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Sundbyberg den 11 maj 2020 
 
 
Kommentarer – Utredning En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering, SOU 2020:26 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Vi är medlem i paraplyorganisationen Funktionsrätt 
Sverige. 

Personskadeförbundet RTP ger information, råd och vägledning till personer med förvärvade skador 
och bestående nedsättningar som har uppstått efter en trafikolycka, andra olycksfall, vårdskada, 
arbetsskada eller sjukdom. Vi finns även till för personer med funktionsnedsättningar efter polio och 
för närstående till personer med nedsatt funktionsförmåga. 

RTP har följande skadegrupper: 

• Nackskada 

• Ryggmärgsskada 

• Hjärnskada 

• Polioskada 

• Amputation 

• Andra typer av trafik- eller olycksfallsskador. 

 
 

Kommentarer avseende remissunderlag 
 
Många av våra medlemmar lever med en bestående fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning efter 
trafikskada, annan olycksfallsskada, arbetsskada eller vårdskada. Att få tillgång till en individuellt 
anpassad och (arbets-) livsinriktad rehabilitering har för de flesta av våra medlemmar stor betydelse 
för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. 
 
Personskadeförbundet RTP välkomnar att utredningen innehåller tydliga förslag på en mer rättssäker 
och begriplig praxis gällande Försäkringskassans beslutsfattning. Utredningen konstaterar att 
arbetsförmågan behöver bedömas mot angivet normalt förekommande arbete, det vill säga mot 
normalt förekommande arbete som existerar i verkligheten. Utredarna skriver vidare att 
Försäkringskassan behöver förbättra sina rutiner när det handlar om att dokumentera 
ärendehanteringen och motivera sina beslut på ett tydligt, transparent och lättförståeligt sätt.  
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Även om vi ser mycket positiv på utredningens förslag samt de föreslagna lagändringarna i 
socialförsäkringsbalken vill vi lyfta att utredningen saknar ett funktionshinderperspektiv. Att ha 
fysiska, psykiska eller kognitiva nedsättningar är inte ovanligt bland personer som av olika 
anledningar är sjukskrivna under längre perioder. Vi anser att det är mycket viktigt att besluten 
formuleras på ett universellt utformat sätt så att de allra flesta kan förstå vad ett beslut handlar om 
och hur handläggaren har resonerat sig fram till det.  
 
Samtidigt är det av yttersta vikt att matchningen mot angivet normalt förekommande arbete tar 
största möjliga hänsyn till funktionsförmågan och personens individuella behov. Här borde 
utredningen ha varit mer inkluderande. Försäkringskassan behöver bli bättre på att beakta 
funktionshinderperspektivet och arbeta på ett hållbart sätt där målet är att den försäkrade kan 
försörja sig på sikt. Dessvärre medger dagens domstolspraxis enligt utredningen att 
Försäkringskassan inte behöver ange ett konkret arbete som den försäkrade kan tänkas försörja sig 
med. Mycket riktigt konstaterar utredningen att besluten därför kan upplevas som obegripliga. Det 
visar att myndigheten inte sätter individens behov i centrum, och det menar vi bidrar till att 
sjukförsäkringen upplevs som otrygg och orättvis. 
 
Personskadeförbundet RTP ställer sig frågande till att utredningen inte tagit fram förslag för 
sjukskrivna arbetslösa. Utifrån en värdegrund som baseras på jämlikhet och solidaritet är det svårt 
att förstå varför arbetslösa exkluderas i ett arbete som ska göra sjukförsäkringen tryggare. 
 
 
Flexibel prövning kan öka acceptans 
 
Utredarna skriver att de normalt förekommande arbeten som Försäkringskassan matchar 
arbetsförmågan mot ska finnas med i yrkesförteckningen SSYK. Det är bra och ett viktigt moment i 
strävan efter verklighetsnära beslutsprocesser. Här vill vi uppmärksamma att SSYK-registret behöver 
löpande aktualiseras och följer utvecklingen på arbetsmarknaden. Dessutom menar vi att prövningen 
mot angivet normalt förekommande arbete behöver ta hänsyn till flera andra faktorer som 
exempelvis var den försäkrade är folkbokförd och vilken utbildning hen har. 
 
