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lla har förändrats. Nu ses vi i lo-tidning-
en fyra gånger om året. Formatet är bantat 
men engagemanget bultar fortfarande hårt. 

Vi skriver om välfärd och utveckling för dig som är 
fackligt förtroendevald och försäkringsrådgivare.

Alla-panelen består av försäkringsrådgivare från 
olika fackförbund. De är en del av redaktionen och 
med i arbetet med att göra en viktig tidning. Läs 
panelens kommentarer till de olika artiklarna i tid-
ningen och diskutera gärna själv på alla.lo.se.

Vi har byggt om Allas webbplats. På alla.lo.se hittar 
du nya verktyg som gör dig mer framgångsrik i arbe-
tet med att informera och stödja arbetskamraterna. 
Ta dig genast en titt och anmäl dig till Allas nyhets-
brev som då kommer till dinmail med början i april.

I det här numret har vi dykt ner i ämnet rehabili-
tering. I januari kablades nyheten ut i medierna om 
att Helsingborg lyckats sänka antalet långtidssjuk-
skrivningar i kommunen med 34 procent på ett år. 
Naturligtvis blev vi nyfi kna. Vilka metoder använde 
de sig av och vart tog de långtidssjukskrivna vägen?  
Läs om människorna bakom siffrorna!

Läs vår ministerintervjun med Ylva Johansson. 
För vi undrar ju alla, vågar vi bli gamla? 

Plugga in årsskiftesnyheterna. Det  är positiva 
nyheter, särskilt för barnfamiljerna.

Välkommen till nya Alla! 
Maila mig gärna dina tankar 

om tidningen och ge förslag till 
kommande innehåll.

Välkomna – gamla 
och nya läsare!

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

Marja tycker till …

…Sjukdomar orsakade av stress i arbetslivet 

ökar, men vårdapparaten är inte rustad för att 

möta de nya behoven. Många människor motas 
ut från arbetslivet i onödan. Det fi nns bra metoder 
för att bota stress sjukdomar. Läs vår artikel om 
stressmottagningen vid Karolinska institutet i 
Stockholm, sid 22. De botade 86 procent av pa-
tienterna tillbaka till arbetslivet, med hjälp av bl a 
medicinering, avspänning, akupunktur och terapi. 
Detta är behandlingar som primärvården sällan 
erbjuder patienterna, det blir sjuksskrivningar 
istället. Företagshälsovård för alla är ett viktigt 
fackligt krav. Gör vårt stress-test på sid 24 – se om 
du själv är i farozonen.

O
m

sl
ag

: B
jö

rn
 A

be
lin

Alla 105 53 Stockholm, Sverige. Tel 08-796 25 00. 

Internet www.alla.lo.se. E-post red@alla.lo.se.

REDAKTION Redaktör Marja Koivisto. Grafi sk form A4. 
Repro Turbin. Tryck Sörmlands Grafi ska Quebecor, Katrineholm.

MEDARBETARE I DETTA NUMMER 
Neale Thomas, Leif Claesson, Kerstin 
Fredholm, Madeline Randquist, Lennart 
Steen, Björn Abelin, Mats Utbult och 
Jeanette Hägglund.

Redaktionen delar inte nödvändigtvis 
alltid skribenternas åsikt och  ansvarar ej 
för insänt, icke beställt material. © Alla 
2006. Issn 1404-8868

1.2006 EN TIDNING FRÅN LO OM VÄLFÄRD OCH UTVECKLING

Ylva Johansson

Vågar vi bli gamla?
 ÅRSSKIFTE – NYHETER I SOCIALFÖRSÄKRINGARNA 

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

ARBETETS 
DÖTTRAR
– Abbafabriken 
20 år efter filmen

PREMIÄR!
alla: nu i 

LO-tidningen!

MINGEL! Valupptakt i Örebro

Helsingborg 
storsatsar på 
rehabilitering
Men vart tog de 
sjukskrivna vägen?

010_omslag_106 1 06-02-21 16.08.02

KATHE NILSSON

Handels

THERESE GÖTHE

Handels

RONNY FRITHIOF

Grafi kerna 

MICHAEL JOHANSSON 
IF Metall

HEJ!  Det är vi som är Alla-
panelen som jobbar för 

dig. Vi är alla fackligt förtroende-
valda och med i det redaktionella 
arbetet i tidningen Alla. Vi före slår 
intressanta  ämnen som kan ge 
inspiration i det fackliga arbetet. 
Vi kommenterar också texter i 
tidnin gen utifrån vårt perspektiv, 
det vill säga arbetslivet och den 
fackliga vardagen. Var med och 
kommentera materialet i Alla du 
också. Gå in på alla.lo.se så kan 
vi diskutera!
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Skarpsill som ska bli 

ansjovis. Mona-Lisa 

Jagstedt (t.v.) tillsam-

mans med Tina Olofsson 

på Matjes-/ansjovis-

avdelningen.

Mona-Lisa Jagstedt

NAMN  Mona-Lisa Jagstedt
ÅLDER  53 år
FAMILJ  Fyra vuxna barn, särbo
BOR  I Kungshamn, 14 mil norr om 
Göteborg
YRKE  Konservarbetare hos Abba 
Seafood i Kungshamn
FACK  Livs
FACKLIGA UPPDRAG  Försäk-
ringsrådgivare och ordförande i 
fackklubben på heltid. Uppdrag 
i avdelningen, förbundet och 
koncernfackligt.
FRITIDEN  Åker till särbon i 
Falköping

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO
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Mona-Lisa Jagstedt har 

varit fackligt aktiv och 

försäkringsrådgivare på Abba 

i 30 år och vet vad klass och 

kön står för. Det var här den 

uppmärksammade fi lmen 

»Arbetets döttrar« spelades in 

1986. Med kvinnor som rensade 

sill på ackord. Utslitna långt 

före 65. Är det bättre nu?

Jag var själv 18 år när jag börja-
de här i fabriken 1970. Ensam-
stående med ett barn och sak-

nade utbildning. På Abba kunde 
man alltid få jobb. Det fanns inget 
dagis så jag och en kamrat delade 
på en tjänst och passade varandras 
barn, berättar Mona-Lisa Jagstedt. 

Det fanns alla möjliga individu-
ella arbetsscheman. Brist på barn-
omsorg var en orsak, en annan att 
många ville ha en ledig dag. Med 
tiden ändrade Abba policy och kräv-
de att arbetet skulle organiseras 
utifrån heltider med undantag för 
småbarnsföräldrarna som enligt 
lag hade rätt till kortare arbetstid.

– Men det dröjde inte länge för-
rän man gick tillbaka till det gam-
la systemet med en ledig dag i 
veckan. Folk orkade inte jobba hel-
tid. De tog igen sig när de var ledi-
ga. Sen klarade de några dagar till. 
Fram till nästa ledighet. Vi har 
fortfarande anställda som jobbar 
fyra dagar i veckan. De har själva 
valt det men skulle egentligen vara 
sjukskrivna den lediga dagen. Det-
ta är en riktig kvinnofälla och inne-
bär att det saknas sjukintyg och 
dokumentation om man senare 
ska anmäla en arbetsskada, säger 
Mona-Lisa Jagstedt. 

I dokumentären »Arbetets dött-

rar« rensar kvinnorna sill, 
drar av skinnet och skär 
den i bitar för hand i ett 
omänskligt tempo. De sit-
ter i konstiga arbetsställ-
ningar med kroppar spän-
da som stålfjädrar. Det 
fanns inte tid för paus ens 
när lönekuverten delades 
ut. Arbetsledaren stoppa-
de kuverten under förklä-
det på kvinnorna, i fi ckor-
na eller under rumpan. 

– Vi tjänade ganska 
bra på ackordet när vi fi ck 
upp farten, kommenterar 
Mona-Lisa Jagstedt. 

UTSLITNA I FÖRTID

En manlig anställd ger sin 
syn i fi lmen: »Män skul-
le aldrig acceptera en sådan arbets-
situation, kvinnorna stressar ihjäl 
sig. När de är 60 år är de invalider 
mer eller mindre.«
Är det en sann bild?

– Ja, för tio år sen hade nästan 
alla arbetsskador och slutade före 
65 på grund av värk och förslit-
ningar. 

Kvinnorna har successivt ersatts 
av maskiner. 

– Jobbet är monotont idag ock-
så och vi har kvar en del manuellt 
arbete. En avgörande skillnad är 
att vi har större rotation och ing-
et ackord längre. Långtidssjuk-
skrivningarna och arbetsskador-
na har minskat men är fortfaran-
de många. Det är alldeles för svårt 
att få en arbetsskada godkänd idag. 
Försäkringskassan söker andra 
orsaker till skadorna än arbetet 
och säger att kvinnorna har piskat 

Läs om Gun som slet ut sig på Abba Seafood

mattor och har åldersför-
ändringar.  

Just nu driver Mona-
Lisa Jagstedt ett sådant 
ärende där Försäkrings-
kassan ifrågasätter att en 
kvinna fått sina skador på 
Abba under sina 30 år där. 
Du kan läsa mer om det 
fallet på nästa uppslag.
Hur jobbar du annars som 
försäkringsrådgivare?

– För två år sen fi ck så 
gott som alla medlems-
kvarten. Alla nya medlem-
mar får en genomgång av 
försäkringarna. På klubb-
mötena informerar vi om 
nyheter. Jag råder alla att 
se över sina försäkringar, 
en del gifta och sambor är 

dubbelförsäkrade.
Vilka är de viktigaste frågorna?

– Det gäller att värna kollektiv-
avtalen och grundtryggheten. Livs 
var det första förbundet som sa ja 
till lo-paketet vid sin kongress i 
maj 2005.*

FÖREBYGGANDE ARBETE

Mona-Lisa Jagstedt kan se tillba-
ka på 30 år av fackligt arbete, tio år 
som försäkringsrådgivare och lika 
länge som klubbordförande.

– Idag tycker jag att företaget 
jobbar på ett bra sätt med det före-
byggande arbetsmiljöarbetet och 
rehabfallen. Man försöker åtgärda 
problemen så tidigt som möjligt. 

* LO-paketet innehåller fri-
tidsolycksfall, hemförsäkring, 
barngruppliv och tjänstegruppliv; 
en kompletteringsförsäkring.

 Arbetets döttrar 2006
Abba-fabriken 20 år efter fi lmen – är det bättre nu?

2
tips  från 

Mona-Lisa

Lyssna på 
medlemmarna 
i vardagen. Du 
kan snappa upp 
sådant de inte 
vet att de har 
rätt till. 

Jobba ihop 
med en annan 
försäkringsråd-
givare. Komplet-
tera varandra.
Ge inte upp! Ar-
beta långsiktigt!

»

 1.2006 alla  5
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Gun Thorstensson började som 

16-åring på Abba, 1971, och 

jobbade fram till februari 2000.

– Då hade kroppen tagit så 

mycket stryk att jag inte orkade 

längre.

A llt jobb Gun Thorstensson 
utfört genom åren har varit 
manuellt, monotont och repe-

titivt. Ibland också tungt. I både 
skruvade och vridna arbetsställ-
ningar. Det är så hon själv beskriver 
arbetet och samma bild ger en läka-
re i ett utlåtande till Försäkrings-
kassan.

– Vi jobbade på ackord och efter 
några år fi ck jag värk i armar, 
nacke, axlar och i huvudet.

1988 godkändes värken i nacke 
och axlar som en arbetsskada.
Men varför fortsatte du på Abba?

– På grund av att jag slutade i 
skolan som sextonåring och inte 
hade någon utbildning.

Gun Thorstensson har gjort ett 
uppehåll i arbetet på fi skerifabri-
ken. Då läste hon in grundskolan 
och tvåårigt gymnasium.

– Jag hade så fruktansvärt ont 
när jag jobbade så det var en under-
bar grej att få gå i skolan. Det är de 
roligaste åren i mitt liv.

VÄRKEN BLEV VÄRRE

Men det var aldrig aktuellt att fort-
sätta studierna för att skaffa ett 
annat yrke.

– Nej, det fanns något som drog 
på Abba. Jag tjänade ganska bra 
och så var det kamratskapet.

När Gun Thorstensson kom till-
baka till Abba efter studierna blev 
värken värre. Det hjälpte inte att 
hon blev opererad i armarna. 

Gun Thorstensson hade alltid 
haft en ledig dag i veckan men var 
nu tvungen att jobba heltid. Det 
klarade hon inte.

– Jag tycker att det här är ett glas-
klart ärende, säger Mona-Lisa Jag-
stedt, försäkringsrådgivare och 
klubbordförande på Abba Seafood. 

Men det tycker inte Försäkrings-
kassan. Att socialförsäkringsnämn-
den anser att det handlar om en 
arbetsskada har inte heller påverkat 
Försäkringskassans beslut.

Istället har Försäkringskassan 
begärt in ytterligare underlag. I 
ett utlåtande från avdelningen för 
Arbets- och miljömedicin på Sahl-
grenska sjukhuset slår läkaren fast 
att det fi nns ett samband mellan 
arbetet och Gun Thorstenssons 
besvär. Läkaren hänvisar också till 
olika studier som gjorts på liknan-

Jag har suttit på en konserv -

fabrik sen jag var 16 år. Jag 

känner mig utlämnad och skör 

när jag ska bollas mellan olika 

instanser så här.«

»

Facket kämpar för Gun

Utsliten utan ersättning

Gun Thorstensson 

Enligt den nya LO-rap-
porten Arbetsmiljön 
1991–2003, Klass och kön 
har nästan 60 procent av 

de kvinnliga arbetarna 

inom industrin ont i axlar 

och armar. Lika många 

kvinnor är uttröttade och 

håglösa efter arbetet.

