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Uppdrag om informationsinsatser beträffande
sjukförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag
Regeringsbeslut

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att genomföra breda
informationsinsatser beträffande sjukförsäkringen och
Försäkringskassans uppdrag.
Försäkringskassan får för uppdraget använda högst 25 000 000 kronor
från det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning, uppförda anslaget 2:1 Försäkringskassan, ap.1
Förvaltningsmedel. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för
2016.
Bakgrund

Sjukförsäkringen ska vara trygg, effektiv och förutsägbar. Regeringens
utgångspunkt är att försäkringen ska ge den trygghet som försäkrade
har rätt att förvänta sig samt att försäkrade snabbt ska kunna
återkomma till arbete. Ersättning från sjukförsäkringen ska lämnas
under den tid det behövs för att återfå arbetsförmågan. Den som är
sjukskriven ska erbjudas stöd för rehabilitering och omställning och
den enskilda människans förmåga ska bättre tas till vara. Den enskilde
ska således kunna räkna med stöd från olika aktörer, men har också
själv ett ansvar för att ta tillvara sin förmåga. Att alla som har
arbetsförmåga är i arbete bidrar till regeringens mål om en låg och
stabil sjukfrånvaro liksom målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i
EU 2020.
Sjukfrånvaron har stigit med cirka 80 procent sedan 2010 och
fortsätter att öka. Det är viktigt att bryta denna utveckling och
stabilisera sjukfrånvaron. Utmaningen är stor och ytterst angelägen.
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Det behövs åtgärder på bred front och av olika aktörer för att
sjukfrånvaron ska kunna stabiliseras.
Regeringen presenterade i Budgetpropositionen för 2016 målet att
sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. För
att nå detta mål presenterade regeringen i september 2015 ett brett
åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I
åtgärdsprogrammet ingår en rad åtgärder inom flera olika områden.
Det handlar om åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan
kvinnor och män, den psykosociala arbetsmiljön och stödet till
personer med psykisk ohälsa. Vidare har förslag om en hälsoväxling
för att stärka drivkrafterna för rehabilitering och omställning på
arbetsplatserna remitterats. Försäkringskassan har fått ökade resurser
för att stärka handläggningen.
Närmare om uppdraget

Utöver de åtgärder som hittills vidtagits krävs även andra åtgärder.
Det handlar bl.a. om ökad kunskap i samhället om sjukförsäkringens
intentioner och regelverk, om Försäkringskassans roll och uppdrag
samt om övriga aktörers, inklusive individens, roller och ansvar.
Försäkringskassan ska därför med hjälp av samhällsinformation medvetandegöra, förklara, tydliggöra och skapa ett engagemang bland allmänheten för den samhällsutmaning som den ökade sjukfrånvaro
utgör. Försäkringskassan ska också – med riktade informationsinsatser
till andra aktörer, såsom arbetsgivare, myndigheter, hälso- och
sjukvård och då särskilt läkare – informera om möjligheterna till och
vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder, insatser under
sjukskrivningen och stöd tillbaka till arbete.
På regeringens vägnar

Annika Strandhäll
Leif Westerlind
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