Kategori 10, ”Utan förhinder”
Jag skrev till en representant för ett nätverk för sjukskrivningar och utförsäkringar. Vad
händer om man inte får gå tillbaka till sjukskrivning igen? Går det att få SGI för en ny period
om man inte orkar arbeta? Eller om en person inte får sjukskrivning längre får man då skriva
in sig hos AF?
Svar från Nätverket: ”Jag skulle råda att man begär en omprövning hos Försäkringskassan,
till att börja med och att man anmäler sig till Arbetsförmedlingen. Så fort man får ett brev om
indragen sjukpenning bör man anmäla sig till AF för att skydda sin SGI. Vad som händer på
AF är tyvärr lite beroende av arbetsförmedlare men man bör försöka bli inskriven "utan
förhinder". Så långt nätverket.
Läkare har framhållit att deras patienter ibland ”kastas ut” från sjukförsäkringen. Under sin
sjukskrivningstid har de ”fallit under radarn”. De har nämligen inte efterfrågats eller fått
någon form av arbetsprövning. Rehabilitering får de inte om de saknar arbetsgivare. Alla
sjuka, även de utan arbetsgivare, bör erhålla relevant rehabilitering och prövning av
arbetsförmågan – tidiga insatser ger oftast bäst resultat.
Den sjuke hamnar dessutom i ett dilemma när FK säger att du är för frisk för att få
sjukskrivning. Och AF säger du är för sjuk för att arbeta. Under tiden som den sjuke bör
skriva in sig på AF under Kartegori 10, ” Utan förhinder” ska personen samtidigt överklaga
FK:s beslut om behov av fortsatt sjukskrivning. En del som kommer till AF är sjuka och
förklarar att de inte orkar söka arbete på heltid. Då sätts de i Kategorin ”Arbetssökande med
förhinder”. Och förlorar då sin SGI. Här svarar LO/TCO på en liknande fråga.
Riskerar jag att mista min SGI.
Det krävs politiska beslut för att regelverket ska ändras. Det måste gå att få till stånd ett
regelverk som förhindrar att personer t.o.m. förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
Vissa kommer inte tillbaka till sjukförsäkringen. En del av de utförsäkrade har varken
sjukpenning, sjukersättning eller är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Det var Alliansen i den borgerliga regeringen som införde den bortre tidsgränsen eller
”stupstocken” som gränsen ofta kallas i debatten. De sjukskrivna blev utförsäkrade och
förlorade rätten till sjukpenning. Endast de som låg på sjukhus eller inte hade någon
”verklighetsuppfattning” kunde få förlängd sjukpenning. Vilka avsikter har Alliansen – och
SD – med de utförsäkrade?
Det går inte, som idag, att pressa ner sjuktalen – för då har vi inte längre en trygg
sjukförsäkring. En trygg sjukförsäkring kommer inte heller vara möjlig med Alliansen och
SD:s förslag om att införa en bortre tidsgräns.
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