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Remissvar

Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete
vid uppskjuten vård och behandling

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Undantag från be
dömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och
behandling.

• Svenskt Näringsliv iii/styrker förslaget om att införa ett tidsbegränsat undantag från
bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden mot angivet
normalt förekommande arbete, om den försäkrades vård eller rehabilitering förse
nats på grund av effekter av covid-19 och övervägande skäl talar för återgång i ordi
narie arbete.

• Svenskt Näringsliv tf//styrker att det föreslagna undantaget ska gälla fr om den 1 ja
nuari 2022 t o m den 31 december 2022.

Regeringen har med stöd av 2 kap 5 a § SFB, som gäller vid extraordinära händelser i freds
tid, meddelat föreskrift om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning. Regeringen
har beslutat om att bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga mot normalt förkom
mande arbete efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden kan skjutas upp om den försäkrades
vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-1 9. För närva
rande gäller bestämmelsen till och med den 30 juni 2021 och regeringen har i vårändrings
budgeten för 2021 aviserat att sin avsikt att förlänga bestämmelsen till och med den 31 de
cember 2021.

Svenskt Näringsliv delar bedömningen i den remitterade promemorian om att nödvändiga
insatser från hälso- och sjukvården även under 2022 kan komma att skjutas upp på grund av
covid-1 9-relaterade skäl, att det kan ta tid innan situationen normaliserats och vårdköerna
arbetats av. Svenskt Näringsliv instämmer därför om att undantaget i sjukförsäkringen från
bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid upp-
skjuten vård och behandling även bör gälla under 2022.
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Eftersom det är osäkert om spridningen av sjukdomen covid-19 under 2022 kommer att klas
sificeras som en extraordinär händelse i fredstid, föreslås i promemorian att den tidsbegrän
sade regleringen i förordningen om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med
anledning av sjukdomen covid-19 stället förs in i SFB. Svenskt Näringsliv tillstyrker sådant
tidsbegränsat uridantaQi SFB.


