
 

Nätverket SLUSSA/Föreningen SLUSSA Vänner 
Veckomejl Nr 200, den 24 september 2017   
/Mejla bidrag till info@slussa.se Sprid gärna Veckomejlen!/ 
Obs: Se tidigare Veckomejl på SLUSSAs hemsida slussa.se  
När det är många länkar, välj de som verkar mest intressanta för just dig! 
 
Innehåll: 
1. ”Tro inte på Beglers lugnande ord”  /Solrosuppropet/ 
2. Om Stress och Hjärntrötthet /Kropp & Själ i P1/ 
3. ”Ge tillbaka makten till läkarna nu” /Föreningen FSI – ME/CFS/ 
4. ”Förbättra Försäkringskassan” /Namninsamling till Regeringen och Försäkringskassan/ 
5. Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle  /Arbetsmarknadsdepartementet/ 
6. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se 
 
1. ”Tro inte på Beglers lugnande ord” 
Aftonbladet 2017-04-26 Handläggarna saknar medicinsk kompetens  
Solrosuppropet 2017-08-15 Solrosuppropet i alternativt sommarprat om Försäkringskassan 
Solrosuppropet 2017-08-17 Tro inte på Beglers lugnande ord 
_ _ _”Vi sjuka har pekas ut som för dyra, vi är för tärande på statsfinanserna. Regeringen har tänkt 
ut hur de ska spara pengar på sjukförsäkring och personlig assistans och det är Begler och FK som 
ska genomföra besparingarna. I ett av världens rikaste länder är det de som har det svårast som ska 
få neddragningar. Det är oanständigt och jag blir väldigt provocerad av både Begler och Strandhäll 
då de alltid försöker förvilla medborgarna med att berätta att många ändå får sina ersättningar.”_ _ 

2. Kropp & själ om Stress och Hjärntrötthet  /P1/ 
2017-09-12 Jag är inte dum, jag är hjärntrött 
Efter ett utmattningssyndrom blir många känsliga för stress. Dagens Kropp & Själ handlar om hur 
man kan påverka sin stresstålighet, och om hur man kommer tillbaka efter stresskraschen.  
2017-09-30 Stresstålighet: Noll 
Kropp & Själs producent Stina drabbades av hjärntrötthet efter en hjärnoperation. Hon är inte 
ensam. Hundratusentals människor lider av en trötthet som påverkar hela livet.  
 
3. ”Ge tillbaka makten till läkarna nu” 
Ge tillbaka makten till läkarna nu! /Föreningen FSI/ Föreningen för svårdiagnosticerade sjukdomar 
(främst ME/CFS) Föreningen FSI  Publicerades den 14 maj 2017 
”Försäkringskassan omprövar läkares bedömningar Jag har blivit kontaktad av väldigt många sjuka 
som inte får sin sjukskrivning förlängd av Försäkringskassan, trots att läkarna skrivit bra läkarintyg. 
Det handlar främst om diagnosen ME/CFS, en mycket svår och komplicerad diagnos, som ofta är 
gravt funktionsnedsättande. Det speciella med denna diagnos är även att aktivitet, oavsett om den är 
fysisk eller psykisk, försämrar tillståndet ytterligare – i flera dygn, ibland ännu längre. 
Handläggare på försäkringskassan menar ofta att  
1.Läkaren ska förtydliga vilken diagnos som sätter ner arbetsförmågan (Ibland kan en patient ha 
flera diagnoser i kombination, som ME/CFS, Fibromyalgi, IBS, hypotyreos mm).  
2. Objektiva fynd som bekräftar diagnosen ska redovisas Som alla insatta vet finns inga ”siffror” 
när det gäller ME/CFS – det är just det som är problemet! ME/CFS saknar biomarkörer och är en 
strikt symtomdiagnos! Det finns inte ett enda läkemedel eller botemedel. Forskningen kämpar med 
det. Hur kan en ”kontorsmänniska” utan medicinsk kunskap få överpröva ett läkarintyg, när det 
framgår att läkaren gör bedömningen att patienten inte kan utföra något arbete överhuvudtaget? 
Handläggaren följer Försäkringskassans Vägledning 2015:1 Version 5, sid.67 I rättspraxis betonas 
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ofta att en bedömning av rätten till sjukpenning måste göras utifrån intyg som innehåller en tydlig 
beskrivning av sjukdomen och de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som den ger. 
Man understryker att bedömningen så långt möjligt och rimligt ska utgå från objektiva fynd, tester 
och observationer och att läkarens bedömning inte i sig är avgörande för om sjukpenning ska 
beviljas. (Domsnytt 2016:013)  
Om Försäkringskassans handläggare fortsättningsvis ska ha detta ansvar bör de sjävklart få 
medicinsk utbildning!” 
 
