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Ny statlig utredning ger förhoppning om
mer rättvis sjukförsäkring
I fredags överlämnade regeringens särskilde utredare Claes Jansson sitt
delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering till socialförsäkringsministern. Reumatikerförbundet har läst
utredningen och anser att förslagen ger hopp om en mer rättvis
sjukförsäkring i linje med den uppfattning som förbundet haft i många år.
-Dagens sjukförsäkringsregler är inte anpassade för personer med reumatiska
sjukdomar. Det är viktigt att förstå att reumatisk sjukdom kan påverka
arbetsförmågan, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Utredningen föreslår bland annat att kraven på omställning till annat arbete
ska bli mer rimliga och att de heller inte kan vara samma för äldre som för
yngre förvärvsarbetande, samt att rehabiliteringen ska stärkas.
-Vi ser positivt på flera av utredarens förslag för en trygg och begriplig
sjukförsäkring, bland annat förslaget att fler ges möjlighet att delta i
arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabiliteringsersättning, säger Lotta
Håkansson.
Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.
Reumatikerförbundet fortsätter bevaka frågan.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver
reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska
sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla
nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till
att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra
medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela
landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information,
byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst
efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska
sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla
reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår
vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Kontaktpersoner
Lotta Håkansson
Presskontakt
Förbundsordförande
lotta.hakansson@reumatiker.se
0725663577

Eva-Maria Dufva
Presskontakt
Intressepolitisk chef
Intressepolitik, press och internationellt arbete
eva-maria.dufva@reumatiker.se
08-505 805 30
Henrik Mannerstråle
Presskontakt
Vikarierande pressekreterare
Intressepolitik och opinion
henrik.mannerstrale@reumatiker.se
+46790984306