Tillgången till normalt förekommande yrken varierar från region till region och glesbygden skiljer sig 
naturligtvis från storstadsområdena. Omställningen till ett annat arbete behöver ta hänsyn till den 
försäkrades ekonomiska situation som ofta inte medger en flytt som kan vara en stor ekonomisk 
belastning. Även utbildningsnivån borde påverka prövningen av arbetsförmågan för att nyttja den 
försäkrades kompetens på bästa möjliga sätt. Vi är övertygade om att ett mer flexibelt 
prövningsförfarande kan skapa en större acceptans hos den försäkrade och ger bättre förutsättningar 
för en hyfsat bra livssituation samt minskar risken för sjukskrivning. 
 
Tyvärr ser realiteten inte alls så ut. Faktum är att många väljer bort omställningen efter dag 180 och 
återvänder i stället till sina tidigare jobb efter att ha nekats sjukpenning från Försäkringskassan. Det 
sker ofta med lägre sysselsättningsgrad och därmed sämre lön än förut, många gånger utan att 
Försäkringskassan beviljar sjukpenning för den arbetstid som faller bort. Konsekvensen är att den 
försäkrade får en sämre ekonomi som kan påverka återhämtningen och hälsan negativt. 
 
Eftersom allt fler försäkrade nekas sjukpenning befarar vi att ett ökande antal av dessa personer 
riskerar att leva i utsatthet på grund av en snål socialpolitik och ett ensidigt myndighetsutövande 
som nästan uteslutande handlar om bedömning av arbetsförmågan. Enligt utredningen är drygt en 
tredjedel av de som får avslag efter dag 180 sjukskrivna igen inom ett år. Detta går stick i stäv med 
den ofta kommunicerade politiska strävan efter en jämlik vård och rehabilitering och gagnar varken 



 
 
 
 
 
medborgarna eller samhället på sikt. Vi anser att Försäkringskassan bör lägga mycket större vikt på 
rehabiliteringen för att på bästa sätt tillvarata de resurser som var och en har. 
 
Låt rehabiliteringen fortgå efter dag 180 
 
Utredningen konstaterar vidare att Försäkringskassan inte lever upp till sitt övergripande 
samordningsansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Myndigheten har enligt gällande regelverk 
krav på sig att kartlägga rehabiliteringsbehov från dag 1. För att klara uppgiften ingår i myndighetens 
uppdrag att samverka med andra berörda rehabiliteringsaktörer runt den försäkrade. Men så sker 
inte i en övervägande majoritet av ärendena.  
 
Från 2013 till 2018 tredubblades antalet sjukskrivningsfall där Försäkringskassan ansåg att en 
samordning för arbetslivsinriktad rehabilitering inte var nödvändig. Även planerings- eller 
avstämningsmöten med den försäkrade och/eller arbetsgivaren äger nästan aldrig rum i början på 
sjukskrivningstiden. Samma mönster syns i statistiken kring rehabiliteringspenningen där 
utbetalningarna stadigt minskat sedan 2011. Det är också mycket ovanligt att få 
rehabiliteringspenning beviljad under de första 180 sjukskrivningsdagarna.  
 
Utredningen problematiserar att Försäkringskassan sällan tar reda på eventuella rehabiliteringsbehov 
före dag 180 trots att det finns studier som visar att en tidig arbetslivsinriktad rehabilitering ökar 
chansen att återgå till arbetsplatsen. Tvärtom avbryts en pågående rehabilitering vid dag 180 och i 
stället inleds bedömningen av arbetsförmågan. 
 
