GD-beslut

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-08-11

GD-beslut 45/2020
Dnr SBU 2020/529
Er beteckning

Dnr S2020/03728/SF
Till
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten

Beslutande

Susanna Axelsson, generaldirektör

Föredragande

Per Lytsy, medicinskt sakkunnig

Samrådande

Elizabeth Åhsberg, projektledare
Jenny Odeberg, avdelningschef

Remissvar för SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess
Bakgrund
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått möjlighet att
lämna synpunkter på betänkande för SOU 2020:24.
Remissvar
SBU har tagit del av underlaget och lämnar remissvar enligt bilaga.
Bilaga: Remissvar – Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings och
rehabiliteringsprocess

Stockholm den 11 augusti 2020

Susanna Axelsson
Generaldirektör
Per Lytsy
Medicinskt sakkunnig
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Remissvar för SOU 2020:24 Tillsammans för en väl fungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Dnr SBU 2020/529
Sammanfattning
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har valt att kommentera de av
utredningens rekommendationer som ligger nära SBU:s eget uppdragsområde.
SBU:
•

anser att en aktörsgemensam definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är
av värde. Dess tillämpbarhet bör dock beaktas i relation till den tidigare
Arbetsförmågeutredningens resonemang kring begreppet arbetsförmåga.

•

anser att rekommendationen att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att
göra kunskapssammanställningar om arbetsplatsinriktat stöd är bra. Uppdraget även
skulle kunna omfatta kunskapssammanställningar om arbetslivsinriktad introduktion och
rehabilitering till personer som uppbär försörjningsstöd.
bedömer att förslaget om utredning av en gemensam digital yta och förslaget om utbyte
av medicinska uppgifter är närliggande och skulle kunna ingå i en utredning.

•

SBU:s synpunkter
SBU har tagit del av betänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess. SBU har valt att kommentera de rekommendationer som ligger nära SBU:s
eget uppdragsområde. Nedan återfinns en sammanställning av myndighetens kommentarer kring
lagförslaget.
Den övergripande synpunkten är att utredningen på ett förtjänstfullt och nyanserat sätt beskriver
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för både den enskilde individen och de aktörer som
är involverade. Utredningen presenterar tio rekommendationer, varav fyra är förslag på nya
utredningar. Rekommendationernas syfte är att stärka den strukturella samverkan mellan
aktörerna i sjukskrivningsprocessen.
En av rekommendationerna är att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte ska
definieras som att individen ska återfå arbetsförmåga och därmed kunna återgå i, eller kunna söka arbete.
Det hade varit önskvärt om utredningen hade utvecklat sitt resonemang om tillämpbarheten av
denna definition i förhållande till vad som lyftes fram i Arbetsförmågeutrednings slutbetänkande
(Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89). Där beskrevs arbetsförmåga inte som en
individegenskap, utan som något relationellt och situationsberoende, det vill säga något som
uppstår när en person utför specifika arbetsuppgifter i en specifik miljö. Detta synsätt ligger
närmare Försäkringskassans synsätt och uppdrag, där arbetsförmåga hos en person bedöms efter
var denne befinner sig i rehabiliteringskedjan respektive vilken anställningsstatus hen har.
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SBU anser att rekommendationen att Myndigheten för arbetsmiljökunskap ges i uppdrag att
samla in, sammanställa och sprida kunskap om arbetsplatsinriktat stöd är bra och skulle även
kunna omfatta kunskapssammanställningar om stöd för individer som uppbär försörjningsstöd.
Av de fyra utredningsförslag som ges framstår två som närliggande och skulle kunna utgöra en
utredning. Det gäller förslaget om en gemensam digital yta för planering och förslaget om utbyte av
medicinska uppgifter. I båda förslagen verkar det främst vara de juridiska förutsättningarna för
informationsutbyte mellan olika aktörer som är nödvändiga att utreda.

I beredningen av detta ärende har medicinskt sakkunnig Per Lytsy och projektledare Elizabeth
Åhsberg varit föredragande, avdelningschef Jenny Odeberg har varit samrådande och
generaldirektör Susanna Axelsson beslutande.

