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Sjukförsäkring för vissa,
bestraffningssystem
för andra sjuka och skadade
eller

Solidariskt och rättfärdigt
socialförsäkringssystem
med skydd för alla
HUR VILL VI HA DET?

www.slussa.se

I början av 90-talet drogs statsbidragen in för företagshälsovården, ekonomisk kris ledde till nedskärningar och 100
000-tals förlorade sina jobb. Anpassade arbeten slopades på
arbetsplatser. Nedskärningar på Försäkringskassan ledde till
att rehabiliteringspengar inte hann delas ut till dem som
behövde rehabilitering, utan skickades tillbaka till statskassan.
Detta ledde till att många sjuka blev utan rehabilitering, vilket
ledde till längre sjukskrivningar, som i sin tur ledde till höga
sjuktal...
#

2008 infördes den s k ”rehabiliteringskedjan”, som dock
inte innehåller rehabilitering, utan innebär administrativa
tidsgränser för ersättning från sjukförsäkringen, grundat på
beslut av handläggare på Försäkringskassan som bedömer
”arbetsförmåga” utifrån pappersdokumentation.
Dessutom har beslutsunderlag för läkare om tidsgränser för
sjukskrivning utifrån diagnos införts. Underlaget används
dock av handläggare för beslut om sjukpenning, som kan vara
oberoende av läkarintyget.
#

Felaktiga uppgifter om ”omfattande fusk” inom
sjukförsäkringen har spritts på initiativ av representanter från
de båda politiska blocken och det har lett till att sjuka ofta
bemöts som ”potentiella fuskare” av Försäkringskassan.
Däremot betraktar Skattemyndigheten skattebetalarna som att
”alla vill göra rätt för sig” men att ”det kan bli fel ibland”.
Detta trots att skattefusk/skatteflykt kostar ca 100 miljarder
(= 100 000 miljoner) mer per år än de felaktiga utbetalningarna
inom sjukförsäkringen, som kostar ca 0,3 miljarder per år.
(Observera att hälften av de felaktiga utbetalningarna orsakas
av myndigheten själv.)
Det är viktigt att komma ihåg att sjukpenning inte är ett
bidrag. Det är en solidarisk försäkring som alla ska ha rätt till.
Det är cyniskt att anse att det kan finnas ett godtagbart svinn.
Ett fullgott socialt trygghetssystem ska omfatta alla.

Oro och ekonomisk stress skapar ohälsa
och förhindrar rehabilitering.
#

Människor som hamnar i långtidssjukskrivning
skam- och skuldbeläggs alltmer
#

Valfrihet existerar inte för många långtidssjuka:
 Många förväntas själva ordna sin rehabilitering.
 Den som behöver rehabilitering kan i stället tvingas gå tillbaka








till arbetet.
Den som blivit sjuk av arbetet riskerar uppsägning med nya
sjukregler
Många tvingas till arbeten där de blir sjukare.
Många förväntas att själva utan information kunna överklaga
felaktiga beslut.
Många långtidssjuka förväntas leva utan pengar i avvaktan på
utredningar och beslut.
Ersättning kan dras in med retroaktiv verkan.
Sjuka omyndigförklaras och tillrättavisas och utelämnas till
svåra och ibland omöjliga ekonomiska situationer.
Sjuka förväntas att utan utbildning och utan att ha få fått
någon information kunna lagar och regler som jurister , läkare
och handläggare på myndigheter inte kan.

Ett samhälle med
- friska som går på reserven
- en sjuk arbetskraft
- människor som tystas
- andra som inte orkar bry sig
- klyftor som ökar
- mer depression/desperation
- ökande rädsla och förakt

ett segregerat och
instabilt samhälle som
kräver fler lås och höga
murar…

SLUSSA Vänner anser att:
- ingen sjuk människa ska kunna bli fråntagen all försörjning.
- det krävs höjda ersättningar i sjukpenning och
sjukersättning.
- ingen ska behöva betala mer skatt för att han/hon råkar bli
sjuk.
- ersättning från sjukförsäkringen ska erhållas under vård,
rehabilitering, eventuell omskolning och arbetsprövning/
arbetsträning, med utlåtande av läkare som underlag.
- tidpunkter för avstämning ska ha syftet att se till att
utredning av arbetsplatsens fysiska och psykosociala
arbetsmiljö, behov av vård, rehabilitering och eventuellt
behov av utbildning/arbetsprövning/arbetsträning ska göras
och följas av adekvata åtgärder.
Större ansvar ska ställas på arbetsgivare.
- vid prövning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till ålder,
utbildning och social situation.
- regering och riksdag ska vara tydliga med att definiera ord,
begrepp och syfte när man stiftar lagar, inte hänvisa till att
Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsrätten senare efter
flera år ska definiera vad politikerna själva menar!
- både friska och sjuka behöver möjlighet till rätt balans mellan
krav, kontroll och stöd och mellan ansträngning och belöning
i livet!