Arbetsmiljön har 
försämrats både inom 
industrin och offentlig 
sektor sedan början 
av 1990-talet. Den nya 
LO-rapporten visar 

att kvinnliga arbetare 
genomgående har sämre 
villkor i arbetet än andra 
grupper. Nära 40 000 
personer har medverkat i 
undersökningen.

I bl a de här avseen-
dena har arbetarkvinnor 
sämre villkor än kvinnliga 
tjänstemän och män alla 
kategorier:

Att ta en kort paus för 

att prata.

Gå till jobbet trots att 

man borde sjukskriva sig.

Kan bestämma arbets-

takten själv.

Arbetet är bundet och 

ofritt.

Är tvungen att vrida och 

böja sig på samma sätt 

fl era gånger i timmen. 

Har ett påfrestande 

och/eller tungt arbete.

Utsatt för våld och hot.

Utsatt för sexuella 

trakasserier.

Har ett enformigt 

arbete utan möjlighet att 

lära nytt i arbetet.

Listan kan göras ännu 
längre.

Ny LO-rapport slår fast:  Kvinnor har sämre arbetsvillkor

             Läs mer på www.lo.se

Du kan ladda ner rapporten som pdf-fi l från LOs 
hemsida: www.lo.se

6  alla 1.2006
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de arbetsplatser både i Sverige och 
internationellt.

Detta skedde i juni 2005 men 
ännu efter ett halvår, när detta 
skrivs, har Försäkringskassan inte 
kommunicerat med Gun Thor-
stensson. 

– Jag har suttit på en konserv-
fabrik sen jag var 16 år. Jag känner 
mig utlämnad och skör när jag ska 
bollas mellan olika instanser så här. 
Och jag är rädd för att det ska påver-
ka utgången negativt när jag nu utta-
lar mig, säger Gun Thorstensson.

KÄRV EKONOMISK SITUATION

De ekonomiska konsekvenserna är 
kännbara. Gun Thorstensson har 
en tidsbegränsad sjukersättning 
som är 64 procent  av lönen, det vill 
säga 6 240 kronor efter skatt plus 
1 600 kronor från afa. Om hennes 
besvär blev godkända som arbets-
skada skulle hon däremot få ut 100 
procent av lönen.

– Ingen har tvingat mig att gå till 
jobbet med värk överallt men man 
skjuter  problemen framför sig. Jag 
tog värktabletter och efter en helgs 
vila gick det igen. Nu har jag ännu 
mer värk än när jag jobbade. Nät-
terna är en mardröm.

DIAGNOS UTAN UNDERLAG

– Jag har svårt att förstå att Försäk-
ringskassans läkare kan göra rätt 
bedömning utan att ens prata med 
personen det gäller och konstatera 
att det inte handlar om en arbets-
skada. De dömer dessutom män-
niskor till ekonomisk ruin. Själ-
va får de sin ekonomiska trygghet 
genom att göra sådana här tvivel-
aktiga bedömningar. De säger att 
de inte ska titta på ekonomin när 
de gör sin bedömning men de kan 
inte föreställa sig vad det innebär 
att leva på en inkomst som Guns. 
De vet inte vad de talar om. Det 
handlar om människor som betalat 
till arbetsskadeförsäkringen under 
många år och borde ha någon rät-
tighet, säger Mona-Lisa Jagstedt. 

text. Kerstin Fredholm

foto. Leif Claesson

FILMTIPS

Arbetets döttrar (1986)
Av Jean Hermansson 
och Torgny Schunnesson.
Arbetets döttrar är en dokumen-

tärfi lm som skildrar arbetet på 

två kvinnodominerade arbets-

platser – Abba i Kungshamn och 

»Strumpan« I Malmö. Du kan se 

fi lmen på alla-webben!

– Vi hade rest kors och tvärs i 
Sverige och kollat på arbetsplatser 
men vi blev chockade när vi såg 
de här två miljöerna; Abba och 
»Strumpan«, berättar Torgny 
Schunnesson. 

Han hade jobbat som journalist 
på Arbetet när han och fotografen 
Jean Hermansson började göra 
dokumentärfi lmer på 1980-talet.

Jean Hermansson var still-
bildsfotograf och hade under två 
decennier följt industriarbetare i 
Sverige och dokumenterat deras 
liv och arbete i svartvita bilder. 
Han räknas som en av våra största 
arbetslivsskildrare.

Tillsammans har Schunnes-
son och Hermansson gjort fl era 
uppmärksammade dokumentärer 
förutom Arbetets döttrar, däribland 
Den sista båten (1983) som handlar 
om nedläggningen av Öresunds-
varvet i Landskrona. 

Arbetets döttrar väckte stor 

uppståndelse när den visades. GT 
skrev att de förhållande som skild-
rades var fejkade och att man hade 
manipulerat med ljudet. Ljud- och 
bullernivån är hög i fi lmen.

– Det fanns inga manipulationer. 
Och jag förnekar att vi skulle ha 
missbrukat 
de anställdas 
förtroende. Vi 
kom och gick på 
Abba under ett 
år och var där 
sammantaget 
under lång tid. Vi 
pratade mycket 
med kvinnorna, 
säger Torgny 
Schunnesson. 

Arbetets döttrar handlar framför 
allt om kvinnors arbete i moderna 
fabriker, ett slitsamt och nedbry-
tande arbete. Men fi lmen handlar 
också om den gemenskap och vän-
skap som växte fram under många 
års slit tillsammans.
Vad var ert mål med fi lmen?

– Bara att skildra vardagen. 
Det allmängiltiga som den visar 
håller än. Nu fi nns det inga 
sådana arbetsmiljöer längre är 
en vanlig uppfattning. Men jag 
är övertygad om att de fi nns. Jag 
skulle vilja se en riktigt bra arbets-
livsskildring av idag, säger Torgny 
Schunnesson.

»Nu fi nns det inga sådana arbetsmiljöer längre är en vanlig uppfattning. 

Men jag är övertygad om att de fi nns«, säger Torgny Schunnesson.

Se fi lmen »Arbetets 
döttrar« på alla-webben!

Torgny 

Schunnesson
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       MEN VART T
LÅNGTIDSSJU
      V GEN?

Helsingborg storsatsar på rehabilitering:

8  alla 1.2006
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SANNINGEN BAKOM SIFFRORNA »Vi känner att vi är på rätt väg. 
Ett tydligt tecken är hälsobilden som bland annat visar att antalet 
långtidssjukskrivna har minskat med 250 personer (32 procent) under 
året.« Det skriver personaldirektören i Helsingborg, Jörgen Britzén, 
i ett pressmeddelande (november 2005) under rubriken »Helsingborg 
stad storsatsar på personalen«. Hur har de lyckats? Vilka är knepen? 

Man har gjort sig av med 
mer än hälften av de 250 lång-
tidssjukskrivna. Och vips så 
blev hälsobilden mycket bättre.

T TAR DE
JUKSKRIVNA  

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

bild. Leif Claesson
leif@alla.lo.se
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U tgifterna för ohälsan och anta-
let sjukskrivningar sjunker nu 
i landet som helhet enligt För-

säkringskassan. Samtidigt fortsät-
ter förtidspensioneringarna att öka.

Vi har gjort ett nedslag i Hel-
singborg men kan anta att vi skul-
le se samma mönster på andra stäl-
len. Lagen om medfi nansiering 
har fått arbetsgivarna att lägga in 
en extra växel i jakten på kostnader.

Som mest har mer än tio pro-
cent av de 9 000 kommunanställ-
da varit sjukskrivna.

Bland de 254 individer i Helsing-

borg som inte längre räknas som 
långtidssjukskrivna hade de fl es-
ta besvär från rörelseorganen. I 
grupperna med psykisk ohälsa och 
»annat« har antalet minskat minst, 
trots att stress är det stora problemet 
idag inom den kommunala verk-
samheten, enligt företagshälsovår-
den och chefer som vi talat med.

Storsatsningen verkar ha handlat 
mer om storstädning i högarna med 
gamla rehab ärenden än förebyggan-
de arbete och aktiv rehabilitering 
inom det mest akuta området.

Att den största minskningen i 

antal långtidssjukskrivna fi nns 
i åldersgruppen 50–59 år pekar 
även på det.

CHEFERNA BLIR COACHADE

I Helsingborg görs nu alltså en 
storsatsning på personalen och på 
rehabilitering. De 450 cheferna har 
en nyckelroll. Rehabiliteringsan-
svaret ligger alltid på chefen oav-
sett orsaken till arbetsoförmågan. 
Det spelar ingen roll om orsaken 
fi nns i arbetet eller i privatlivet. Det 
är från arbetet man är sjukskriven.

Som stöd i arbetet har cheferna 
tre projektanställda rehabcoacher. 
De är arbetsgivarnas representan-
ter och träffar aldrig individerna 
som ska rehabiliteras. Så här för-
klarar Carina Berg, en av rehab-
coacherna, vad de gör för nytta.

– Vi har en annan roll än de som 

HELSINGBORG Bland de kommunanställda i 

Helsingborg försvann 254 långtidssjukskrivna ur 

statistiken mellan september 2004 och september 

2005. Vart tog de vägen?

Så försvann de 254 långtidssjukskrivna

*När ersättningen upphör kan 
Försäkringskassan göra bedömningen att 
individer som får tidsbegränsad sjuker-
sättning är arbetsföra. Då får kommunen 
tillbaka dem. Det kan vara en förhastad 
slutsats att det är avslutade ärenden.

Helsingborgs stad har sin egen 

defi nition av vem som räknas som 

långtidssjukskriven. Här räcker 

det att ha varit sjuk i 30 dagar mot 

Försäkringskassans defi nition 

som är 60 eller 90 dagar. Vissa 

individer kan alltså ha varit sjuka 

bara någon månad.

Den till synes lyck ade satsningen 

i Helsingborg att minska antalet 

långtidssjukskrivna visar sig min-

dre framgångsrik om man synar siff-

rorna lite närmare. En stor del av 

de individer som försvunnit ur sjuk-

skrivningsstatistiken har inte till-

frisknat utan förtidspensionerats, 

får sjukersättning eller dött. 

KÄLLA: EN RAPPORT FRÅN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING/PERSONALAVDELNINGEN

Avgångsvederlag

Tillbaka 

till arbete

Sjukersättning

Avlidna

Pension

Tidsbegränsad 

sjukersättning*

43%

25%

14%

8%

8%
2%

»Vi har en annan roll än de som är anställda i kommunen. 

Vi som är inhyrda kan vara tuffare och fungerar som en 

drivkraft för cheferna. Någon som får vara en kvast. Vi 

kommer in och rör runt ett tag och försvinner sen ut.«
Carina Berg, rehabcoach

10  alla 1.2006
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är anställda i kommunen. Vi som 
är inhyrda kan vara tuffare och 
fungerar som en drivkraft för che-
ferna. Någon som får vara en kvast. 
Vi kommer in och rör runt ett tag 
och försvinner sen ut.

Rehabcoacherna hjälper till att 
snabba på processen så att ärende-
na kan avslutas.

Cheferna blir coachade men 
inte de som är sjukskrivna. I vis-
sa fall fungerar förstås facket som 
ett stöd. Men det är bara i knappt 
20 procent av de 254 ärendena som 
facket varit med i rehabiliterings-
processen, visar rapporten.

MEST VISIONER

Vi startade vårt besök i Helsing-
borg i stadshuset hos personaldi-
rektören och hans medarbetare. 
De berättade om strategier, poli-
cydokument och checklistor. Om 
rehabtrappan som alla ska jobba 
efter. Om visionen att tyngdpunk-
ten ska förskjutas från rehabarbete 
till hälsofrämjande arbete.

Vi hade hört det förr.
Sen gick vi ut i verkligheten och 

letade upp några av de kommun-
anställda som kravlat sig upp för 
rehabtrappan. Då fattade vi vad 
rehab handlar om. Det är inte bara 
värkande axlar och ryggar som ska 
fås att fungera igen. Ibland har 
hela tillvaron krackelerat. Att då 
som icke-supermänniska kämpa 
för sitt jobb och sina rättigheter är 
inte lätt.

Att dumpas trots att man har 
mycket kvar att ge. Det är svårt. 
Och även om det är en lyckad reha-
bilitering är vägen dit ofta smärt-
sam. Sex av de kvinnor Alla träf-
fade har passerat nålsögat tillbaka 
till den kommunala arbetsmark-
naden. Men ingen av dem arbetar 
idag heltid. 

Camilla Hellberg 

började med några 

få timmar efter 

sjukskrivningen och 

är nu uppe i halvtid. 

»Min chef har hela 

tiden stöttat mig.«

CAMILLA HELLBERG elevassistent 
– tillbaka på jobbet efter en utmattningsdepression :

»Min chef sa att hon 
ville ha mig tillbaka«
Hon ställde höga krav på sig 

själv och kunde inte sätta grän-

ser. Allt skulle vara perfekt. 

Camilla Hellberg var knappt 

30 år när hon fi ck diagnosen

utmattnings depres sion. 