4. ”Förbättra Försäkringskassan” Namninsamling till Regeringen och Försäkringskassan/ 
Förbättra Försäkringskassan / 
Försäkringskassans bemötande och handläggning måste kraftigt förbättras! I dagsläget är 
handläggningen otroligt långsam och många som fått sjukintyg av sin läkare nekas ändå ersättning. 
Vi som undertecknat denna namninsamling vill att: 
1. När Försäkringskassan har mottagit dokument som man har skickat in så ska man få detta 
bekräftat omgående via mail eller sms (eller brev om man inte har mobiltelefon eller mail). Vidare 
ska den sökande hela tiden hållas uppdaterad om hur ärendet fortlöper. 
2. Handläggningstiden måste förkortas markant, lämpligen ska det ta max 1-2 veckor att få besked 
om ens ansökan godkänns. 
3. När den sökandes läkare har bedömt den sökandes arbetsförmåga (kan eventuellt göras i samråd 
med handläggare på Arbetsförmedlingen) och har rekommenderat sjukskrivning, så ska 
Försäkringskassan lita på detta, respektera det och inte ifrågasätta beslutet. Läkaren har träffat den 
sökande personen och har därmed bäst bild av den sökandes situation och problem. 
Försäkringskassans läkare ska inte systematiskt ogiltigförklara sjukskrivningar, vilket görs idag. 
4. När beslut om ersättning har tagits ska ersättningen utbetalas till den sökande senast en vecka 
från det att beslutet har tagits. Om betalningsdagen för en ersättning är på en helgdag ska 
ersättningen alltid finnas på den sökandes konto dagen innan helgdagen. 
5. En ansökan om ersättning ska normalt godkännas. Endast i undantagsfall får ersättning nekas, 
och då ska det finnas mycket goda grunder till det beslutet. I såna fall måste både den sökande och 
dennes läkare informeras omgående om detta beslut. 
6. Handläggare på Försäkringskassan måste ha ett personligt ansvar att följa landets lagar, det 
system som i Finland kallas tjänstemannaansvar. Den handläggare som regelbundet tar beslut som 
bryter mot lagarna kan bli personligt skadeståndsskyldig. 
Varför är det här viktigt? 
Namninsamlingen gäller både vanlig sjukpenning (sjuklön) och sjukersättning (tidigare kallades det 
förtidspension). 
I dagsläget kan den som blir sjukskriven av en läkare ändå nekas ersättning från Försäkringskassan, 
ofta på väldigt godtyckliga grunder. Vidare kan redan godkända sjukskrivningar plötsligt 
ifrågasättas och ersättningen dras in. Eftersom den sökande har varit sjukskriven får personen 
varken a-kassa eller lön. Således står man plötsligt utan någon ersättning. Likväl måste den sökande 
handla mat och betala räkningarna. 
Handläggningen och överklagande av nekad ersättning kan ta otroligt lång tid. Under tiden hänvisas 
den sjukskrivne att söka försörjningsstöd (socialbidrag) istället. Detta nekas ofta eftersom den 
sökande exempelvis har hus, bil, ägodelar och sparade pengar. För att man ska få söka 
försörjningsstöd måste dessa resurser först säljas och pengarna måste användas. På detta vis kan en 
nekad ersättning från Försäkringskassan resultera i att en tidigare fungerande privatekonomi snabbt 
raseras fullständigt. 
Vi får inte tillåta Försäkringskassan att agera på detta vis! Det skadar både oss, våra närstående och 
hela samhället, när människor på detta vis kastas ut ur det trygghetssystem som vi betalar skatt för! 
Mänskliga resurser kastas bort! Det är ett systemfel som måste åtgärdas omgående! 
Försäkringskassan ska vara en hjälp och ett stöd för den enskilda personen. Man ska känna att man 
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vågar ansöka om stöd och att man blir bemött med respekt, och att man inte blir ifrågasatt, utpekad 
och misstänkliggjord. Man måste kunna lita på att man får ersättning och att ersättningen kommer 
inom rimlig tid! Alla sökande måste få en rimlig chans att klara sin överlevnad och betala sina 
räkningar i tid! 
5. Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle /Arbetsmarknadsdepartementet 
Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle Arbetsmarknadsdepartementet 2017-09-07 
AiP 2017-09-08 Ny myndighet ska höja kunskap om arbetsmiljö 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska vara regeringens kunskapscentrum för arbetsmiljö. 
Myndigheten ska: 

