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Remissyttrande över En Sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU
2021:69) samt promemoria - Stärkt trygghet
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till förslag och bedömningar i
betänkandet samt promemoria. Däremot delar regionen inte utredningens
uppfattning om att belastningen på vården blir marginell och saknar även en
mer utförlig analys av effekterna på hälso- och sjukvården. Region Norrbotten lämnar ett samlat remissvar avseende såväl betänkandet SOU 2021:69
som promemoria - Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.

Region Norrbottens synpunkter
Generella synpunkter
Regionen saknar en mer utförlig analys av effekterna på hälso- och sjukvården av förslagna författningsändringar.
En generösare bedömning av rätten till sjukersättning, aktivitetsersättning,
rehabiliteringsersättningar samt införandet av preventionsersättning medför
sannolikt att fler kommer att ansöka om och beviljas ersättning. Belastningen
på hälso- och sjukvården avseende begäran om läkarutlåtanden, andra medicinska bedömningar, rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar
kommer därmed att öka. Läkare, framförallt inom primärvården, är redan
hårt belastade av begäran om läkarutlåtande till myndigheter och kommuner.
Regionen anser att staten bör eftersträva att vid varje givet tillfälle minska
den administrativa belastningen på vården.
8.1 Ett förändrat arbetsmarknadsbegrepp
I betänkandet och i promemorian föreslås att vid prövning av såväl sjukersättning som aktivitetsersättning ska bedömningen av arbetsförmåga göras i
förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som används för sjukpenning.
Regionen ser positivt på att en enhetlig bedömningsgrund införs vilket förenklar för hälso- och sjukvården att bedöma arbetsförmågan.
8.4 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
Regionen ser positivt på förlaget i betänkandet och promemorian om införandet av en så kallad trygghetspension inom ramen för sjukersättningen till
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äldre i förvärvsarbetande ålder som har som mest fem år kvar tills det de inte
längre är berättigade till sjukersättning. Det är mer humant att den försäkrades arbetsförmåga bedöms mot förvärvsarbete som han eller hon har erfarenhet av de senaste 15 åren.
9.9, 13.4 Effekter för hälso- och sjukvården
Utredningen har gjort vissa uppskattningar och bedömningar av effekterna
på hälso- och sjukvården eftersom fler försäkrade förväntas ansöka om olika
ersättningsformer.
Regionen bedömer att belastningen på vården och kostnaderna för en generösare bedömning av rätten till ersättning med krav på läkarutlåtande, andra
medicinska bedömningar och rehabiliteringsinsatser kommer att öka. Regionen saknar därför en mer fördjupad analys och beräkning av kostnaderna
för hälso- och sjukvården.
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