De utlösande faktorerna fanns 
i privatlivet. Sjukdomen var 
alltså inte arbetsrelaterad men 

Camilla Hellberg ser ändå med nya 
ögon på sitt jobb idag. Hon hade 

arbetat som elevassistent sen hon 
var 20 år bland barn och ungdo-
mar med grava medfödda skador.

– Nu förstår jag hur påfrestande 
arbetet egentligen är. De här bar-
nen ger små signaler. Man mås-
te ha alla sinnen öppna hela tiden 
för att kunna läsa av och tolka varje 
individs kroppsspråk.

I det privata har Camilla Hellberg 
också gett mycket av sig själv.

– En av mina bästa väninnor hade 

Läs mer på www.alla.lo.se

Vi träffade tio kommunanställda 
kvinnor, sex av dem möter du här. 
De fyra övriga kan du läsa om på 
Alla-webben, www.alla.lo.se.
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Parallellt gick hon i terapi. Att bli 
kvitt prestationsångesten var svårt.

– Jag var på väg att bli bra. Men 
då inträffade två avgörande hän-
delser i mitt liv. Jag hade en upp-
görelse med min pappa. Jag tyckte 
att jag aldrig blivit sedd för den jag 
var. Nu räckte det. Pappa blev väl-
digt ledsen när jag konfronterade 
honom. Men han tog till sig vad jag 
kände och nu har jag fått en riktig 
pappa. Detta hände på tisdagen.

– På fredagen, samma vecka, 
separerade jag och min man. Vi 
hade varit gifta i tio år och varit till-
sammans sen vi var 16. Jag kände 
på mig att han hade ett förhållan-
de med en annan kvinna. Jag kolla-
de hans sms och fi ck det bekräftat. 
Efter två timmar var han borta från 
vårt hem. Han bara gick. Och kär-
leken till honom var också borta.

LÅNGSAMT TILLFRISKNANDE

Camilla Hellberg bestämde sig för 
att inte låta bitterheten ta över.

De planerade 12 veckorna i Lin-
nea Trädgård blev istället 15. Sen 
gick hon tillbaka till jobbet för 
arbetsträning. Med en förstående 
chef fi ck det ta den tid det tog. 

När vi träffar Camilla Hellberg 
har det gått ett år och tre månader 
sen hon blev sjuk och hon jobbar 
tre dagar i veckan. Självförtroendet 
har kommit tillbaka.

– Nu tänker jag på vad jag har 
och värdesätter det: Två friska barn, 
hus, bil, vänner och arbetskam-
rater. Jag har lärt mig att jag mås-
te sätta gränser. Dessutom har jag 
gått ner 17 kilo av bara farten vilket 
var bra. Det har varit en storstäd-
ning både till det inre och det yttre.

Några veckor efter vårt möte har 
Camilla Hellberg gått in i en ny 
svacka och är sjukskriven. Alla pro-
blem kring skilsmässan är inte lösta.

– Nu är jag observant på signaler-
na och vet hur jag ska hantera situa-
tionen. Har man en gång drabbats 
av en utmattningsdepression mås-
te man leva med det och inse att allt 
är väldigt skört. Det tog jättelång tid 
för mig att acceptera detta. 

Hon försöker låta bli att oroa 

sig. Fram till oktober 2006 har 

hon respit. Då upphör sjuker-

sättningen och arbetsförmågan 

ska testas.

Om försäkringskassan säger att 
jag kan ta ett annat jobb, då är 
det kört, och lika med arbets-

löshet«, säger Lena Josefsson.
Under många år åt hon värkta-

bletter och jobbade. Var tvungen 
att vara hemma då och då och ta 
igen sig. Och efter jobbet »tog man 
ett piller till« för att orka vara ledig.

Men nu klarar hon inte längre 
att gå till jobbet. Hon har värk hela 
tiden på grund av förslitningsska-
dor, reumatism på fl era ställen i 
kroppen och en medfödd förträng-
ning på nackpelaren som upptäck-
tes när hon var 50.

Sedan 1986 har Lena Josefsson 
jobbat natt på Murteglets äldrebo-
ende. Nu går hon dit på besök en 
dag i veckan. Det kallas social akti-
vering. Hur hon känner inför besö-
ken varierar. 

– Det är ganska positivt. Och näs-
tan frivilligt. Visst fi nns det en risk 
att man blir isolerad när man är sjuk 
och bor ensam som jag. Men det 
värsta är att inte känna sig behövd.

Lena Josefsson har arbetstränat 
tidigare men har inte längre något 
rehabprogam.

– Ena dan är jag i fi n form och 
helt kaputt nästa. De första tim-
marna på morgonen är en utma-
ning varje dag innan kroppen 
kommer igång. Jag kan inte ha 
pressen på mig att passa tider.

LENA JOSEFSSON underskö-
terska och mentalskötare
– tidsbegränsad sjukersättning:

»Värst är 
att inte vara 
behövd«

mist sin tvååriga dotter och jag stöt-
tade henne utan att sätta några grän-
ser. Ett år efteråt kom tröttheten.

– Jag sov dåligt. En morgon när 
jag skulle göra frukost till mina två 
barn var jag nära att svimma och 
bara grät.

FÖRSTÅENDE CHEF

Camilla Hellberg sjukskrev sig och 
gick till doktorn på vårdcentralen. 
Hon fi ck diagnosen utmattningsde-
pression, blev bara sämre och säm-
re och remitterades till en psykolog.

– Jag orkade ingenting. Jag var 
yr i huvudet, hade svårt att fokuse-
ra blicken, var ljudkänslig och kun-
de inte gå i affärer. Jag satte upp 
två mål per dag: Duscha innan jag 
gick till dagis. Promenera dit.

Camilla Hellberg hade en chef 
som ryckte in tidigt och i rehabili-
teringen ingick 12 veckor i Linnea 
Trädgård där Helsingborgs stad 
köpte rehabiliteringstjänster för 
långtidssjukskrivna med stressre-
laterade sjukdomar. 

Camilla Hellberg prisar lugnet i 
Linnea Trädgård. Där fi ck hon bara 
gå omkring om hon kände för det. 
Ville hon arbeta hade trädgårds-
mästaren alltid uppgifter. Det var 
här energin så sakta kom tillbaka. 

Camilla Hellberg fi ck komma till 

Linnea Trädgård, där Helsingborgs 

stad köpt rehabplatser. »Det var så 

fantastiskt här så jag skulle faktiskt 

vilja bli trädgårdsmästare.«

»
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Lena Josefsson med 

katterna Albert och 

Lina. »Jag kände 

mig ifrågasatt av 

min läkare och för-

säkringskassan och 

började tvivla på mig 

själv: Är det bara jag 

som inte kan?«
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– När man lyssnar på radio och 
tittar på tv får man en känsla av att 
det pågår en klappjakt på oss lång-
tidssjuka för att få ner statistiken. 
Man kan nästan känna sig skyldig. 
Är jag hypokondriker?

– Min chef har aldrig varit för-
dömande eller ifrågasatt mig. Hon 
tog tag i problemet snabbt och har 
gjort vad hon kunnat.

Det handlar om bemötandet 
från läkare, försäkringskassan och 
vissa arbetskamrater.

– ’Du kan ju inte bara gå här och 
vara sjukskriven’, sa min huslä-
kare. Jag blev arg och undrade vad 

han menade. Det var obehagligt 
när jag skulle förnya sjukintyget.

ARBETSKAMRATER KAN SÅRA

Samma obehag upplevde hon på 
ett möte för långtidssjuka med för-
säkringskassan. »Tro inte att ni 
bara kan gå och vara sjuka.« 

– Det fanns ett underliggande 
hot i vad de sa. 

Också arbetskamrater kan såra. 
»Du vet hur en annan är, man tar 
ju värktabletter och jobbar ändå.«

– Jag blev ledsen, man är redan 
i ett underläge. Jag har alltid skött 
mitt jobb och varit stolt över det. 

Det skulle vara realistiskt att jag 
jobbade två–tre timmar några 
dagar i veckan.

Lena Josefsson klarar inte av 
tunga lyft, fi nmotorik eller stress 
men önskar att det fanns något 
ställe i kommunen dit hon kunde 
gå och hjälpa till, ett demens- eller 
äldreboende.

Hon är utbildad undersköterska 
och mentalskötare och har dessut-
om gått i livets hårda skola.

– Som ung var jag vild och galen, 
säger Lena Josefsson.

Hon kan berätta om hur det 
känns att bli mobbad, har sett ung-

»Jag skulle vilja säga till dem som är långtidssjuka: Ge inte upp! Det fi nns möjligheter för alla.« Siw Pettersson 

 kämpade själv i tre och ett halvt år för att komma tillbaka till arbetslivet.
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SIW PETTERSSON barnskötare 
– omplacerad efter 3,5 års sjukskrivning :

»Att vara tillbaka är en 
seger mot arbetsgivaren!«
Om hon inte kämpat, både mot 

arbetsgivaren och försäkrings-

kassan, hade hon tvingats säga 

upp sig eller varit förtidspen-

sionerad. Men Siw Pettersson 

var inte beredd att släppa sin 

tjänst i kommunen. 

Siw Pettersson hade lyft barn 
i jobbet i 22 år, som dagbarn-
vårdare och som barnskötare 

på en förskola, när ryggen börja-
de krångla. Det ledde till tre och ett 
halvt års sjukskrivning.

– Innan jag tog tag i det hade jag 
ont i ryggen i fem år. Man tror att 
det ska ge med sig. Jag har en för-
slitning på skelettet som inte går 
att operera.

Ryggskadan har inte godkänts 
som arbetsskada. Företagshälso-
vårdens läkare ansåg att det fanns 
ett samband med arbetet. Men för-
säkringskassan krävde bevis. 

– Jag kan inte bevisa om jag slitit 
ut ryggen när jag lyft barn i 22 år i 
jobbet eller om det skett på min fri-
tid. Även om det verkar logiskt att 
det skett på jobbet. 

»SÄG UPP DIG«

Under sjukskrivningen hölls det 
rehabmöten. De förslag Siw Pet-
tersson fi ck gick ut på att hon skulle 
säga upp sig. Vid ett tillfälle erbjöd 
kommunen att ett konsultföretag 
skulle undersöka möjligheterna på 
den privata arbetsmarknaden.

– Jag tänkte att det här är värl-
dens chans tills jag förstod att det 
var ett krav att jag skulle lämna 
min anställning.

På ett annat rehabmöte förkla-
rade en representant från försäk-
ringskassan att »så länge du har 

din tjänst kan inte arbetsförmed-
lingen hjälpa dig«.

Siw Pettersson var 46 år när hon 
blev långtidssjukskriven. Efter ett 
och ett halvt år beslutade försäk-
ringskassan om sjukpensionering 
på halvtid. Siw Pettersson överklaga-
de till länsrätten och kammarrätten 
men fi ck avslag. Hon orkade inte gå 
vidare. När det efter två och ett halvt 
år blev aktuellt med hel sjukpen-
sionering samlade hon ny kraft och 
skrev till försäkringskassan. Det 
blev aldrig något sådant beslut.

FICK STÖD AV FACKET

– Det heter så vackert att man är 
anställd i hela kommunen. De här 
tre och ett halvt åren var en fruk-
tansvärd upplevelse. Jag fi ck stöd 
av en facklig representant. Hon var 
med på mötena och visste vilka rät-
tigheter jag hade.

Det var hon som sa att »det fi nns 
en tjänst på ett fritidshem, skulle 
inte det kunna vara något för Siw?«

På det fritidshemmet jobbar Siw 
Pettersson idag, 50 procent.

– Halvtid är en lagom nivå för 
mig. För den resterande delen får 
jag sjukersättning. Att vara tillba-
ka i tjänst ser jag som en seger mot 
arbetsgivaren!

Siw Pettersson påpekar att tjäns-
ten som hon har nu hade varit ett 
vikariat under ett år. Det tyder på att 
organisationen inte har koll på var 
omplaceringsmöjligheterna fi nns.

För att klara jobbet äter hon värk-
tabletter. Med hjälp av fysisk trä-
ning försöker hon motverka en för-
sämring. Siw Pettersson är trots det 
jätteglad över utgången. Men lång-
tidssjukskrivningen fi ck konse-
kvenser på det privata planet. Hon 
skilde sig efter 20 års äktenskap. 

domsvårdsskolor inifrån och levt 
nära missbruk. Det fi nns kvar en 
tuffhet sen de hårda åren blandad 
med mycket värme.

– Ingen lurar mig när det gäller 
missbruk.

Lena Josefsson vet en hel del 
om livet som tonårsförälder och 
många andra skulle kunna ha stor 
nytta av hennes kunskaper.

Hon är kluven inför alternativet 
att bli förtidspensionerad.

– På ett sätt skulle oron inför 
framtiden vara borta. Och då skul-
le jag leta efter något att göra, kan-
ske något ideellt. Om man får. 
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»Om man vill hinner man 

stanna i två minuter och 

prata med de boende«, säger 

Anocha Wongsuannoi som 

jobbar på Fullriggarens 

vårdboende. Här tillsam-

mans med Annie Schröder 

som trivs med att bo här. 
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Detta kan beskrivas som ett 

framgångsrikt rehabärende. 

Så länge man inte skrapar på 

ytan. Anocha Wongsuannoi har 

haft anledning att bli både arg 

och ledsen många gånger när 

hon behandlats fördomsfullt 

och respektlöst. Att hennes 

nuvarande situation är mycket 

sårbar klargör hennes chef.

