
 
 
 
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 
Betänkande av Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och 
sjukförsäkring – SOU 2018:80. 
 
Utredningen redovisar att sjukfrånvaron i Sverige varierat kraftigt över tid, vilket inneburit 
stora utmaningar för såväl sjukförsäkringen som för hälso- och sjukvården. För att stimulera 
landstingens arbete med sjukskrivningsfrågor föreslår man att landstingen skall få ett indirekt 
ekonomiskt ansvar för detta genom ett statsbidrag som skall utbetalas i efterhand om 
landstinget lyckats sänka utgifterna för sjukförsäkringen.  
 
DLF delar Utredningens oro över en ökande psykisk ohälsa och en ojämlik hälsa där fler 
kvinnor än män är sjukskrivna och ser sjukvårdens ansvar i detta. Vi delar dock inte 
utredningens alla slutsatser och förslaget om landstingens kostnadsansvar för 
sjukskrivningarna är problematiskt. Vi beklagar också att det i Utredningens uppdrag inte 
ingick att se över företagshälsovårdens roll som ju är den del av sjukvården som har störst 
erfarenhet att förebygga och behandla arbetsrelaterad ohälsa. 
 
Vi ser positivt på intentionen att sjukvården skall tillföras mer resurser för fler tidiga insatser 
då ju -   som utredningen påpekar - de första tre månaderna är den del av sjukfrånvaron som 
sjukvården har störst möjlighet att påverka. Dock ligger ett stort ansvar på arbetsgivaren både 
då det gäller arbetsmiljö och stöd/anpassning vid återgång till arbete, vilket utredningen själv 
konstaterar. Utredningens förslag innebär dock att det är sjukvården som får det ekonomiska 
ansvaret för sjukfrånvaron – inte arbetsgivaren. 
 
Vi befarar också att ett ekonomiskt incitament för att minska antalet sjukskrivningar innebär 
en risk för minskat förtroende för sjukvårdens objektivitet i sjukskrivningsärenden. 
 
Utredningen skriver vidare att ”För de flesta myndigheter, organisationer och företag förväntas 
inga betydande konsekvenser. Undantag är landstingen”. Detta är en stark underdrift. Det 
utökade ansvaret som med förslaget åläggs fr a primärvården vad gäller förebyggande, 
rehabiliterande och samordnande insatser kommer att innebära en enorm ökning av 
åtagandet. Utredningen konstaterar själv i förarbetet problematiken med bristen på 
specialister i allmänmedicin. Vi kan inte se att den finansiella samordningen mellan hälso- och 
sjukvården och sjukförsäkringen kan ske innan kompetensförsörjningsfrågan inom 
primärvården är löst. Ett införande fr o m 2020-01-01 bedömer vi därför inte som 
genomförbart utan stora konsekvenser med undanträngningseffekter för de grupper som ej 
kommer ifråga för sjukförsäkringen, dvs fr a äldre och de med svåra kroniska sjukdomar som 
föranlett stadigvarande sjukersättning.  
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