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Aktuellt och reportage

Avstämningsmöten blir huvudre-
gel vid långa sjukskrivningar. Lä-
karförbundet har fått arbetslivs-
minister Hans Karlsson att ändra
sig.

❙ ❙ Arbetslivsminister Hans Karlsson
lade i januari fram en rad förslag för
ökad hälsa i arbetslivet (se LT nr
5/2003). Nu bearbetas remissvaren. Lä-
karförbundets kraftigaste invändning
gällde förslaget att en läkare med
särskild utbildning i försäkringsmedicin
skulle göra fördjupad bedömning. Det
skulle ske senast efter åtta veckor i de
fall läkare saknat sådan utbildning. För-
slaget skulle i de flesta fall innebära att
en andra läkare kopplades in. Avstäm-
ningsmöten kunde användas som kom-
plement, enligt Hans Karlssons ur-
sprungliga förslag.

Behov av andra specialister
Förbundet motsätter sig inte att andra lä-
kare kopplas in, men hävdade att det lika
gärna finns behov av andra specialister,
inte nödvändigtvis försäkringsmedi-
cinska kunskaper. Hjälp av ytterligare
läkare kan skaffas redan idag och kräver
ingen lagändring. Dessutom borde i
första hand den behandlande läkaren,
som följt patienten, medverka i bedöm-
ningen, anser förbundet, som därför
istället propagerat för att avstämnings-
mötet blir kontrollstation i fall där man
befarar lång sjukskrivning. I ett sådant

möte skulle många kom-
petenser samlas: den sjuk-
skrivne, den behandlande
läkaren, försäkringskas-
san, företagshälsovården
och sjukgymnast till ex-
empel. Det skulle bland
annat ge större möjlighe-
ter att bedöma arbetsför-
mågan. Synpunkterna har
haft effekt.

Förstahandsalternativ
– Det har kommit in syn-
punkter bland annat från
Läkarförbundet som gjort
att avstämningsmöten blir
förstahandsalternativet,
säger Bengt Sibbmark, de-
partementsråd på Social-
departementet.

Ändringen innebär att
bedömning av en andra lä-
kare med särskilda försäk-
ringskunskaper oftast blir
överflödig. Propositionen
om sjukskrivningsproces-
sen läggs den 13 mars och
innan dess vill Bengt Sibb-
mark inte ge några ytterli-
gare detaljer, till exempel
vem som ska sammankalla till mötet och
när detta ska ske.

Läkarförbundets förslag går även ut
på följande: Det är bra om arbetsgivaren
eller den intygsskrivande läkaren sam-

mankallar. Om så inte sker ska detta vara
försäkringskassans ansvar. Rimlig tid-
punkt är efter åtta veckors sjukskriv-
ning. 

Avstämningsmötet ska förekomma i

Avstämningsmöten mellan andra läkare och försäkringskassa regel

Läkarförbundet fick gehör
för sitt förslag hos regeringen

❙ ❙ Efter kraftig kritik drar regeringen till-
baka förslaget att offentliga arbetsgivare
ska betala del av sjukpenningen efter de
första två veckorna. 

Det av Hans Karlssons förslag som
mött skarpast kritik är förslaget att of-
fentliga arbetsgivare ska ta ett större
ekonomiskt ansvar än andra arbetsgiva-
re efter de första två veckorna. 

En rad tunga remissinstanser har av-
visat detta: LO, TCO, Saco, Riksförsäk-
ringsverket, Svenskt Näringsliv, Lands-
tingsförbundet och Kommunförbundet.
Svenskt Näringsliv är generellt emot ett
ökat ansvar för arbetsgivarna. För övri-
ga remissinstanser består kritiken främst
i att skillnad görs mellan olika arbetsgi-

vare. Förslaget kommer därför att dras
tillbaka. Regeringen arbetar nu med ett
annat förslag till ökat ekonomiskt ar-
betsgivaransvar, lika för alla arbetsgiva-
re, enligt regeringskansliet.

25 procent från arbetsgivaren
Det som ligger närmast till hands är för-
slaget från trepartssamtalen att arbetsgi-
varen står för 25 procent av sjukpen-
ningen efter 14 dagar. Det gäller dock
endast vid heltidssjukskrivning. Vid del-
tidssjukskrivning står försäkringskassan
för hela kostnaden. 

Tanken är att arbetsgivaren ska sti-
muleras att vidta åtgärder som motver-
kar sjukfrånvaro samt underlättar för

sjukskrivna att arbeta deltid.
Saco, LO och TCO har dessutom fö-

reslagit att de arbetsgivare som lämnat in
ett av försäkringskassan godkänt rehabi-
literingsunderlag befrias från kost-
nadsansvar efter tre månader, medan de
arbetsgivare som inte gjort detta får be-
tala hela 50 procent av sjukpenningen
efter tre månader. Förslaget nämns ock-
så i rapporten från trepartssamtalen som
en möjlig åtgärd.

Proposition ska läggas i mars med
ambitionen att de ändrade reglerna trä-
der i kraft 1 juli i år.
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Regeringen backar om offentliga arbetsgivares ansvar
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