Anocha Wongsuannoi arbeta-
de som städare i kommunen 
i nästan 15 år innan hon fi ck 

en arbetsrelaterad allergi och blev 
sjukskriven av en privat läkare.

– Men läkaren på Hälsoborgen 
(fhv) trodde att jag ljög och sa att 
jag skulle fortsätta att städa. Om 
jag fi ck utslag skulle jag komma 
tillbaka. Jag kom direkt. Jag hade 
röda utslag över hela kroppen, ögo-
nen rann och det kliade i halsen. 
Då höjde läkaren rösten: »Du mås-
te ha teknik! Blöt moppe för att 
binda dammet!« Efter det besö-
ket kunde jag inte sova. Jag tänk-
te i mitt hjärta att det var en dålig 
läkare.

Testerna visade att Anocha 
Wongsuannoi var allergisk.

»VI HAR INGET ATT ERBJUDA«

Hon kallades till ett rehabmöte på 
Entek (förvaltningen som lokalvår-
den sorterar under).

– Dom sa: »Tyvärr, vi har ing-
et att erbjuda dig. Men du kan få 
50 000 kronor om du säger upp 
dig.« Ingen frågade vad de kunde 
hjälpa mig med.

– Jag grät och grät. Jag ville fort-
sätta att arbeta. Jag frågade om 
jag inte kunde jobba med gam-
la. Jag älskar att jobba med gam-
la men jag saknade utbildning. 

Min arbetsgivare kunde inte hjäl-
pa mig.

Anocha Wongsuannoi tog 
tjänstledigt.

– Jag var tvungen att först läsa sfi 
och sen en ny kurs, svenska som 
andra språk. När jag kom till Sve-
rige hade jag bara en tanke att bör-
ja jobba direkt för att kunna försör-
ja mina föräldrar i Thailand. Därför 
hade jag läst väldigt lite svenska.

Efter ett och ett halvt år var hon 
klar undersköterska och hade då 
studielån på 85 000 kronor.  

– Jag sökte över tio jobb i kom-
munen men ingen ville ha mig. Jag 
var tvungen att gå tillbaka och stä-
da för att försörja mig. Eftersom 
jag var allergisk bad jag att få städa 
kontor och slippa dammiga jym-
pasalar. Arbetsledaren behandla-
de mig mycket illa och skrek åt mig 
att jag måste söka annat jobb. Jag 
mådde dåligt, kunde inte sova och 
fi ck magkatarr.

FICK FAST ANSTÄLLNING

Till slut ordnade Entek så att Ano-
cha Wongsuannoi fi ck praktise-
ra på ett vårdboende under sex 
månader.

– Då bevisade jag att jag kla-
rar jobbet. Jag har papper på det. 
Jag blev omplacerad och fi ck en 
fast anställning vid ett annat vård-
boende.

Anocha Wongsuannoi säger att 
hon hamnat rätt.

ANOCHA WONGSUANNOI från lokalvårdare 
till undersköterska/omplacerad:

»Kommunen ville ge mig 
50 000 för att bli av med mig«

Panelen:  
THERESE GÖTHE 

Sänka sjukskriv-
ningstalen, jätte-
bra! Men på vems 
bekostnad?

Alltför ofta är 
det på den sjukes bekostnad. 
Ofta kommer arbetsgivare för 
lätt undan med att betala ut 
avgångsvederlag i stället för 
att utreda omplaceringar. Och 
det är väldigt sällan på med-
lemmens begäran, utan främst 
ett sätt för arbetsgivaren att 
»avsluta ärendet«.

Sitter man ensam hos 
arbetsgivaren för att diskutera 
rehab och/eller anställningens 
fortbestånd så är man väldigt 
liten, eftersom man redan 
innan känner sig liten i och med 
sjukskrivningen.

Är man anställd inom till 
exempel en kommun så måste 
det fi nnas något annat man kan 
få göra i stället för att tvingas 
säga upp sig. Varför handlar 
inte facket i en situation som 
gått så långt? Jag säger inte 
att förbunden är handlingsför-
lamade men jag tror att förbun-
den kan göra mycket mer för 
den sjukskrivna arbetstagaren.

Hur gör vi som arbetskam-
rater och fackliga för att mot-
verka ökade sjukskrivningar?

Bryr vi oss om varandra på 
arbetsplatsen? Ser vi signaler-
na? Om vi ser dem, vad gör vi?

Vi måste börja bry oss mer 
om varandra på jobbet. Allt 
ligger inte hos arbetsgivaren, 
trots att det är han som har 
ansvaret. Det är ju vi som 
arbetskamrater som märker 
hur vi mår. 

»Arbetsledaren behandlade mig mycket illa 

och skrek åt mig att jag måste söka annat 

jobb. Jag mådde dåligt, kunde inte sova och 

fi ck magkatarr.«

 1.2006 alla  17

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

040_dna_106.indd   17040_dna_106.indd   17 06-02-21   17.23.1506-02-21   17.23.15



klockan 12. Det blev hennes sista 
arbetsdag i vården.

Christel Berg satt annars ofta 
kvar i timmar efter arbetsdagens 
slut 15.30, ibland så länge som till 
22.00. När det saknades vikarier 
hoppade hon själv in. En kusin tog 
hand om barnen. 

På vårdcentralen fi ck Christel 
Berg diagnosen utmattningsde-
pression. När läkaren föreslog anti-
depressiva medel och terapi sa hon 
först nej men ändrade sig.

– Med erfarenhet från vården 
»visste man ju hur dom var som 
behövde gå till psyket«.

Christel Berg hade dessutom en 
bindvävssjukdom och reumatism 
och startade dagen med värktablet-
ter och ett glas vatten.

LÅNGT FRÅN VÅRDEN

Rehabiliteringsarbetet satte igång.
– Jag klarade inte lukten på job-

bet, det var som att gå rakt in i väg-
gen så alla möten hölls på Hälso-
borgen (fhv). Efter 12 veckor skul-
le jag börja med någon aktivitet. 
Jag var fortfarande jättelabil och 
kände att det var för tidigt. 

Efter några månader kom Chris-
tel Berg till Linnea Trädgård och 
stannade nästan ett halvår.

– Där upptäckte jag på nytt att 
träden slog ut och blev gröna, att 
blommorna doftade. 

Efter Linnea Trädgård fi ck hon 
arbetspröva på en mattfabrik och 
har blivit kvar. 

Christel Berg registrerar och 
fakturerar. Idag har hon fokus på 
pallar, kollin och fl akmetrar. Det är 
långt från vården.

– Jag var tvungen att säga 
upp mig i kommunen i septem-
ber 2005. För att försäkringskas-

Hon älskade sitt arbete inom 

hemtjänsten. Fick alltfl er 

arbetsuppgifter delegerade. 

Var kontrollmänniska och dålig 

på att säga nej. Till slut blev hon 

sjuk. Kommunen valde att köpa 

ut henne.

Christel Berg hann bara jobba 
17 dagar med kommunen som 
arbetsgivare innan hon blev 

sjukskriven i april 2002. Bakom sig 
hade hon fyra tuffa år i entreprenad-
företaget Attendo (före detta Par-
tena Care) som fram till dess skött 
delar av hemtjänsten i Helsingborg.

– Jag var samordnare vilket inne-
bar att jag skulle göra scheman och 
ringa in vikarier. Ibland fanns det 
ingen att ringa in och jag kände en 
maktlöshet.

När verksamheten lämnades 
över till kommunen skulle allt vara 
perfekt och krävde en ansträng-
ning utöver de vanliga rutinerna.

– Mina 17 dagar i kommunen 
var hemska. Jag var jättetrött, grät, 
hade ont i hela kroppen, jag var 
lätt irriterad och okoncentrerad. 
Jag hade börjat må dåligt redan ett 
halvår tidigare men på jobbet hade 
jag hållit masken.

DRABBADES AV ÄKTENSKAPSKRIS

Christel Bergs man undrade däre-
mot vad det handlade om och 
trodde att hon hade träffat någon 
annan man.

– När skulle jag gjort det? Det 
blev äktenskapskris.

En fredagsmorgon orkade Chris-
tel Berg inte ta sig ur sängen utan 
sjukskrev sig. På måndagen var 
hon som vanligt på jobbet igen 
klockan 6.15 men gick hem redan 

CHRISTEL BERG undersköterska
– fi ck avgångsvederlag:

»Jag var tvungen att 
säga upp mig för att få hjälp«

– De gamla säger att »vi  tycker 
om dig Amanda«. De har svårt för 
att säga Anocha. »I Asien tar ni 
hand om era föräldrar. Det har du 
tagit med dig hemifrån«. De upp-
skattar att jag tar mig tid att prata 
med dem. Och jag har jättebra kon-
takt med anhöriga.

I efterhand ångrar Anocha 
Wongsuannoi att hon stannade så 
länge inom lokalvården. Det gick 
inte att prata med städvagnen och 
därför övade hon inte språket.

– Mitt nästa mål är att läsa mer 
svenska. Jag får ont i magen för 
delegeringar. Jag vill göra samma 
jobb som mina arbetskamrater.

INGET LYCKAT REHABEXEMPEL

Jag kontaktar Anocha Wongsu-
annois chef Stina Olsson för att vi 
ska få tillstånd att fotografera på 
arbetsplatsen. Hon klargör genast 
att hon inte vill att detta ska fram-
stå som ett jättelyckat exempel på 
rehabilitering.

– Jag tycker att det är viktigt att 
också jag får komma till tals och 
inte bara andra sidan (Entek). Ano-
cha måste lära sig svenska bättre. 
Vi vågar inte delegera medicine-
ringen till henne.

På frågan vad de gör åt proble-
met svarar Stina Olsson att de hade 
tänkt att Anocha skulle få en dags 
utbildning men den utbildningen 
blev inställd.

– Det blir lätt irritation när andra 
får göra jobbet. Nu har vi försökt 
ett år och måste snart komma till 
skott.

Hon tillägger: 
– Men Entek som blivit av med 

ett fall är förstås nöjda.
För övrigt gjordes intervjun på 

svenska utan några problem.
Efter några veckor efter vårt 

möte berättar Anocha Wongsuan-
noi att hon fått skriva ett prov. 

– Det handlade om författning-
ar och regler vid delegering bland 
annat.

Hon klarade provet men ska 
skriva ett till inom kort som hand-
lar om läkemedel. 
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san och arbetsförmedlingen »inte 
skulle hindras att hjälpa mig«. 

– Det var skitjobbigt! Jag hade 
helst velat ha en ny fast anställ-
ning först. Kommunal föreslog att 
jag skulle begära ett avgångsveder-
lag. Annars är det inte säkert att 
jag blivit erbjuden det. Nu fi ck jag 
i alla fall ett avgångsvederlag. Men 
jag känner ingen trygghet. Jag är 
fortfarande sjukskriven och får 
rehab ersättning. Min chef har 
sagt att han vill anställa mig och 

väntar på besked om lönebidrag.
– Det har strulat med försäk-

ringskassan och arbetsförmed-
lingen. Mitt ärende har ramlat 
mellan stolarna. Försäkringskas-
san hade inte lämnat över mitt 
ärende till arbetsförmedlingen. 
När jag ringde dit hade dom ingen 
aning om vem jag var och var jag 
befann mig. Försäkringskassan 
som sa att jag skulle säga upp mig 
för att arbetsförmedlingen skulle 
kunna hjälpa mig. 

Panelen:  
KATHE NILSSON 

Jag har en dröm 
– och den är att 
alla behövs.

Jag drömmer 
om att all rehabi-

litering hos arbetsgivarna och 
i samhället ska inriktas på att 
hjälpa den som är sjuk tillbaka 
till arbetslivet.

Varför är all rehabilitering 
inriktad på att bli av med pro-
blemet och låta någon annan 
ta kostnaden? Varför ser vi 
inte människorna så att vi kan 
ge dem den hjälp de behöver i 
ett tidigt skede.

Mina medlemmar är rädda 
både för försäkringskassan 
och arbetsgivaren. De blir hårt 
trängda när arbetsgivaren 
ställer stora krav på dem sam-
tidigt som de kämpar för att bli 
friska. Inte blir det bättre av 
att Försäkringskassan också 
pressar på och ifrågasätter 
deras rätt till sjukpenning.

Försöker arbetsgivarna 
verkligen att anpassa arbets-
uppgifterna för att få tillbaka 
den sjuke i arbete? Det verkar 
inte så alla gånger. I stället får 
jag känslan av att man redan 
bestämt sig för att göra sig av 
med problemet. Någon egent-
lig plan (kortsiktig och lång-
siktig) görs inte upp, ofta är de 
arbetsträningar som erbjuds 
inte ordentligt genomtänkta.

Varför kan inte alla samlade 
resurser stå till förfogande 
och ställas till förfogande på 
en gång? Då skulle möjligheter 
öppnas och hoppet väckas hos 
mig som är sjuk. Jag skulle då 
känna mig trygg att var jag än 
landar så kommer jag att ha ett 
jobb eller att jag kommer att få 
all medicinsk hjälp som behövs 
för att bli frisk.

Ingen ska behöva ställas 
utanför arbetsmarknaden. 
Alla behövs – men efter den 
förmåga var och en har.

»Som undersköterska hade jag aldrig trott att jag skulle hamna i mattbran-

schen. Det var en svår omställning och i början var jag rädd för att inte klara 

det. Men nu trivs jag«, säger Christel Berg.
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borgen i oktober 2004 och en läka-
re förklarade att det inte var någon 
idé att fortsätta med rehabilitering-
en eftersom hon var nästan 63 år.

