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Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att 
hitta vägar tillbaka till arbetslivet. Vi vill att varje människa ska mötas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi ska ha en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla. Den som är sjuk och inte kan 
arbeta ska alltid känna trygghet och ha ett gott skydd. Vi ska ha en aktiv rehabilitering, ge hjälp och 
stöd tillbaka till arbetet för dem som orkar och kan.

När alliansregeringen tillträdde i oktober 2006 var över en halvmiljon människor beroende av sjuk- och 
aktivitetsersättning och 140 personer om dagen förtidspensionerades.

VI SKAPAR FLER OCH KORTARE VÄGAR TILLBAKA TILL JOBB 

Vi har infört aktiv rehabilitering och hjälp i tid.  En rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter och av-
stämningar, en rehabiliteringsgaranti, satsningar på förstärkt företagshälsovård och den så kallade 
sjukskrivningsmiljarden som ger kortare väntetider i vården.

Ingen ska fastna i långa sjukskrivningar. För den som varit sjukfrånvarande i mer än två och ett halvt 
år erbjuds en individuellt utformad arbetslivsrehabilitering hos Arbetsförmedlingen under tre månaders 
tid för att göra en bedömning av vilka insatser som skulle kunna leda till ett arbete. 

Självfallet kvarstår också möjligheterna att få förtidspension på hel- eller deltid för den som bedöms 
ha en permanent nedsatt arbetsförmåga.

ALLA FÖRTJÄNAR MÖJLIGHETEN TILL ETT JOBB, UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi vill att arbetsgivare ska våga anställa. Därför har vi infört nystartsjobb där arbetsgivaren får en  
kompensation motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften för den som varit sjukskriven eller haft sjuker-
sättning.

Vi ger människor med förtidspension (sjukersättning) möjligheten att gå tillbaka till ett jobb, studera el-
ler engagera sig ideellt utan att förlora rätten till ersättning. Arbetsgivare som anställer en förtidspen-
sionär behöver inte betala sjuklön. 

TRYGGHET ÄR EN SJÄLVKLARHET 

Vi har en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla. Den som är sjuk och inte kan ar-
beta ska alltid känna trygghet och ha ett gott skydd. Och vi ska ha en aktiv rehabilitering och ge hjälp 
och stöd tillbaka till arbetet för dem som orkar och kan.

Är arbetsförmågan varaktigt nedsatt så beviljas permanent sjukersättning. Är du så sjuk att du inte 
kan arbeta ska du ha ersättning från sjukförsäkringen. Är du arbetslös ska du ha a-kassa och stöd 
hos arbetsförmedlingen.

VÅRA HUVUDBUDSKAP ÄR:
 Vi skapar trygghet för den enskilde
 Vi erbjuder många vägar till ett friskt och aktivt liv
 Vi stärker skyddet för svårt sjuka
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SKILJELINJE

  Fram till 2006 så förtidspensionerades 140 personer varje dag och gömdes undan i statistiken. 
Svenskarna var ett av de mest sjukskrivna folket i Europa där 200 000 människor var sjukskrivna 
och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000.

  Vi vill ge alla en möjlighet till arbete, att ska kunna få vara en del av en social samvaro på en ar-
betsplats. 

 Allians för Sverige tar ansvar för framtiden. Alla som kan arbeta måste få denna möjlighet.

RESULTAT SEDAN 2006

 Antalet sjukskrivna har halverats från 200 000 till 100 000 personer. 

 Antalet som har sjuk- eller aktivitetsersättning har minskat från 554 000 till 494 000 personer. 

  Under 2009 har 9 000 personer med förtidspension anmält att de ska förvärvsarbeta och många 
utnyttjar också möjligheten att studera eller engagera sig ideellt. Tidigare förtidspensionerades 140 
människor om dagen.

EXEMPEL PÅ REHABILITERINGSKEDJAN

EXEMPEL 1 

Får hjälp genom företagshälsovården

Lisa 40 år, undersköterska, depression 

Lisa blir sjukskriven på grund av svår depression. Bara efter ett par veckor får Lisa kontakt med före-
tagshälsovården. De beslutar tillsammans att Lisa går på KBT behandling i enlighet med Socialstyrel-
sens riktlinjer för depression. Därefter påbörjar hennes rehabilitering med KBT behandling.  

