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Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 

funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 

medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 

driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i 

samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för 

alla. 

 
 
Sammanfattning 
Vår utgångspunkt är att den enskildes behov av vård måste vara 

grunden för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  

Vi ser positivt på utredningens ambition att skapa incitament för 

hälso- och sjukvården att snabbare erbjuda vård vid sjukdomsfall så 

tidigt som möjligt i sjukskrivningsperioden.  

Vi kan inte bedöma ifall utredningens förslag om en finansiell 

samordning leder till detta och vad en sådan förändring kan få för 

övriga konsekvenser. 

Vi är dock oroliga för att alltför långtgående incitament för hälso- 

och sjukvården att prioritera tidiga sjukfall kan urholka riksdagens 

prioriteringsbeslut om att den med störst behov ska prioriteras först. 
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Ansvarsfördelning mellan olika aktörer 
Frågan om olika aktörers ansvar vid sjukdom är en ständigt 

pågående diskussion. Ett otal utredningar har genom åren angripit 

frågan ur olika perspektiv och olika förslag om förändrad 

ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvården, försäkringskassan 

och arbetsgivaren har presenterats.  

 

Vår utgångspunkt är att den enskilde som blir sjuk behöver få bättre 

möjligheter att själv kunna påverka sin situation för att få rätt vård 

och behandling och därmed kunna återgå i arbete. Den starkaste 

drivkraften finns hos den sjukskrivne själv, därför bör också den 

enskilde ges verktyg att kunna agera när insatser brister eller uteblir. 

Försäkringskassan har två viktiga roller, både att säkerställa rätten 

till försörjning för den som blivit för sjuk för att arbeta, men också att 

vara en aktör i den rehabilitering som måste till för att snarast möjligt 

få insatser på plats som förbättrar hälsan.  

 

I ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvård, arbetsgivare och 

försäkringskassa, ser vi framförallt ett behov av att stärka 

försäkringskassans incitament i sitt uppdrag. Beaktat de stora 

finansiella resurserna som finns inom sjukförsäkringen, borde också 

de starkaste incitamenten att få en fungerande rehabilitering till 

stånd, ligga på försäkringskassan. 
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