
– Och bara detta att se och bekräfta
människor. Om arbetsgivaren inte vet i
vilket läge du befinner dig i livet, vet
vem du är och hur du mår och vilken ka-
pacitet du har så är det lättare att söka lä-
kare och bli sjukskriven med ett sådant
avstånd till sin arbetsledning.

Däremot vill han inte hålla med om
att de ökande sjukskrivningsdagarna har

att göra med förändrade attityder, en för-
klaring som i debatten framför allt förts
fram av arbetsgivarsidan.

– »Attityder«, det är bara ett finare
ord för att säga att folk inte vill jobba
utan hellre vill vara hemma och skjuta ri-
por eller kratta i rabatterna, eller jobba
svart. 

Hans Karlsson tror inte att det är så,

men han tror det finns en risk att sjuk-
skrivna betraktas som lata om det inte
snart vidtas åtgärder som gör det möjligt
att i tid bryta långa sjukskrivningar. 

– Det är där jag tänker koncentrera
mig.

Alltför många gör alltför lite
Ansvaret för att de sjukskrivna ska er-
bjudas möjlighet att återgå i arbete ska
vila på försäkringskassan och på arbets-
förmedlingen. Hans Karlsson poängte-
rar att arbetsgivaren redan idag har an-
svar i frågan men att det finns alltför
många som gör alltför lite. Men han hop-
pas få fart också på dem genom att ar-
betsgivarna får ökat ansvar för de kost-
nader som är direkt knutna till arbetsta-
garnas sjukskrivningar eller sjukdomar. 

– Då blir det ekonomiskt intressant
för arbetsgivaren att engagera sig i hur
en långtidssjukskriven ska kunna kom-
ma tillbaka.

När får vi då se att sjuktalen vänder
neråt? Hans Karlsson säger att det måste
ske snart, det duger inte att de vänder
2006. Och redan snart lovar han att vid-
ta åtgärder.

– Våren blir min stora tid!
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»Det är svårt, men jag är alldeles
övertygad om att det går«, säger Hans
Karlsson som nu har fem år på sig att få
ner sjuktalen till 1997 års nivå, det vill säga
hälften av dagens.

I december föreslog Kenth Pet-
tersson ett åtgärdspaket för min-
skad ohälsa i arbetslivet. Läkar-
förbundet fick gehör för idén om
ett obligatoriskt avstämnings-
möte vid långa sjukskrivningar.
Trots det anser Eva Nilsson 
Bågenholm att paketet i andra
delar är för fegt.

❙ ❙ Läkarförbundet har föreslagit ett obli-
gatoriskt rehabiliteringsmöte, eller »av-
stämningsmöte«, efter 40 till 60 dagars
sjukskrivning. Syftet är att bedöma pati-
entens arbetsförmåga för snarast möjliga
återgång till någon form och någon grad
av arbete. Försäkringskassa, patient, be-
handlande läkare och arbetsgivare ska
delta i mötet. Även företagshälsovården
nämns som en samrådspart. 

Eva Nilsson Bågenholm, andre vice
ordförande i Läkarförbundet, lade i hös-
tas fram förslaget till Kenth Pettersson,

ordförande för trepartssamtalen. I hans
åtgärdspaket finns nu Läkarförbundets
formuleringar med i avsnittet om sjuk-
skrivningsprocessen.

– Det här är helt och hållet vårt för-
slag. Samverkan och avstämning i stället
för förslaget om en ny medicinsk be-
dömning av en annan läkare, »second
opinion«, som vi inte gillade, säger Eva
Nilsson Bågenholm.

I paketet föreslås också att skydds-
ombud ska kunna begära att arbetsgiva-
ren ansluter sig till företagshälsovården.
Eva Nilsson Bågenholm tycker att
Kenth Pettersson borde vågat gå längre.

– Vi vill ha obligatorisk företagshäl-
sovård.

En översyn av skatteavdragen för
friskvård föreslås också. Eva Nilsson
Bågenholm anser att även hushållsnära
tjänster borde ingått i åtgärdspaketet.

– Läkarförbundet har inte officiellt
föreslagit det, men det vore av värde att

diskutera för det är en del av problema-
tiken, som många familjer brottas med.

Läkarförbundet anser också att en
förlängd sjuklöneperiod vore av godo.
Till exempel 60 dagar, som skulle av-
brytas om arbetsgivaren presenterade en
rehabiliteringsplan. Kenth Pettersson
föreslår i stället att arbetsgivaren ska be-
tala en del av ersättningen till den som är
helt sjukskriven, men slippa för dem
som kan arbeta deltid. 

– Ekonomiska incitament för arbets-
givaren är bra, men det hade varit intres-
sant om man vågat lägga fram ett skarpa-
re förslag, säger Eva Nilsson Bågen-
holm som trots allt anser att åtgärdspa-
ketet som helhet är ett steg i rätt riktning.

Parterna har januari på sig att reagera
på åtgärdspaketet »Ett arbetsliv för
alla«, därefter överlämnas det formellt
till regeringen. Läs mer på www.av.se
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