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Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Sammanfattning
SKR ser positivt på förslagen i promemorian som innebär att tillfälligt åter slopa krav
på läkarintyg under sjuklöneperioden med anledning av den fortsatta smittspridningen
av corona-viruset och belastningen på hälso- och sjukvården. SKR hänvisar också till
den hemställan som förbundet skickade till regeringen den 20 december om förslag att
återinföra tillfälligt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (SKR Dnr
21/01679).
Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
I syfte att motverka spridning av covid-19 och undvika en ökad belastning på hälsooch sjukvården har det införts ändringar i lagen om sjuklön som innebär att
arbetstagaren inte har behövt styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av
en läkare eller tandläkare. Det gällde under tiden den från och med den 13 mars 2020
till och med den 30 september 2021.
SKR instämmer i regeringens bedömning att det är motiverat att kravet på läkarintyg
under de 14 första dagarna i en sjukperiod åter tillfälligt tas bort. Detta framförde även
SKR i en hemställan 20 dec 2021 (SKR Dnr 21/01679). I rådande situation, med ökad
smittspridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar, med höga krav på hälsooch sjukvården att genomföra vaccinationsprogrammet och hålla en hög testkapacitet,
skulle det innebära en stor avlastning för hälso- och sjukvården att inte behöva ta tid i
anspråk att utfärda intyg vid de korta sjukskrivningarna. Lättnader i sjukintygen under
de första veckorna bidrar till att minska riskerna för smittspridning då individer inte
behöver uppsöka vården för att få ett intyg. Det bidrar också till att undvika en ökad
belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.
Även ur arbetsgivarperspektiv menar SKR, liksom tidigare, att fördelarna med
läkarintygsfri period överväger eventuella nackdelar för arbetsgivarnas ansvar att
hantera frånvaro och rehabilitering. Risken för ökad smittspridning och att kunna
avlasta hälso- och sjukvården väger tyngre.
Förbundet ser även att det är en fördel att möjlighet till läkarintygsförläggande för
arbetsgivare och Försäkringskassan har behållits i förslaget enligt rådande regelverk.
Det är dock viktigt att poängtera att tillämpningen sker restriktivt enligt intentionerna.
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SKR ser gärna att införandedatum skulle kunna ske så snart som möjligt, gärna
tidigare än aviserat om möjligt, pga. den rådande situationen med stor smittspridning
och hög belastning på hälso- och sjukvården.
Enligt förslaget bör regeringen ges möjlighet att föreskriva om när de äldre
bestämmelserna om läkarintyg i lagen (1991:1047) om sjuklön åter ska införas. SKR
ser vikten av att följa utvecklingen av situationen för bedömning av när äldre regler
ska införas och är även gärna med i den dialogen.
Sammanfattningsvis är förslagen i promemorian, tillsammans med flera andra förslag
inom socialförsäkringen, rimliga och har stor betydelse för smittspridningen och
belastningen på hälso- och sjukvården i rådande situation.
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