● bevaka nationell och internationell forskning och debatt om arbetsmiljö,  
● sammanställa och kommunicera kunskap om arbetsmiljö i syfte att stödja det praktiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna,  
● utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken samt bidra till utveckling av indikatorer och 

datamaterial på arbetsmiljöområdet,  
● stärka och biträda regeringen i det internationella arbetet,  
● arbeta med frågor rörande företagshälsovården, bl.a. frågor rörande utbildning av 

företagsläkare och riktlinjer för företagshälsovården.  

Den nya myndigheten ska vara inriktad mot kunskapsspridning och utvärdering och inte utföra eller 
finansiera forskning. Arbetsmiljö-forskningen bedrivs vid ett stort antal olika universitet och 
högskolor. Även om myndigheten inte ska bedriva eller finansiera forskning kan en myndighet för 
kunskap och utvärdering ha betydelse för utvecklingen inom berörda forskningsområden. 
Sammanställningar och analyser av befintliga forskningsresultat bidrar till att synliggöra framtida 
problem och möjligheter inom arbetsmiljöområdet, vilket i sin tur kan ge forskare idéer till ny 
forskning. Forskningen har även många gånger svårt att nå ut med sina resultat utanför 
forskningsmiljöer och omsätta resultaten till praktisk nytta på arbetsplatserna. Den nya myndigheten 
kommer att bidra till att öka utbytet mellan forskning och praktik. 

Det finns även ett behov av att utvärdera den förda arbetsmiljöpolitiken. Insatser inom 
arbetsmiljöområdet ska utgå från kunskap om olika former av arbetsmiljöproblematik, men även 
baseras på kunskap om vilka åtgärder som kan ha en positiv effekt på arbetsmiljö. Finansiering Den 
nya myndigheten kommer att byggas upp succesivt. När verksamheten är fullt utbyggd (år 2020) 
beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor per år. Finansieringen av myndigheten 
sker både genom omfördelning av resurser och genom ny finansiering. Omfördelning från 
Arbetsmiljöverket beror på att vissa uppgifter flyttas över till den nya myndigheten. 

Den nya myndigheten ska vara igång den 1 juni 2018. Ewa Ställdal utses som särskild utredare för 
inrättande av myndigheten. Hon var närmast generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd (Forte) 2014-2016.  
 
6. Nytt under ”Övrig debatt” på slussa.se 
allas blogg 2017-09-14 Mobbningen var nära att kräva Ashas liv 
Svenska Dagbladet 2017-09-14 ”Förbud löser inte problemet med fattigdom”  
Publikt 2017-09-14 Myndigheter vill inte ta över bidragsbrotten 
LO Bloggen 2017-09-13 Snart dags för utvärdering i sjukförsäkringsfrågan? 
Hälsoliv 2017-09-13 Läkaren: 6 tidiga tecken på utbrändhet 
privataaffärer.se 2017-09-13 En miljon svenskar har kollat upp sitt sjukförsäkringsskydd  
Dagens Industri 2017-09-13 Miljarder samlas på hög på AF 
Skarabors 
Allehanda 2017-09-13 Facket slår larm om arbetsmiljön  
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Expressen 2017-09-13 Arbetsförmedlingen anklagas för att försköna sina resultat 
Helagotland 2017-09-13 Krävs på jättebelopp av Försäkringskassan   

Allas blogg 2017-09-13 Sexbarnsmamman Anna: ”Hur berättar man för sina barn att man 
inte orkar leva?” 