Personskadeförbundet delar utredningens slutsats att tidsgränserna hämmar myndighetens arbete 
med rehabiliteringen, det vill säga såväl kartläggningen av rehabiliteringsbehovet som beviljandet av 
rehabiliteringspenning. Att Försäkringskassan så tydligt prioriterar bort arbetslivsinriktad 
rehabilitering kan för många försämra en redan svår situation. Personskadeförbundet RTP anser att 
Försäkringskassan alltid ska pröva rätten till rehabiliteringspenning innan 180 sjukskrivningsdagar och 
bedömningen mot normalt förekommande arbete. 
 
Vi anser att det är mycket positivt att utredningen vill stärka möjligheter till arbetslivsinriktad 
rehabilitering genom att rekommendera en fortsatt rehabilitering om övervägande skäl talar för en 
återgång till arbetsplatsen. Det är bra att bevisgraden föreslås vara lägre än det är nu. För våra 
medlemmar och alla andra som uppbär sjukpenning kan en mindre strikt hantering av 180 dagars-
gränsen få stor betydelse eftersom fler kan fortsätta med en redan påbörjad arbetslivsinriktad 
rehabilitering och komma tillbaka till sin arbetsplats. Vi menar att Försäkringskassan alltid ska pröva 
rätten till rehabiliteringspenning innan 180 sjukskrivningsdagar och bedömningen mot normalt 
förekommande arbete. 
 
Ökad samverkan för en god rehabilitering 
 
Personskadeförbundet RTP välkomnar särskilt att utredningen tar upp hur Försäkringskassan kan 
optimera arbetslivsinriktad rehabilitering för den försäkrade. Utredarna menar att rehabiliteringen 
med fördel kan vara multidisciplinär och ske i samverkan med andra rehab-aktörer runt den 
försäkrade. Vi vill tillfullo stöder detta förslag eftersom vi vet att multidisciplinära insatser har en god 
effekt i behandling av kroniska tillstånd, exempelvis vid långvarig smärta. Därför är det av yttersta 
vikt att Försäkringskassan börjar arbeta lika intensivt med samordning och samverkan inom 
rehabilitering som med bedömning av arbetsförmågan. 
 



 
 
 
 
 
Vi ser också positivt på att utredningen lyfter betydelsen av en större variation inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering som i nuläget oftast handlar om arbetsträning och utbildning. Här är 
det önskvärt att Försäkringskassan breddar sin förståelse av rehabilitering. En ökad samverkan med 
andra rehabiliteringsaktörer leder troligen till mer varierande rehabiliteringsinsatser. Att även 
medicinsk rehabilitering kan ingå i arbetslivsinriktad rehabilitering är ett mycket bra initiativ av 
utredarna. 
 
Bra att äldre prövas mot arbete hos tidigare arbetsgivare 
 
Utredningen föreslår också att kraven på omställning till annat arbete ska luckras upp för försäkrade 
från 62 års åldern som efter dag 180 ska bli prövade mot arbete hos sin tidigare arbetsgivare. 
Utredarna argumenterar att detta minskar utgifterna för en kostsam omställning som ibland inte ens 
kan avslutas då den försäkrade under omställningstiden hinner bli pensionär. Här rekommenderar 
utredningen också att införa lättnader vid prövning efter dag 365. Utifrån våra medlemmars och alla 
andra försäkrades intressen anser vi att dessa lättnader är mer än rimliga. Det vore ännu bättre att 
sänka åldersgränsen till 60 år, eftersom det då blir mer sannolikt att den försäkrade hinner arbeta 
några år efter omställningen. Oavsett åldern måste en omställning kännas meningsfull för att skapa 
acceptans. Det är en viktig förutsättning för en effektiv, trygg och begriplig sjukförsäkring. 
 
Det är av stor vikt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar i framtiden på ett 
konstruktivt sätt och på alla nivåer för att gynna individen och se till att ingen ”hamnar mellan 
stolarna”. Vi ser gärna att Försäkringskassan aktivt samarbetar med arbetsgivarna för att tillsammans 
förbättra förutsättningar för en arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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Astrid Källström, kommunikatör 
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