– Vi bokar ingen ny tid, sa han, 
och började prata om förtidspensio-
nering. Neurologen hade sagt att jag 
kunde bli återställd. Det skulle ta 
mellan ett och två år. Jag tyckte inte 
om tanken på pensionering, jag var 
inte mogen för det, känner mig inte 
pensionsmässig. Samtidigt måste 
jag förstå att de hade förlorat hoppet 
efter min långa sjukskrivning.

TVINGAD TILL FÖRTIDSPENSION

Mona Hartman fortsatte att gå till 
Fredriksdalshemmet. Våren 2005 
blev hennes man sjuk och dog efter 
bara fyra veckor. Under den tiden 
var hon hemma. Samma månad 
kom ett brev som sa att Mona Hart-
man nu var förtidspensionerad. 
Beslutet kom som en överraskning.

– Det var inget som vi gemen-
samt hade kommit fram till.

Om Mona Hartman själv skul-
le bedöma sin arbetskapacitet idag 
på en skala 1–10 så ligger hon i 
genomsnitt på 7. Vissa dagar är 
hon hundraprocentigt ok, andra 
dagar »snurrar« det.

– Jag vill jobba men vet att jag 
inte fungerar fullt ut. 

Mona Hartman säger att hon 
upplevt en drastisk förändring i 
sitt arbete under 90-talet. Kraven 
har ökat samtidigt som man mins-
kat personalen. Det innebär ökad 
stress. »Kommer sen, hinner inte 
nu.« Det är vad vårdtagarna ofta får 
höra om de vill prata. 

– Jag har alltid pratat med de 
gamla men idag fi nns inte den 
tiden. Varje moment får bara ta vis-
sa minuter och varje vårdtagare en 
viss tid. 

Hon håller på att bygga upp en 

ny tillvaro efter ett omstör-

tande år 2005. Mona Hartman 

har fått en ny identitet som hon 

brottas med: Änka och förtids-

pensionär. Tomrummet är stort 

efter livskamraten sen 30 år. 

Längtan efter jobbet på äldre-

boendet fortfarande stark. 

V i får gå fem år tillbaka i tiden 
för att hitta orsaken till förtids-
pensioneringen. Till den där 

januarimorgonen, 2001, då hon 
kom ut i badrummet och det bara 
snurrade till. Helt oförberedd kas-
tades Mona Hartman in i en ny, 
gungande tillvaro där allt rörde på 
sig. Yrseln kom och gick.

Först efter tre års sjukskrivning 
fi ck hon rätt diagnos. En neurolog 
konstaterade att balansnerven var 
skadad på grund av ett virus. Detta 
var inget som gick att medicinera 
utan måste läka ut av sig självt.

– Jag hoppades hela tiden att jag 
skulle kunna komma tillbaka till 
jobbet, berättar Mona Hartman.

VILL FORTSÄTTA JOBBA

Hon trivdes på Fredriksdalshem-
met, ett äldreboende, där hon jobbat 
75 procent sen 1990. På rehabmöte-
na på Hälsoborgen (fhv) frågade de 
vad hon trodde om framtiden.

– Jag ville vara kvar på jobbet och 
själv bedöma min arbetsförmåga. 
Jag var sjukskriven men gick dit tre 
timmar om dan under två och ett 
halvt år. Jag utförde inte alla mina 
vanliga arbetsuppgifter med tanke 
på att jag ibland blev yr utan förvar-
ning. Det kunde ju vara farligt om 
jag var ensam med en vårdtagare. 

Mona Hartman berättar hur hon 
reagerade när hon besökte Hälso-

MONA HARTMAN undersköterska – förtidspensionär:

»Jag vill jobba men vet 
att jag inte fungerar fullt ut«

20  alla 1.2006

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

040_dna_106.indd   20040_dna_106.indd   20 06-02-21   16.30.4706-02-21   16.30.47



Mona Hartman har mot sin 

vilja förtidspensionerats. Nu 

försöker hon hitta nya akti-

viteter och ska bland annat 

resa till Kina. Men säger att 

hon hellre hade gått till sitt 

gamla jobb.
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I Helsingborg är stress det 

stora problemet i den kommu-

nala verksamheten. Liksom på 

många andra ställen. Vi sökte 

därför upp Aleksander Perski, 

chef för stressmottagningen 

vid Karolinska institutet i 

Stockholm.

Många människor åker ut i 
onödan från arbetslivet. Men 
det går att behandla stress-

relaterade sjukdomar om man vill. 
Det fi nns bra metoder, säger Alek-
sander Perski. 

Av de patienter som kommer till 
stressmottagningen vid Karolinska 
institutet är 86 procent tillbaka i 
arbetslivet efter ett halvårs stödpro-
gram. De har varit långtidssjuk-
skrivna i mellan ett och tre år.

Vid stressmottagningen bedrivs 
både behandling och forskning.

KROPPEN GER SIGNALER

En stresskollaps kommer inte utan 
förvarning. Det krävs att vi har 
varit utsatta för många påfrest-
ningar under lång tid. I en sådan 
otrygg situation kan å andra sidan 
en liten extra påfrestning utlösa 
kollapsen.

Människan är tålig och 
klarar mycket om hon har 
en vettig återhämtning. 
I första hand behöver vi 
sömn. Men det är också 
viktigt att varva ner och 
avsätta tid för sig själv.

Det första tecknet på 
en stressrelaterad utmatt-
ningssjukdom är sömn-
rubbningar som ofta bör-
jar ett år före kollapsen. 
En allvarlig sömnstör-
ning innebär för lite djup-
sömn eller fragmentarisk 

sömn. Det är farligt. Hela kroppen 
påverkas.

En utbränd individ känner en 
trötthet utöver det vanliga men har 
ofta också andra psykiska problem: 
Depression, nedstämdhet, ångest, 
rädsla, oro, panik, social fobi, kon-
centrations- och minnessvårighe-
ter, somatiska besvär.

Vilken hjälp får en person i den 
här situationen som kommer till 
primärvården och säger att hon har 
sömnproblem? Oftast sömnmedel.

– Det räcker inte. Det krävs en 
behandling som är ett snäpp tuf-
fare. Först två månaders medici-
nering. Men patienten behöver 
också annat stöd för sin depressi-
on, oro eller ångest. Kognitiv tera-
pi, avspänningsövningar hos sjuk-
gymnast, akupunktur, sömngrup-
per, det fi nns mycket att göra. Det 
är fl er som behöver gå till en psy-
koterapeut än till en sjukgymnast. 
Men det vanligaste är att de typiska 
patienterna inte får någonting av 
allt detta utan bara sjukskrivning, 
säger Aleksander Perski.

Problemet är att man inte har 
byggt upp ett system för att ta hand 
om individer med stressrelaterade 

sjukdomar inom primär-
vården. Och företagshäl-
sovårdens insatser är ofta 
begränsade.

Att vara långtidssjuk-
skriven och passiv är det 
sämsta alternativet. Det 
leder ofta till förtidspen-
sion. Patienten vill kanske 
bara sova. Om hon inte 
får den hjälp hon behöver 
fi nns det en risk att hon 
hamnar i det tillståndet 
resten av livet.

– Arbetsgivarna har i 
regel inte förstått vad det 

innebär att rehabilitera anställda 
med stressrelaterade sjukdomar. 
Kunskapen saknas. Det går att göra 
patienterna friska men när de väl 
är redo att gå tillbaka till arbetslivet 
uppstår nästa hinder. Ingen arbets-
givare vill ha personer med begrän-
sad kapacitet. Individer som haft 
stressrelaterade sjukdomar blir 
stresskänsliga resten av livet och 
uppfattas som krävande.

ARBETSGIVARNA BEHÖVER HJÄLP

Läggs allt ansvar på arbetsgivarna 
och de ensamma tvingas ta itu med 
problemet är risken att alla icke-hög-
presterande kommer att sorteras ut. 
Därför behöver arbetsgivarna också 
hjälp, anser Aleksander  Perski.

Ett ännu värre scenario är att ar-
betsgivaren låter testa folks stress-
tålighet redan vid anställningsin-
tervjun, vilket är fullt möjligt.

På stressmottagningen fi nns tre 
personer anställda som kommer 
från försäkringskassan. De funge-
rar som rehabcoacher och vänder sig 
både till individen och chefen. Deras 
uppgift är att underlätta när det är 
dags för den som varit långtidssjuk-
skriven att återvända till jobbet.

Det behövs en jättesatsning i 
samhället när det gäller den men-
tala ohälsan, menar Aleksander 
Perski. Att fånga upp individer i 
riskzonen kan ske med hjälp av ett 
enkelt frågeformulär som arbetsgi-
varen kan använda vid årliga hälso-
kontroller eller medarbetarsamtal. 
(Ett sådant formulär fi nns på nästa 
uppslag, sidan 24.)

– Det fi nns en ovilja och oförmå-
ga. Det förs ingen diskussion om det 
här. Om man åker ut ur arbetslivet 
och får sjukpension har man ingen 
som representerar en längre. Man 
har ingen arbetsgivare, inget fack. 
Och det fi nns inget politiskt parti 
som företräder den här gruppen.

– Regeringen har ingen syste-
matisk satsning på människor som 
åker ut ur arbetslivet och har inte 
heller visat något större intresse. 
Det enda mål man har är att sjuk-
skrivningarna ska halveras till år 

LYCKAT STÖD-

PROGRAM. Av 
de patienter 
som kommer 
till stressmot-
tagningen vid 
Karolinska 
institutet är 86 
procent tillbaka 
i arbetslivet 
efter ett halvårs 
stödprogram. De 
har varit lång-
tidssjukskrivna 
i mellan ett och 
tre år.

Det fi nns bra metoder för 
att bota stressjukdomar

»
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2008. Resultatet är att förtidspen-
sioneringarna ökat och totalt kos-
tar det lika mycket.

Om fem år när det väntas bli 
arbetskraftsbrist på grund av stora 
pensionsavgångar kommer man att 
sätta större värde på den enskilda 
arbetaren spår, Aleksander Perski.

EN SOCIAL SKANDAL

Aleksander Perski kallar det som 
pågår för en social skandal. Det här 
är ingen forskare som sitter på sin 
kammare isolerad från omvärlden. 
Hans starka samhällsengagemang 
går inte att ta miste på. Han har 
varit med förr.

Perskis 10 tips 

1.
  Se till att få 

din sömn.

2.
  Varva ner innan 

du lägger dig.

3.
  Jobba inte för 

mycket skift.

4.
  Kämpa för din 

egen tid.

5.
  Du behöver återhämtning 

då du kan ägna dig åt 

kontemplation, naturen, högre 

makter eller vad du vill.

6.
  Ät regelbundet 

och rör på dig.

7.
  Dessutom är det viktigt 

att ha kontroll över sin 

arbetssituation, kunna bestämma 

sina arbetstider och påverka sina 

arbetsuppgifter.

8.
  Känna sig trygg socialt, 

hemma och på jobbet

9.
  Känna sig nöjd med sin 

insats och få rätta 

belöningar.

10.
Att man inte upplever 

sig ensam och alltför 

utsatt i den privata sfären.

Aleksander Perski var politiskt 
aktiv under 68-rörelsen och ledare 
för ett studentuppror i Warszawa. 
Han blev utslängd från universitet 
där och kom till Sverige som poli-
tisk fl ykting.

– Vi har under lång tid inte brytt 
oss om människor som slås ut här i 
Sverige. Vi lever i ett två tredjedels-
samhälle med ett system för dem 
som duger, med bland annat soci-
alförsäkringar och ett annat sys-
tem för dem som inte duger. 

Huvudproblemet som Aleksan-
der Perski ser det är att vi inte är 

i stånd att tänka ett samhälle där 
alla får plats. Att ha människor 
som är passiva och inte göra något 
producerar mycket ohälsa.

– Alla kan inte jobba i traditio-
nellt lönearbete med de krav som 
ställs idag.

– Det fi nns många uppgifter 
i den frivilliga sektorn. Men att 
människor skulle ha en lika vik-
tig uppgift att fylla där som inom 
lönearbetet och dessutom skulle 
må bra av det är en omöjlig i tanke 
i Sverige. Resultatet blir att många 
människor slås ut ur arbetslivet och 
hamnar i passivitet och blir ännu 
sjukare. Vi underskattar frågeställ-
ningen om den mentala hälsan. 

Att dela in dygnet enligt de gamla klosterreglerna ger en vettig återhämt-

ning: »Åtta timmar vardera för aktivitet, sömn och kontemplation«, säger 

Aleksander Perski.

På nästa sida: Är du i farozonen?
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ULLA LINDQVIST, LOs andra 
vice ordförande, om reportaget.

»LO-kvinnor 
över 45 år 
drabbas värst«
»Idag fi nns det inget utrymme 

i arbetslivet för dem som inte 

presterar till 110 procent. Det 

gjorde det förr. Man försöker 

bli av med dem istället för att 

i första hand förändra arbets-

platsen«, säger Ulla Lindqvist, 

LOs andra vice ordförande.

A tt köpa ut långtidssjuka är en 
enkel väg. Tyvärr tror jag att 
det blir allt vanligare. Istället 

för att arbetsgiva-
ren gör något åt 
arbetsmiljön slås 
allt fl er ut idag«, 
säger Ulla Lind-
qvist, lo.

