LOs synpunkter i kort sammanfattning
•
•
•

LO tillstyrker det framförda förslaget om att tillfälligt slopa kravet
på läkarintyg under sjuklöneperioden.
LO anser att det finns anledning att överväga att ytterligare förlänga
tiden för slopandet av läkarintyget efter 31 mars 2022.
LO anser att Försäkringskassans hantering av kravet på läkarintygen
vid sjukskrivning behöver ses över ordentligt. Den behandlande
läkarens status i sjukskrivningsprocessen behöver starkas.

LOs överväganden
LO bedömer att det framförda förslaget är mycket viktigt för att minska
belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen av Covid-19. I
ett läge där alla måste bidra till att minska smittspridningen, skydda utsatta
riskgrupper från Covid-19 och säkerställa att vårdens resurser används där
de behövs allra bäst är ett slopande av läkarintyg under sjuklöneperioden en
åtgärd både utifrån ett samhällsekonomiskt och ett folkhälsoperspektiv.
Det slopade kravet på läkarintyg föreslås träda i kraft den 7 februari, men
tillämpas för tid från och med den 19 januari, och gälla till och med den 31
mars 2022. Eftersom vården sannolikt kommer att vara kraftigt överbelastad
även finns även anledning att redan nu överväga att ytterligare förlänga
tiden för slopandet av läkarintyget efter 31 mars 2022.
Att förlänga tiden för slopandet av läkarintyg motiveras inte minst av att de
krav på läkarintygens detaljrikedom, som Försäkringskassan de senaste åren
ställt på behandlande läkare, visat sig vara orimligt långtgående och ta allt
för mycket av läkarnas värdefulla arbetstid i anspråk.1 Dagens ordning där
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För en mer fördjupad analys rörande Försäkringskassans utredningsskyldighet hänvisas
till Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF), Rapport 2021:3, Försäkringskassans
utredningsskyldighet - En granskning av Försäkringskassans tillämpning av
utredningsskyldigheten i ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning där ansökan har
avslagits
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underlag från en försäkringsläkare, som inte träffat patienten, kan
underkänna ett intyg och en bedömning som gjorts av en behandlande läkare
är orimlig och skadar sjukförsäkringens legitimitet. För att få en tryggare,
långsiktigt hållbar och rättssäker sjukförsäkring behöver Försäkringskassans
hantering av kravet på läkarintygen vid sjukskrivning därefter ses över
ordentligt. Den behandlande läkarens status i sjukskrivningsprocessen
behöver starkas.
Pandemin har ställt bristerna i vår sjukförsäkring i blixtbelysning. Under
tiden som kravet på läkarintyg tillfälligt slopats bör Försäkringskassans
hantering av läkarintygen, även när en pandemi inte råder, utredas och
förändras. Erfarenheterna av de tillfälliga justeringarna av lagstiftningen och
Försäkringskassans lagtillämpning under pandemin bör ligga till grund för
en fortsatt reformering av sjukförsäkringen - så att denna långsiktigt blir
tryggare, mer rättssäker och legitim.
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