Under tiden diskuterar Lisa och arbetsgivaren möjligheter för henne att återgå i arbete. Företagshälso-
vården deltar i diskussionerna. Lisas läkare på företagshälsovården och KBT-terapeuten anser att hon 
bör kunna börja arbeta på halvtid, men att arbetsuppgifterna till en början bör anpassas.  

Efter 90 dagars sjukskrivning börjar Lisa arbeta på halvtid med anpassade arbetsuppgifter. Under 
tiden fortsätter Lisa med KBT behandlingen.

Efter 180 dagar är Lisa helt återställd och arbetar heltid. Hon har dessutom återgått till de tidigare 
arbetsuppgifterna.

TYPFALL 2 

Tidpunkter för rehabilitering

Kurt 50 år, byggnadsarbetare väntar på operation 

Kurt har varit sjukskriven 180 dagar och väntar på operation. Efter några veckors sjukskrivning tar han 
upp frågan om lättare arbetsuppgifter med sin arbetsgivaren.  På grund av hans sjukdom fi nns inga 
arbetsuppgifter som Kurt kan arbeta med. Han blir fortsatt sjuskriven dag 91.

Normalt görs en arbetsförmågebedömning mot hela arbetsmarknaden innan dag 181. Sannolikt skulle 
Kurt kunna arbeta med något lättare arbete. Bedömningen skjuts dock upp. Kurt har nämligen fått 
tid för operaration dag 210 och med stor sannolikhet  innebär operationen att han kommer att återfå 
arbetsförmåga. 

Kurt återgår till sitt tidigare arbete efter 330 dagars sjukskrivning.



TYPFALL 3 
Omförsäkringen
Nils  55 år, byggnadsarbetare väntar på operation

Även Nils har varit sjukskriven 180 dagar och väntar på operation. Dag 91 i sjukskrivningen konstate-
rade man att det inte fanns några arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren. 

Det råder en osäkerhet om Nils kan få tillbaka arbetsförmågan i sådan omfattning att han kan fortsätta 
som byggnadsarbetare efter operationen. Därför prövar Försäkringskassan om Nils har arbetsförmå-
ga på något annat arbete på arbetsmarknaden. 

Försäkringskassans bedömning är att Nils kan arbeta med andra lättare arbetsuppgifter. Nils har där-
för inte rätt till sjukpenning efter dag 180. Försäkringskassan hjälper Nils med en kontakt hos Arbets-
förmedlingen.

Nils får tjänstledigt från arbetsgivaren och övergår till Arbetsförmedlingen. Han får där hjälp med att 
omorientera sig på arbetsmarkanden. Genom Arbetsförmedlingen får han ett praktikjobb som försäl-
jare på en byggmarknad. 

Nils genomgår operationen. Operationen ger inte tillbaka full arbetsförmåga och Nils kan inte återgå 
till sitt tidigare arbete. Nils fortsätter med sin praktik. Genom praktiken får han ett arbete som försäl-
jare på ett företag som säljer byggvaror.

TYPFALL 4
Svårt sjuk 
Camilla 50 år förskollärare cancer 

Camilla har cancer. Periodvis är hon sjukskriven på heltid och periodvis på deltid. 

När Camilla har varit sjukskriven 180 dagar arbetar hon 25 procent på sitt vanliga jobb som förskol-
lärare.  Eventuellt skulle Camilla kunna arbeta i högre utsträckning med ett lättare arbete. Någon 
bedömning om Camillas arbetsförmåga mot hela arbetsmarkanden görs dock inte så länge hon har 
en allvarlig sjukdom. 

När Camilla har varit sjukskriven 365 dagar ansöker hon om fortsatt sjukpenning med 80 procent. 
Hon beviljas detta eftersom hon lider av en allvarlig sjukdom. 

