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Remissvar – En sjukförsäkring anpassad efter
individen (SOU 2020:26)
Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad
efter individen (SOU 2020:26), av Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i
centrum.
Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam
ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga
intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra
arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.
Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av
anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels
regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån en förläggning av
arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med lika mycket varje dag.
Utredningen föreslår att 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 varit sjuk. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positiv till förslaget.
Utredningen föreslår vidare att 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.
Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar förslaget avseende partiell sjukpenning. Det
nuvarande kravet att arbetstiden ska vara förlagd på alla dagar försvårar för många
återhämtning och återgång i arbete. Det nya förslaget medför större flexibilitet och
möjlighet att utforma arbetsåtergången utifrån individens arbetsförmåga och behov
av återhämtning. Förslaget kommer även att underlätta möjligheten att lägga andra
rehabiliterande insatser av betydelse för återhämtning och återgång i arbete på
enskilda dagar.
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