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Läkarförbundet säger nej till
regeringens lagförslag om att
alla arbetsgivare ska kunna
kräva sjukintyg från första
sjukdagen.

Dagens möjligheter räcker,
anser Läkarförbundet i sitt
remissvar. För det första kan
frågan idag regleras i kollek-
tivavtal. Och om kollektivtals-
reglering skulle saknas kan
arbetsgivare begära ett in-
tygsföreläggande från Försäk-
ringskassan.

Läkarförbundet tror inte på
regeringens motiv, att skapa
ökade möjligheter att tidigt
upptäcka rehabiliteringsbe-
hov. 

Det är viktigt med tidiga reha-
biliteringsinsatser i de fall där
det behövs, men sådana behov
upptäcks inte med hjälp av ett
sjukintyg från första dagen,
anser förbundet och påpekar
att de flesta av dem som sjuk-
skrivs återgår i arbete utan re-
habilitering.

En laglig rätt för alla arbets-

givare att begära sjukintyg
från dag ett skulle dessutom
kunna öka trycket på vård-
centralerna och ytterligare
försämra tillgängligheten.
Risken är att ett utökat sjuk-
intygsskrivande skulle ske på
bekostnad av de patienter
som har större vårdbehov. 

Regeringen har dock inte tagit
intryck av synpunkterna. En
proposition kommer inom
några veckor, och lagen är
tänkt att träda i kraft den 1
juli. Lagen kommer också att
innehålla en formulering om
att arbetsgivaren bör stå för
patientavgiften, enligt Matti-
as Lundbäck, politiskt sak-
kunnig för socialförsäkrings-
minister Cristina Husmark
Pehrsson (m).

Läs hela remissvaret på
‹http://www.slf.se›. Svaret har
gått till Saco, som är formell
remissinstans och har samma
åsikt som Läkarförbundet.
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Nej till lag om 
sjukintyg från dag ett

Nära hälften av Europas be-
folkning, 45 procent, tror att
HIV-smitta kan överföras via
en toalettsits. 

Det är ett exempel på den
okunskap som fortfarande
finns om HIV i Europa, enligt
en opinionsundersökning
inom EU förra året.

Bland annat därför ska den
europeiska smittskyddsmyn-
digheten i Solna, ECDC, arbe-
ta hårdare med att bekämpa
HIV/aids på EU-nivå. 

Förra veckan deltog EU-
kommissionären för hälsofrå-
gor, Markos Kyprianou, i in-
vigningen av nya lokaler i Sol-
na. Han uppmanade då ECDC
att rapportera om goda exem-

pel på arbe-
te med att
förebygga
HIV inom
EU och för
kommissio-
nens räk-
ning ta reda
på om en-
skilda länder behöver extra
stöd.

Markos Kyprianou vill ock-
så att ECDC arbetar särskilt
med tuberkulos och tar fram
en handlingsplan för att be-
kämpa tuberkulos.

ECDC har nu en budget för
100 anställda, och ska till
2010 växa till att omfatta 300
anställda. ■

Européer vet
fortfarande lite om HIV

45 %
av Europas be-
folkning tror att
HIV-smitta kan
överföras via en
toalettsits.