I Helsing-
borg har åtta pro-
cent av dem som 
bidragit till att 
sänka antalet långtidssjukskriv-
ningar fått avgångsvederlag. Kravet 
har varit att de säger upp sig själ-
va för att kunna få hjälp att hitta ett 
jobb utanför kommunen. Men det 
ges inga som helst garantier. Det 
sker heller inga förhandlingar med 
Kommunal.

– Det är konstigt att man 
inte förhandlar med facket om 
avgångsvederlag. Om en individ 
som är långtidssjukskriven ska 
söka nytt jobb utanför kommu-
nen borde det ske under trygga för-
hållanden så att man fi ck chansen 
att arbetspröva medan man har 
sin anställning kvar. Särskilt om 
man blivit sjuk av sitt arbete. Det 
är förskräckligt att man behand-
lar folk så här. De som tvingas säga 
upp sig kan falla rakt genom alla 

 Nästan  Nästan

 aldrig alltid

1 Jag känner mig trött 1 2 3 4 5 6 7

2 Jag känner mig pigg 1 2 3 4 5 6 7

3 Jag känner mig fysiskt utmattad 1 2 3 4 5 6 7 

4 Jag känner att jag har fått nog 1 2 3 4 5 6 7

5 Jag känner mig full av energi 1 2 3 4 5 6 7

6 Mina »batterier« är uttömda 1 2 3 4 5 6 7

7 Jag känner mig alert 1 2 3 4 5 6 7

8 Jag känner mig utbränd 1 2 3 4 5 6 7

9 Jag känner mig mentalt trött 1 2 3 4 5 6 7

10 Jag känner att jag inte

 orkar gå upp på morgonen 1 2 3 4 5 6 7

11 Jag känner mig aktiv 1 2 3 4 5 6 7

12 Jag känner mig dåsig 1 2 3 4 5 6 7

13 Jag är spänd 1 2 3 4 5 6 7

14 Jag känner mig avspänd 1 2 3 4 5 6 7

15 Jag känner mig rastlös 1 2 3 4 5 6 7

16 Jag känner en stark inre spänning 1 2 3 4 5 6 7

17 Jag känner mig för trött för att tänka 1 2 3 4 5 6 7

18 Jag har svårt att koncentrera mig 1 2 3 4 5 6 7

19 Jag känner mig trögtänkt 1 2 3 4 5 6 7

20 Jag kan inte tänka klart 1 2 3 4 5 6 7

21 Det är svårt för mig

 att tänka på komplicerade saker 1 2 3 4 5 6 7

22  Jag känner mig splittrad i tankarna 1 2 3 4 5 6 7

Denna skala ger fyra dimensioner av utbrändhet (höga poäng = dåligt)

Frågorna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ,10 bildar indexet känslomässig trötthet

Frågorna 5, 7, 11, 12 bildar indexet håglöshet

Frågorna 13, 14, 15, 16 bildar indexet spändhet

Frågorna 17, 18, 19, 20, 21, 22 bildar indexet mental trötthet

Räkna ut medelvärdet. OBS! frågorna 2, 5, 7, 11, 14 ska vändas, det vill säga 
1 blir 7, 2 blir 6 och så vidare. Värden över 3.75 är en varning för framtida 

hälsoproblem relaterade till stress.

Ulla Lindqvist, LO

»

Testa din stressnivå!
Du kan själv testa om du är i riskzo-

nen för en stressrelaterad sjukdom. 

Vi har genom Aleksander Perski, 
chef för stressmottagningen på 
Karolinska Institutet i Stockholm, 
fått tillgång till ett vetenskapligt 
utarbetat test, SMBQ, Shirom-

Melamed Burnout Questionnaire.
Här nedan beskrivs ett antal 

tillstånd som vi alla kan uppleva 
då och då. Fyll i, i vilken mån 
dessa upplevelser vanligtvis före-
kommer hos dig under större delen 
av din dag.
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Alla-panelens goda råd om rehabilitering

Alla-panelens fyra försäkrings-

rådgivare är bekymrade över 

att så många medlemmar måste 

ta diskussionen om sin egen 

rehabilitering ensamma. Utan 

det stöd från facket som de har 

rätt till. Kathe, Michael, Ronny 

och Therese har några goda råd, 

både till sina rådgivarkolleger och 

andra lokalt fackligt aktiva:

1.
Håll kontakt i vardagen med 

den grupp medlemmar som 

du är försäkringsrådgivare och/ 

eller skyddsombud för. Då har du 
en chans att ha koll på vilka som 
är sjukskrivna och vilka som kan 
behöva stöd i en rehabprocess.

2.
Sprid informationen till med-

lemmarna om att de har rätt 

att ta med sig en facklig represen-

tant till möten med arbetsgivaren, 
Försäkringskassan osv.

3.
Innan du går på rehabmöte 

tillsammans med en medlem, 

gör ett ordentligt förarbete tillsam-

mans. Ta reda på vad medlemmen 
vill med sin rehabprocess. Hitta 
möjligheter och inte bara hinder. 
Annars är det lätt för båda att bli 

överrumplade av arbetsgivarens 
förslag. För arbetsgivaren är ofta 
mycket väl förberedd.

4.
Bevaka att varje möjlighet 

till arbetsanpassning och 

rehab är uttömda innan man går 
vidare till nästa steg i Försäkrings-
kassans sjustegsmodell. 

5.
Medlemmen ska aldrig gå 

ensam till ett möte. I nödfall, 
om det exempelvis är kort varsel 
och medlemmen inte får tag i en 
facklig – då är det bättre att vem 
som helst (arbetskamrat, anhörig, 
kompis) följer med. 

6.
Klubben eller avdelningen 

måste trycka på arbetsgi-

varen. Reportaget visar tydligt att 

arbetsgivaren gärna kör sitt eget 
race. För att medlemmarna ska få 
bästa hjälp, måste facket hävda sin 
rätt att medverka. Både när rehab-
policy osv upprättas och i enskilda 
rehabärenden. Det kan vara svårt 
att göra om man är ensam fackligt 
förtroendevald på en arbetsplats 
men då är det avdelningen som ska 
agera. Facklig medverkan är en 
självklarhet och det är bara med-
lemmen själv som kan neka.

7.
Skaffa och använd LO:s och 

LO-förbundens gemensamma 

policy för förebyggande arbetsmil-

jöarbete, arbetsanpassning och 

rehabilitering. Boken heter »Åter till 
arbetet« och kan beställas från LO-
distribution, tel 026-24 90 26.

Kathe Nilsson, 

Handels

Ronny Frithiof, 

Grafi kerna

Therese Göthe, 

Handels

Michael Johans-

son, IF Metall

skyddsnät. Det behövs regler för en 
individuell rätt till rehabilitering, 
säger Ulla Lindqvist.

När det gäller förtidspensio-
neringar tror Ulla Lindqvist att 
många mår väldigt dåligt. Särskilt 
om man blir förtidspensionär mot 
sin egen vilja. Som förtidspensio-
när känner man att det är kört på 
ett annat sätt än när man är lång-
tidssjukskriven. Man har ingen 
plats längre.

– Det är hemskt för alla, men 
kanske värst för unga tjejer som inte 
ens hunnit etablera sig i arbetslivet. 
Om de inte har någon fast anställ-
ning är det inte säkert att de får den 
hjälp de behöver för att kunna kom-
ma tillbaka. Samhällsekonomiskt 
är det ingen vinst om människor 
mår ännu sämre vid förtidspensio-

nering än tidigare, men viktigast är 
den mänskliga aspekten.

– Facket tittar mer och mer på 
psykisk ohälsa. Vi vill lyfta frå-
gan om underbemanning. Av alla 
grupper är det kvinnor över 45 år 
bland lo-grupperna som drabbas 
mest av psykisk ohälsa. Men även 
unga kvinnor har problem. 

Av unga lo-kvinnor lider 25 pro-
cent av ångest, säger Ulla Lindqvist. 

Hon betonar att Kommunals 
kvinnor, dem reportaget hand-
lar om, har lite infl ytande över sitt 
arbete. Deras arbetsmiljö har för-
sämrats mest, jämfört med andra 
gruppers, under de senaste tio 
åren. 

»Av alla grupper är det kvinnor över 45 år 

bland LO-grupperna som drabbas mest av 

psykisk ohälsa. Men även unga kvinnor 

har problem. Av unga LO-kvinnor lider 

25 procent av ångest.«

Alla gör nya nedslag i Ohälso-Sverige
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Nästa nummer:

Vi besöker 
Södertälje!
I nästa nummer av Alla fort-

sätter vi granskningen av hur 

rehabiliteringen av långtids-

sjukskrivna hanteras runt om 

i landet eftersom detta är en 

viktig fråga för Sverige, för 

arbetsgivarna, för facket och 

inte minst för den enskilda 

individen.

Känner du till några bra eller 

dåliga exempel på rehabilite-

ring, till exempel på din arbets-

plats eller i din kommun, som du 

vill att fl er fackliga företrädare 

får ta del av, hör gärna av dig. 

Maila till: red@alla.lo.se

Diskutera på  alla.lo.se

Rehabiliteringstemat fortsätter 
på Alla-webben. Här kan du läsa 
fl er artiklar och kommentera och 
diskutera det du läst.

Södertälje
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK ÄVEN WWW.ALLA.LO.SE

ning kommer 7,5 prisbasbelopp 
att tillämpas som inkomsttak även 
efter den 1 juli 2006.

HÖJT TAK I FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING-

EN FRÅN DEN 1 JULI 2006

Taket för de 390 av föräldraförsäk-
ringens 480 dagar som ersätts på 
samma nivå som sjukpenningen 

ligger högre än dagens sjukför-
säkringstak på 7,5 prisbasbelopp. 
När inkomsttaket väl har höjts till 
10 prisbasbelopp är det bara cirka 
500 000 personer som har inkom-
ster som ligger ovanför.

Observera att detta högre in-
komsttak bara gäller sjukpenning-
en. För sjuk- och aktivitetsersätt-

NYHETER. Här följer en sam-

manfattning av de socialförsäk-

ringsnyheter för 2006 som an-

tingen redan trätt i kraft eller 

som träder i kraft den 1 juli 2006.

NYA BASBELOPP 2006

Basbeloppen är tre stycken och 
används för att räkna upp social-
försäkringsförmåner inklusive all-
männa pensioner. När man kopp-
lar en försäkringsförmån till ett 
basbelopp, innebär det att den föl-
jer med upp när antingen konsu-
mentpriserna (gäller prisbasbelop-
pet och det förhöjda prisbasbelop-
pet) eller löneutvecklingen (gäller 
inkomstbasbeloppet) stiger.

 Det »vanliga« prisbasbeloppet 
2006, 39 700 kronor
 Det förhöjda prisbasbeloppet, 
40 500 kronor
 Inkomstbasbeloppet, 
44 500 kronor

HÖJT SJUKFÖRSÄKRINGSTAK  

– MEN BARA VID SJUKPENNING

Från och med den 1 juli 2006 höjs 
den högsta sjukpenninggrundande 
inkomsten, sgi, från 7,5 till 10 pris-
basbelopp, dvs 33 083 kronor. Det 
innebär att den högsta möjliga sjuk-
penningen (som är 80 procent av 
sgi) från halvårsskiftet kommer att 
ligga på 26 467 kronor i månaden.

Bakgrunden till höjningen, som 
den motiverades i budgetproposi-
tionen i höstas, är att cirka 1,4 mil-
joner löntagare har inkomster som 

Årsskifte – så förändras 
socialförsäkringarna

Barnbidragshöjning

Riksdagen beslöt tidigarelägga den höjning av barnbidrag och fl erbarns-
tillägg som ursprungligen planerats till årsskiftet. Från den 1 oktober 
2005 trädde de nya beloppen i kraft. Förutom den generella höjningen av 
barnbidraget med 100 kronor är det en nyhet att fl erbarnstillägg numera 
betalas redan från och med det andra barnet.

Antal  Totalt efter Varav  Varav 

barn höjning barnbidrag fl erbarnstillägg

1 barn 1 050 kr 1 050 kr
2 barn 2 200 kr 2 ¬ 1 050 kr  100 kr
3 barn 3 604 kr 3 ¬ 1 050 kr  454 kr
4 barn 5 514 kr 4 ¬ 1 050 kr 1 314 kr

Regeringen storsatsar på barnfamiljerna med höjt barnbidrag, fl erbarnstill-

lägg fr o m andra barnet och höjt tak i föräldraförsäkringen.
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alla.lo.se | aktuellt  

höjs från 7,5 prisbasbelopp till 10 
prisbasbelopp.

Det innebär att den högsta 
inkomst som kan ersättas blir 
33 083 kronor. Föräldrapenningen, 
liksom sjukpenningen är 80 pro-
cent, vilket ger en föräldrapenning 
på högst 26 467 kronor i månaden.

Regeringen lägger en proposi-
tion den 22 mars med förslaget att 
takhöjningen ska gälla även för 
pappadagarna (10 dagar vid bar-
nets födelse), havandeskapspen-
ningen och den tillfälliga föräld-
rapenningen. Tillfällig föräldra-
penning är det som brukar kallas 
vab-dagar (högst 60 dagar per år 
och eventuellt ytterligare 60 efter 
beslut av Försäkringskassan) då en 
förälder får ersättning på sjukpen-
ningnivå för vård av sjukt barn.