Aftonbladet 2017-09-13 Pensionärer – det är dags att göra uppror! 
Aftonbladet 2017-09-13 Sänkt pensionärsskatt väntas 
Dagens Samhälle 2017-09-13 ”Återinför solidariteten i försörjningsstödet” 
dinapengar.se 2017-09-12 Försäkringskassan varnar för bedragare 
Nyheter Idag 2017-09-12 LO-ekonom: Fler än 200 000 arbetslösa är utrikes födda 

Dala-Demokraten 2017-09-12 Insändare: Långtidsarbetslöshet är kränkande – jag har inte råd 
med någonting 28 delningar 

Nyheter 24 Ystad 2017-09-11 Stort lyft för Arbetsförmedlingen i Ystad: ”En helt annan 
delaktighet” 

Arbetarskydd 2017-09-11 ”Jag grät en hel dag när jag fick rätt” 
SVT Nyheter 2017-09-11 ”Skattepengarna ska gå till tandvård – inget annat” 
Sundsvalls Tidning 2017-09-11 Lina Norberg Juuso: Dubbelbestraffa inte sjuka människor 
Solrosuppropet 2017-09-11 Vänsterpartiets förslag i budgeten för oss med sjukersättning. 
DN ekonomi 2017-09-11 Stor granskning av äldreomsorgen inleds i höst 
Aftonbladet 2017-09-10 Samhället bryter ner de psykiskt sjuka 

Sydsvenskan 2017-09-10 62-årige Kalle tvingas jobba trots att hans kropp inte orkar med 
det längre 

Sundsvalls Tidning 2017-09-10 Tack, Försäkringskassan – ni slår undan fötterna för mig. 

Dala- Demokraten 2017-09-09 Insändare: Jag är långtidsarbetslös – varför straffas jag både 
själsligt och ekonomiskt, (S)? 

mynewsdesk 2017-09-09 Krönika Ta en omväg 
Barometern 2017-09-09 Tidigare utbränd – nu vill Ann-Sofie hjälpa andra  
ttela 2017-09-08 Mobbning går i arv 
Arbetet 2017-09-08 Kontrollerad varje minut på Försäkringskassan 
Dina Pengar.se 2017-09-08 Rapport visar: Miljardfiasko för omfattande jobbsatsning 
Jönköpings Posten 2017-09-08 

mynewsdesk.com 2017-09-07 MåBra uppmärksammar den dolda stressen hos svenskarna 
Expressen 2017-09-07 Nannes stöd efter den svåra kampen 
Smålands Posten 2017-09-07 Man nekades bistånd men vann i förvaltningsrätten  
Sveriges Radio 2017-09-07 Skillnaden mellan lön och vissa bidrag har ökat kraftigt 
KvalitetsMagasinet 2017-09-06 Nytt verktyg synliggör ojämställdhet 
allas blogg 2017-09-06 5 hälsofördelar med att ha husdjur 
DN Kultur 2017-09-06 Tio artister som tvingats pausa på grund av utmattning 
Ulricehamns 
Tidning 2017-09-06 Försäkringskassan ber om ursäkt till ulricehamnare  

P4 Sjuhärad 2017-09-05 Bibliotekarier lika stressade som sjuksköterskor  
Expressen  2017-09-04 Vad vill ni egentligen med välfärden, politiker? 
DN 2017-09-04 Jobbcoachen: ”Enkla jobb finns redan” 
NSD 2017-09-04 Nu slipper du träffa arbetsförmedlaren 
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P4 Västmanland 2017-09-04 PRO: Skulder beror på låga pensioner 

Flamman 2017-09-04 Varför nekas fler – inte färre – sjukpenning under en rödgrön 
regering? 

Hela Stockholm 2017-09-04 Arbetslösa ska få hjälp genom nytt samarbete 
  

PS: Är du förberedd om krisen kommer http://www.civil.se/72-timmar/? Civilförsvarsförbundet 
"72 timmar" som ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap för att klara 72 timmar. Kostnadsfritt! (Även 
kontanter är bra att ha vid längre strömavbrott!) 72 timmar 
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