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Socialstyrelsens yttrande över
slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad
efter individen (SOU 2020:26)
Socialdepartementets dnr: S2020/04508/SF
Socialstyrelsen är positiv till utredningens förslag om att behovsanställda ska få
sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att den
försäkrade skulle ha arbetat om denne inte varit sjuk. Förslaget innebär att behovsanställda jämställs med tillsvidareanställda och att dessa får samma försäkringsskydd de första 90 dagarna i sjukskrivningsperioden. Ett starkare och tydligare försäkringsskydd torde vara positivt för individens rehabilitering och
möjligheter till återgång i arbete.
Socialstyrelsen är positiv till utredningens förslag om att Försäkringskassan
ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje dag. Att ha möjlighet att anpassa förläggningen av sin arbetstid vid partiell sjukskrivning torde vara positivt för individen
för att underlätta rehabilitering och återgång i arbete. Det är även positivt att utredningen lyfter Försäkringskassans samordningsansvar och behovet av att samverka med den försäkrade, hälso- och sjukvården och den försäkrades arbetsgivare om förläggning av arbetstiden.
Socialstyrelsen är även positiv till förslaget om att Försäkringskassan, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården bör samverka i de situationer där den försäkrade trots hel sjukskrivning vill pröva att arbeta i begränsad utsträckning. Sådan
samverkan i syfte att ta tillvara kvarvarande arbetsförmåga skulle underlätta för
försäkrade som vill försöka arbeta under sjukskrivningstiden och skulle kunna
förbättra möjligheterna för återgång i arbete. Det är dock viktigt att förslaget inte
innebär att det administrativa arbetet, exempelvis nya läkarintyg, för hälso- och
sjukvården ökar.
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnade avdelningschefen Jonas Bergström. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Anders Fejer deltagit. Utredaren Anna Ericsson har varit föredragande.
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