Grundnivån höjs till 180 kronor
För de föräldrapenningdagar 
som ersätts enligt förälderns sjuk-
penninggrundande inkomst, 

sgi, är grundnivån 180 kronor. 
Förutom dessa 390 dagar (av vilka 
60 är reserverade »pappadagar«) 
får en förälder vara hemma med 
föräldrapenning i ytterligare 90 
dagar. Problemet med dessa dagar 
är att de ersätts på en lägstanivå 
som länge legat på 60 kronor. Den-
na lägstanivå höjs den 1 juli 2006 
till 180 kronor om dagen  – men 
bara för barn som föds den 1 juli 
2006 eller senare.

ÄNDRING BETRÄFFANDE 

LIVRÄNTEUNDERLAG FÖR 

ARBETSSKADELIVRÄNTA

För livräntor som fastställs enligt 
lagen om arbetsskadeförsäk-
ring, laf, gäller nya regler för liv-
ränteunderlaget, alltså för vilken 
inkomst som ska ligga till grund 
för laf-livräntan.

Bakgrunden är att Försäkrings-
kassans handläggningstider varie-
rar och att två personer som ansö-

ker samtidigt, för samma typ av 
skada, kan få livräntan beviljad vid 
olika tidpunkter. Därför har riksda-
gen beslutat att »livränteunderlaget 
skall endast fastställas vid den tid-
punkt från vilken livränta utges för 
första gången och livräntan skall 
då bestämmas enbart på grund-
val av de inkomstförhållanden som 
gäller vid den tidpunkten«.

HÖGSTA PENSIONSGRUNDANDE 

INKOMST FÖR 2006

Den högsta pensionsgrundande 
inkomsten 2006 är 333 750 kronor 
eller 27 812 kronor i månaden. Det 
motsvarar som vanligt 7,5 inkomst-
basbelopp.

Observera dock att detta inte 
betyder att det räcker med att ha 
en månadslön på 27 812 kronor i 
månaden för att få högsta pgi. Det 
fi nns en regel till att ta hänsyn till: 
Innan den pensionsgrundande 
inkomsten fastställs, dras den all-

Exempel på ändringen av livränteunderlaget

Kalle och Anna ansöker samtidigt, 

för samma slags skada

Kalle och Anna har samma jobb, 
samma lön och har råkat ut för 
samma slags arbetsskada. Deras 
rätt till LAF-livränta prövas ungefär 
samtidigt. Vi kallar den tidpunkten 
för År 1.

Anna fi ck rätt snart ett beslut 
från Försäkringskassan och hennes 
livränta började betalas ut redan 
år 1. Kalle fi ck avslag, överklagade 
och hans ärende handlades vidare 
och hans ansökan beviljades först 
År 4 (som är nu, efter den 1 januari 
2006).

Under tiden som Kalle har gått 
och väntat på ett positivt beslut 
från Försäkringskassan, har Anna 
uppburit LAF-livränta. Varje år har 
Annas livräntebelopp räknats upp 
med prisbasbeloppet plus halva 
det inkomstindex som speglar den 
genomsnittliga löneutvecklingen 
i riket. (Samma inkomstindex som 
används för uppräkningsändamål i 
det allmänna pensionssystemet.)

Skillnaden mellan gamla 

och nya reglerna:

När Kalle nu fått beslut om beviljad 
LAF-livränta, ska den betalas ut 
retroaktivt från År 1. Livränteunder-
laget utgörs enligt de nya reglerna av 
hans inkomstförhållanden År 1. Kal-
les retroaktiva livränta räknas upp 
på exakt samma sätt som Annas.

Om Kalle i stället fått sin livränta 
beviljad under 2005, hade Försäk-
ringskassan gjort en individuell 
bedömning av löneutvecklingen 
i Kalles yrke, alltså vilka lönehöj-
ningar som genomförts under 

år 1–4 på hans tidigare jobb. Reger-
ing och riksdag menar att den nya 
regeln för livränteunderlag skapar 
en större rättvisa mellan de arbets-
skadade. »Med en sådan regel blir 
livräntans storlek inte avhängig av 
Försäkringskassans handläggnings-
tid«, står det i propositionen.

Och det stämmer men skillnaden 
i vårt exempel är att Anna fått sin 
livränta fortlöpande utbetalad 
sedan År 1, medan Kalle får en 
klumpsumma retroaktivt  – utan att 
staten genom försäkringskassan 
betalar någon ränta.

28  alla 1.2006

070_nyheter_106   28070_nyheter_106   28 06-02-21   17.00.2306-02-21   17.00.23



männa pensionsavgiften av. Den är 
7 procent.

Det innebär att inkomsttaket 
för högsta möjliga pgi år 2006 i 
praktiken uppgår till cirka 8,07 
inkomstbasbelopp eller 359 115 kro-
nor eller 29 926 kronor i månaden.

BOSTADSTILLÄGG  – OFÖRÄNDRAT 

VID SJUKERSÄTTNING, HÖGRE VID 

ÅLDERSPENSION

Det är bara ålderspensionärer som 
har fyllt 65 år som får del av den 
höjning av bostadstillägget, btp, 
som trädde i kraft vid årsskiftet. 
Ålderspensionär som inte har fyllt 
65 år har inte rätt till bostadstillägg 
btp eller sbtp. Och för personer 
som uppbär sjuk-/aktivitetsersätt-
ning är bostadstillägget oförändrat 
i förhållande till 2005.

btp fungerar så att riksdagen 
fastställer ett takbelopp för den 
högsta bostadskostnad som man 
kan få bidrag för. Bidraget är 91 
procent av bostadskostnaden upp 
till detta takbelopp. När btp höjs 
är det oftast genom att takbeloppet 
höjs, vilket i år skett med 180 kro-
nor för ogift pensionär och 90 kro-
nor för gift pensionär. 

Bostadstillägget btp är inkomst-
prövat och därför ska man ange 
både inkomster och förmögenhet 
samt skulder på ansökningsblanket-
ten. Observera att alla numera mås-
te ansöka på nytt varje år om btp, 
även om det inte skett någon föränd-
ring i de ekonomiska förhållandena. 
Försäkringskassans blankett heter 
fkf 5 005 och fi nns på www.forsa-
kringskassan.se och givetvis också 
på närmaste lokalkontor.

SBTP
Den som har mycket låga inkom-
ster kan, förutom det »vanliga« 
btp också få något som kallas sär-
skilt bostadstillägg för pensionä-
rer, sbtp. Det här behöver man 
inte ansöka om, utan Försäkrings-
kassan betalar ut det automatiskt 
om man har rätt till det. Syftet 
med sbtp är att garantera att alla 
åtminstone har pengar för att upp-
nå en »skälig levnadsnivå«.

Vill du fördjupa dig i beräkningen 
av socialbidrag, fi nns ett bra 
sammanfattningsdokument på 
Socialstyrelsens webbplats, 
www.socialstyrelsen.se/NR/
rdonlyres/0A5C2ED5-D02B-
408C-828F-A1E8E1CD9481/460
8/2005127.pdf

Socialbidragsexempel

Här följer exempel på 

Socialstyrelsens beräkning av 

bidrag till olika hushåll. 

Personliga kostnader för 
ensamstående vuxen, 2 600 
kr/mån.

Personliga kostnader för två 
sammanboende vuxna, 4 690 
kr/mån.

Gemensamma hushållskostna-
der för 1–7 personer, 820–1 880 
kr/mån. Exempel: två vuxna och 
två barn = 4 personer = 1 320 
kr/mån.

Barn, 1 540–2 510 kr/mån, 
beroende på barnets ålder. 
 Exempel: 7–10 år, 1 950 kr.

Nya bostadstilläggen för pensionärer

Så här ser hela tabellen ut över de högsta BTP-belopp (bostadstilläggsbe-
loppet) som ålderspensionärer respektive personer med sjuk-/aktivitetser-
sättning kan få under 2006:

  Takbelopp, dvs  
  högsta ersättnings- Högsta BTP-

 Ersättningsnivå bara bost.kostnad belopp/mån

Ogift ålderspensionär 

som fyllt 65 år 91% 4 850 kr 4 414 kr/mån
Gift ålderspensionär

som fyllt 65 år 91% 2 425 kr 2 207 kr/mån
Ogift person som uppbär 

sjuk-/aktivitetsersättning 91% 4 500 kr 4 095 kr/mån
Gift person som uppbär 

sjuk-/aktivitetsersättning 91% 2 250 kr 2 048 kr/mån

Denna skäliga levnadsnivå är 
satt till en tolftedel av 1,294 pris-
basbelopp för ogift, vilket motsva-
rar 4 280 kronor i månaden. För 
ogift är den en tolftedel av 1,084 
prisbasbelopp, det vill säga 3 586 
kronor i månaden.

Om inkomsten efter avdrag för 
bostadskostnaden inte når upp till 
denna skäliga levnadsnivå, beta-
las mellanskillnaden ut som sbtp. 
Takbeloppet för bostadskostnad 
i sbtp är högre än det i btp. Från 
den 1 januari 2006 gäller 6 050 
kronor i månaden för ogifta och 
halva beloppet, dvs 3 025 kronor i 
månaden, för gifta.

HÖJD RIKSNORM 

FÖR SOCIALBIDRAG

Riksnormen för beräkning av soci-
albidraget har höjts för 2006.

De nya beloppen är i Socialsty-
relsens tabeller detaljuppdelade 
per hushållstyp och antal barn. 

Socialbidrag enligt riksnormen 
ska täcka kostnader för mat, klä-
der och skor, lek och fritid, förbruk-
ningsvaror, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och tv-avgift. 
Om det fi nns särskilda skäl kan 
man få ett högre bidrag. Man kan 
också få ett lägre belopp än riksnor-
men om det fi nns särskilda skäl.

Dessutom kan man få social-
bidrag för vissa andra kostnader. 
Det är boende, hushållsel, arbets-

resor, hemförsäkring, läkarvård, 
akut tandvård, glasögon samt med-
lemskap i fackförening och arbets-
löshetskassa. Vad som ska ingå för 
dessa poster bedöms individuellt 
men normalt ingår den faktiska 
kostnaden om socialtjänsten bedö-
mer den som skälig. 

text. Madeleine Randquist

illustration. Neale Thomas

 1.2006 alla  29

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

070_nyheter_106   29070_nyheter_106   29 06-02-21   17.00.3906-02-21   17.00.39

www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/0A5C2ED5-D02B-408C-828F-A1E8E1CD9481/4608/2005127.pdf


Försäkringar är en viktig del 

av det fackliga arbetet i för-

bunden och därmed också 

centralt på LO. På löne- och 

välfärdsenheten fi nns de som 

har som heltidsjobb att föra ut 

LOs och LO-förbundens linje i 

försäkrings- och pensionsfrå-

gorna både i förhandlingar med 

arbetsgivarparten och gente-

mot riksdag och regering.

A lla besöker lo:s löne- och väl-
färdsenhet för att ta reda på 
vad enhetens utredare arbe-

tar med just nu. Bland annat träf-
far vi Renée Andersson, som för 
några månader sedan fl yttade från 
arbetsmiljögruppen till försäk-
ringsgruppen. Där arbetar hon nu 
tillsammans med Ellen Nygren 
som bland annat är ordförande för 
lo:s och lo-förbundens försäk-
ringsutskott och Palle Carlsson, 

som avgår med pension i början 
av 2007.

– Vi har ett generationsskifte i 
fackföreningsrörelsen. De som var  
med när den moderna arbetsrätts-
lagstiftningen och de stora avtals-
försäkringarna skapades på 1970-
talet går i pension nu. Så det är 
mycket värdefullt att få gå bredvid 
Palle Carlsson i ett år innan han 
slutar, säger Renée Andersson.

Hennes erfarenheter från de sex 
åren som utredare på arbetsmil-
jögruppen kommer väl till pass i 
det nya arbetet, eftersom Renée på 
försäkringssidan arbetar tillsam-
mans med Palle Carlsson med Av-
talsgruppsjukförsäkring, ags och 
Trygghetsförsäkring vid arbetsska-
da, tfa. Ellen Nygrens ansvarsom-
råden är Avgångsbidragsförsäk-
ringen, agb, Tjänstegrupplivför-
säkringen, tgl och Avtalspension 
saf-lo.

– Men försäkringarna och 

ansvarsområdena kuggar i varan-
dra, förklarar Ellen Nygren. I de 
nämnder som är knutna till för-
säkringarna är vi varandras suple-
anter. 

AKTUELLT PROBLEM KARTLÄGGS

lo:s försäkringsarbete omfattar 
också socialförsäkringssystemet. 
För Renée Anderssons del koncen-
treras den delen av jobbet just nu 
på en kartläggning av det växan-
de problemet med att Försäkrings-
kassan plötsligt och utan förvar-
ning drar in sjukpenningen. Eller 
att medlemmar hamnar »mellan 
stolarna« när Försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen gör oli-
ka bedömning av arbetsförmågan 
Vilka erfarenheter har förbunden 
och hur kan vi förebygga att detta 
händer?

Kartläggningen har nyligen 
 börjat men Renée räknar med att 
kunna ha några preliminära resul-

Rådgivningstips från försäkringsgruppen på LO

Alla bad försäkringsgruppen på 
LO att berätta vad de tycker att du 
som försäkringsrådgivare kan lägga 
lite extra krut på att jobba med 
under våren. Förutom Medlems-
kvarten, förstås.

