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Remissvar Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess SOU 2020:24
Av de tio rekommendationer som utredningen lämnar vill SRAT kommentera följande tre.
Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få
rehabiliterande insatser samordnade
Den arbetstagare som på grund av sjukdom har nedsatt förmåga att själv administrera sin
sjukskrivning genom att i rätt tid och till rätt instans skicka intyg och ansöka om ersättning kan
försvåra sin egen rehabilitering när administrationen och byråkratin blir övermäktig. Många
sjukskrivna är beroende av anhöriga för denna administration. Det skulle underlätta för
individen om Försäkringskassan åläggs ett större ansvar för detta i enlighet med utredningens
förslag.
Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
SRAT välkomnar förslaget att arbetsgivare ska anlita expertresurs inom områdena arbetsmiljö
och rehabilitering för att utreda vilket stöd arbetstagaren behöver för att kunna återgå i
arbete. Dessa experter kan tillhöra olika professioner inom Saco-federationen men SRAT vill
särskilt lyfta fram audionomer vad gäller hörselskador och andra hörselrelaterade tillstånd
som tinnitus och ljudkänslighet samt logopeder vad gäller tal, språk och kommunikation.
Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta
individers behov av stöd
SRAT har medlemmar som av Försäkringskassan har bedömts haft arbetsförmåga men som av
Arbetsförmedlingen har bedömts att de inte står till arbetsmarknadens förfogande. För
medborgarna är det absurt att två statliga myndigheter gör olika bedömningar av samma
individ. SRAT efterfrågar därför en samordning av de regelverk som styr Försäkringskassans
och Arbetsförmedlingens bedömningar. Eftersom en sådan samordning inte existerar idag är
ändå utredningens förslag om utvecklat samarbete är ett litet steg på rätt väg.
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