Sammantaget är Camilla sjukskriven på grund av cancer  under 3 år. Under hela denna tid får Camilla 
sjukpenning med 80 procent. 

De olika behandlingarna och stark medicinering har gett Camilla bestående skador. Efter tre år an-
söker Camilla om sjukersättning. Försäkringskassan gör bedömningen att Camillas arbetsförmåga är 
stadigvarande nedsatt till 50 procent och beviljar sjukersättning med 50 %.  



FRÅGOR OCH SVAR
Varför slår ni på de mest utsatta i samhället?
Det gör vi inte, tvärtom så är detta är en av de viktigaste satsningarna på några av de mest utsatta 
i samhället. Att lämna människor i en passiv sjukskrivning eller förtidspension är att döma ofta unga 
människor till ett livslångt utanförskap. Vi accepterar inte detta utan tycker att alla människor ska få 
vara med och bidra efter sin förmåga. Den nya sjukförsäkringen fokuserar på arbetsförmågan och inte 
arbetsoförmågan. 

På vilket sätt blir sjuka personer friska av att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder?
Vägen till återgång i arbete är ofta en viktig del av en persons rehabilitering. Det handlar i varje 
enskilt fall om att titta på just den personens förutsättningar och vilket stöd som behövs för att kunna 
bli bättre. Personer som tar del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken står ett steg närmare arbets-
marknaden än om de skulle vara kvar i en passiv sjukskrivning. 

Varför ska personer som är för sjuka för att arbeta tvingas iväg till 
Arbetsförmedlingen för att söka jobb?
Vi kan inte acceptera att långtidssjukskrivna aldrig får en chans eller möjlighet att pröva sina möjlighe-
ter att komma tillbaka.
Förut hade vi ett passivt system där man kunde gå år efter år utan att ens få frågan om vilken möjlig-
het och vilja man hade att arbeta. Har man varit sjuk länge kan det vara svårt att se sina egna möjlig-
heter och att tro på sin förmåga. Därför bygger vi nu en bro till Arbetsförmedlingen där människor får 
hjälp att utifrån sina egna förutsättningar hitta ett jobb. Det är den största rehabiliteringssatsningen 
någonsin. 

Min moster blir utförsäkrad om två veckor, ska hon då behöva gå till socialen?
Ingen blir utförsäkrad, utan kommer att erbjudas en omförsäkring. Hon ska redan ha fått ett erbjudan-
de om att delta i introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Då kommer hon att få aktivitets-
stöd. Det är en statlig ersättning och fi nns i form av ett grundstöd samt som ett inkomstrelaterat stöd 
som baseras på a-kassenivån. Den som är medlem i en a-kassa får inkomstrelaterad ersättning och 
därför är det viktigt att vara med i a-kassan. 

Min hustru är deltidssjukskriven och hennes dagarna i sjukförsäkringen 
tar slut om en månad. Vad händer då? 
Då får man erbjudande om att delta i introduktionsprogrammet på deltid och samtidigt fortsätta att ar-
beta deltid. Den nya sjukförsäkringen, där vi har byggt en bro mellan Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen, erbjuder individuellt anpassade insatser. Syftet är att se över den individuella situatio-
nen, vilket stöd varje person behöver för att kunna öka sin arbetsförmåga.

Kan jag aldrig mer bli sjukskriven om mina sjukskrivningsdagar tagit slut? 
Utgångspunkten är att alla nu får en ny möjlighet att ta sig tillbaka till arbetslivet igen. För en del kom-
mer det dock inte att gå. De som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan komma tillbaka 
till sjukförsäkringen på nytt. 

Min läkare säger att jag är sjuk och Försäkringskassan säger att jag kan jobba, 
varför lägger sig Försäkringskassan i vad min doktor säger?
Försäkringskassan ifrågasätter sällan att någon är sjuk. Däremot kan Försäkringskassan uppfatta att 
personen trots sjukdomen kan klara något arbete i någon omfattning. När så är fallet är det viktigt att 
individen får stöd för att ta tillvara den förmåga som trots sjukdomen kan fi nnas. Det är därför vi har 
byggt en bro mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 