AVGÅNGSBIDRAGS-

FÖRSÄKRINGEN AGB

Påminn dina arbetskamrater 

om de nya anmälningsrutinerna 

för AGB och hjälp till med blanket-

ter om arbetsgivaren inte skaffat 

sådana!

När de nya AGB-villkoren trädde 
i kraft den 1 april 2005 skedde 
också en förändring i anmälnings-
rutinerna. Medan AGB-anmälan 
 tidigare gjordes av arbetsgivaren, 
är det numera upp till var och en 
som vill ha ersättning att själv 
göra anmälan. Det fi nns ingen 
 »automatik«. Dessutom har tids-

fristen förkortats från fem till bara 
två år.

Den vars anställning upphörde 
till exempel i maj 2005 och som 
missat att göra AGB-anmälan, har 
med andra ord bara fram till maj 
i nästa år på sig. Annars förlorar 
hon/han rätten till ersättning.

PREMIEBEFRIELSE 

VID FÖRÄLDRALEDIGHET

Glöm inte att informera alla 

blivande föräldrar om premie-

befrielseförsäkringen!

Premiebefrielseförsäkringen 
betalar pensionspremien till Avtals-
pension SAF-LO under föräldrapen-
ningtiden (högst elva månader). 
Det är samma försäkring som träder 
in vid sjukdom eller arbetsskada 
– men vid föräldraledighet är det 
många som missar att skicka in 
ansökan.

SKADEREGLERA INTE – ANMÄL!

Informera medlemmarna om 

avtalsförsäkringarna och hjälp 

dem med anmälan. Ingen begär 

att du ska vara försäkringsexpert 

eller skadereglerare. Inte heller att 

du ska kunna ta ställning till vad 

resultatet i varje enskilt försäk-

ringsärende kan bli.

Du kommer många gånger att 
råka på fall där du är böjd att tro 
att medlemmen inte har en chans 
att få ersättning. Men börja inte 
skadereglera! Det är AFAs jobb. 
Visst fi nns det självklara fall när 
ersättning inte kan lämnas, till ex-
empel om en uppsagd medlem inte 
har fyllt 40 år (som är lägsta åldern 
för att få AGB). Men långtifrån 
alla ärenden är lika »solklara«. Ge 
medlemmen den information som 
du har och hjälp henne/honom att 
göra skadeanmälan.

De jobbar för dig på LO!

alla.lo.se | aktuellt  
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tat att delge Allas läsare i nästa 
nummer.

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNING

Palle Carlsson sitter i referensgrup-
pen för socialförsäkringsutred-
ningen tillsammans med lo:s Ire-
ne Wennemo. Han kommer också 
att sitta i den styrgrupp som till-
sätts under våren. Just nu ger 
utredningen ut ett stort antal idé-
skrifter för att samla kunskaper 
och åsikter och för att väcka debatt.

– lo är med på alla plan, inte 
minst genom förbunden. Vårt folk 
har all anledning att delta i den här 
debatten, via de fackliga kanaler-
na. En bra idé är att ha med social-
försäkringsfrågorna som en punkt 
på årsmötena. Fackligt aktiva mås-
te vara med i dessa frågor och tala 
med medlemmarna, berättar Palle. 

LAG ELLER AVTAL? 

Regeringens särskilda utredare 
Anna Hedborg avlämnar slutbe-
tänkande i november. lo:s repre-
sentantskap kommer dessförinnan 
att samla ihop sig till ett gemen-
samt lo-uttalande i en lång rad 
aktuella frågeställningar i social-

försäkringarna. Förberedelsearbe-
tet pågår för fullt, bl a i det välfärds-
projekt som lo och förbunden dri-
ver. I det projektet är förbunden 
representerade av Byggnads, Han-
dels, Hotell och Restaurang, if 
Metall, Kommunal och seko.

– Vi behandlar både enskilda 
frågor som tandvårdsstödet och 
föräldraförsäkringen och social-
försäkringssystemet som helhet. 
Socialförsäkringarnas framtid är 
en central fråga för alla medlem-
mar och det är viktigt att få fram 
de fackliga ståndpunkterna, säger 
Palle Carlsson.

En av de centrala frågorna i soci-
alförsäkringsutredningen (och i 
den parlamentariska utredning 
som kommer att ta vid, nästa vin-
ter) gäller var gränsen går och kan/
ska/bör gå i framtiden mellan soci-
alförsäkringarna och avtalsför-
säkringarna. Det fi nns nära kopp-
lingar mellan lag och avtal på alla 
trygghetsområden. Vad är arbets-
marknadens parter beredda att ta 
ansvar för? Hur mycket? Och på 
vilka villkor? 

text. Madeleine Randquist
bild. Jeanette Hägglund

Nya Alla-webben 
håller dig uppdaterad
alla.lo.se, alltså Alla-webben, har 

fått en rejäl ansiktslyftning och 

blivit lättare att använda. Den 
ska också bli aktivare bl a genom 
att redaktionen lägger in nyheter 
och annat material även mellan 
de olika numren av papperstid-
ningen. Dessa nyheter kan du 
prenumerera på. Så här anmäler 

du dig till allas 

nyhetsbrev: 

Gå in på www.

alla.lo.se, 

tryck på rutan 

»Håll dig upp-

daterad« och 

anmäl dig!

En annan nyhet är att du kan 

kommentera artiklar direkt 

på webben och läsa andras 
kommentarer – och också »pre-
numerera« på delar av Alla som 
du är speciellt intresserad av, 
till exempel Fråga Lennart.

Inloggningsfunktionen för att 
nå Verktygssidorna är däremot 
historia! Många har haft tekniska 
problem med att logga in, så vi 
har helt enkelt tagit bort det 
irritationsmomentet.

Verktygssidorna är som tidiga-
re samlingspunkten för pdf-fi ler 
på arbetsmaterial för försäk-
ringsrådgivare, t ex Grundboken, 
checklistor och OH-bilder. När du 
går in på sidorna nu i mars, kom-
mer du dock att mötas av förra 
årets fi ler. Det beror på att de nya 
materialen är under produktion. 
Så fort de är klara, läggs de nya 
fi lerna in under Verktyg.

Alla-webben är ny – men allt 
»gammalt« material fi nns kvar. 
Alla tidigare publicerade artiklar 
och notiser, från alla nummer av 
Alla fi nns i arkivet. På gång är en 
ny effektiv sökfunktion som gör 
att du kommer att kunna söka på 
till exempel »premiebefrielseför-
säkring« och få upp alla artiklar, 
notiser, verktyg med mera som 
har med premiebefrielseförsäk-
ringen att göra.

Renée Andersson, Ellen Nygren och Palle Carlsson jobbar på LOs löne- och 

välfärdsenhet. De svarar gärna på frågor om fackets avtalsförsäkringar.
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På Irland, ett lågskatteland, arbetar fi lippinska hembiträden 

med att ta hand om gamla i deras hem.  Detta skulle kunna bli 

möjligt även i Sverige om man införde de avdrag för »hushållsnära 

tjänster«, som de borgerliga men också en del socialdemokrater 

förespråkar. Men det kommer inte att genomföras med Ylva 

Johansson som äldreminister.

Ylva Johansson

Vågar vi 
bli gamla, 
Ylva?

32  alla 1.2005
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»Det är fullkomligt uteslutet!  

Vi ska inte använda skattepengar 

för att subventionera hembi-

träden för dem som redan kan 

betala. De pengarna  behövs till 

en äldreomsorg, vård och hem-

tjänst för alla gamla som behöver 

hjälp«, säger Ylva Johansson. 

ministerintervjun
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– De borgerliga bäddar för att låta de äldre betala mer 
ur egen fi cka och då skapar vi nya klasskillnader mel-
lan äldre. Redan idag har vi stora klasskillnader i hälsa 
hos pensionärer. De rikaste 20 procenten bland 80–85-
åringarna som har det bäst ställt, har bättre hälsa än den 
fattigaste delen av 60–65 åringarna. Klassbakgrunden 
betyder mer än ålder.

– I äldrepolitiken fi nns ett politiskt och ideologiskt 
perspektiv. Vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska 
vara säkra på en god vård och omsorg när man blir gam-
mal. Då krävs det gemensamma lösningar och vi har 
inte råd med stora skattesänkningar. Men det fi nns ock-
så ett moraliskt perspektiv. Det är min generations för-
bannade skyldighet att se till att det fi nns en fungeran-
de vård, omsorg och trygghet för den äldre generation 
som har byggt upp det välfärdssamhälle, som jag och 
mina barn har fått glädje av. 

Borgerliga riksdagsmän motionerar om en »äldre-

ivet på gamla dar – det är en fråga som väck-
er tankar och oro, inte bara hos de äldre själva, 

utan också hos deras barn och barnbarn. 
För över 50 år sen var atp en tydlig höger-
vänsterfråga som vänstern vann val på. 

1900-talets mest kända valaffi sch föreställer gråhårs-
mannen som säger: Gärna en medalj men först en rejäl 
pension. Vilken är den hetaste höger–vänster-frågan i 
äldrepolitiken idag? 

– Den viktigaste handlar om fi nansieringen av äldre-
omsorgen och vården. Här fi nns det en tydlig skillnad, 
säger Ylva Johansson. De borgerliga vill sänka skatter-
na med 50 miljarder under den närmaste mandatpe-
rioden, och inom två mandatperioder ska de nå ner till 
eu:s genomsnittsnivå. Det är minus 250 miljarder, var 
femte skattekrona bort! Detta vid samma tid som vi bör-
jar få många fl er äldre och det kommer att krävas mer 
pengar till pensioner och äldreomsorg. 

»Det är min generations 

förbannade skyldighet 

att se till att det fi nns en 

fungerande vård, omsorg 

och trygghet för den äldre 

generation som har byggt 

upp det välfärdssamhälle, 

som jag och mina barn har 

fått glädje av.«
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omsorgspeng«, men eftersom det fi nns så stora skillna-
der mellan människors behov, vore det systemet enligt 
Ylva Johansson »helt orättvist«, och skulle leda till en 
ojämlik vård och omsorg. Hon har ingenting emot att 
äldreomsorgen använder privata entreprenörer, men 
kommunen måste bestämma vilka krav som ska stäl-
las i äldreomsorgen.

 – De borgerliga vill konkurrensutsätta för att spara 
pengar, därför att de inte har skatteintäkter för att fi nan-
siera verksamheten. Ju mer de privatiserar, desto lätta-
re blir det att säga: »Det här är basutbudet, sen får du 
köpa till mer tjänster själv«. Och så kommer de att sänka 
basutbudet efterhand. Det här säger de inte öppet, men 
det är vad jag tror deras förslag leder till, för deras skat-
temodell kommer inte att räcka till att alla får en välfärd 
på tillräckligt hög nivå. 

ALLVAR OCH RESPEKT

På 80-talet arbetade Ylva Johansson själv på långvården 
i Malmö på loven, när hon studerade. 

– Då svarade långvården för det som särskilt boen-
de svarar för idag, äldre bodde på sjukhus år efter år. 
Jag lärde mig mycket om synen på gamla människor av 
dem som jag arbetade med på avdelning 7 på Värnhems 
sjukhus. Vi hade en bra chef som prioriterade de äldre: 
»Självklart ska de gamla få gå på mff:s matcher!«. Det 
blev ibland en jättetung arbetssituation för oss som job-
bade. Men det var viktigt att det skulle hända saker för 
de gamla. Tanterna skulle lägga håret varje vecka, det 
var noga med att herrarna rakades och man var ute med 
de gamla för att köpa nya kläder. De tog de äldre på stort 
allvar. Det gjorde ett stort intryck på mig. Den respekten 
och det allvaret bemöts inte alla äldre med. 

Många tycker att äldre med stora hjälpbehov inte 
bemöts med allvar och respekt idag. Som när en 90-
årig blind kvinna vill komma till äldreboende, där hon 
kan komma ut och träffa andra. Hon får svaret att hen-
nes behov inte är stort nog, hon får klara sig i sin bostad, 
trots att hon inte kan gå ut själv. Sådana artiklar dyker 
upp då och då och upprör allmänheten. 

– Bedömningen av behov hos dem som söker äld-
reboende har många gånger blivit väl snål. Den borde 
vara mer generös. Bedömningen måste också bli mer 
likvärdig. Därför krävs nationella riktlinjer, säger Ylva 
Johansson. 

– Det är bra att alltfl er kan bo kvar hemma och allt 
längre. Men jag tror att pendeln kanske har svängt lite 
för långt. 

 Ett annat stort problem är att kommunerna ibland 
tar beslut där de beviljar en ansökan om särskilt boen-
de – i princip. Men i praktiken verkställer man det inte. 
De gamla hamnar i en situation där de inte kan överkla-
ga kommunens agerande, eftersom själva beslutet på 
papperet ju är positivt. Hon menar att det fi nns kom-
muner som på det här sättet missbrukar lagstiftningen. 

mal. Då krävs det gemensamma lösningar och vi har 
inte råd med stora skattesänkningar. Men det fi nns ock-
så ett moraliskt perspektiv. Det är min generations för-
bannade skyldighet att se till att det fi nns en fungeran-
de vård och omsorg och trygghet för den äldre genera-
tion som har byggt upp det välfärdssamhälle, som jag 
och mina barn har fått glädje av. 

BEDRÄGLIGA BORGERLIGA MOTIONER 

Borgerliga riksdagsmän motionerar om en »äldre-
omsorgspeng«, men eftersom det fi nns så stora skillna-
der mellan människors behov, vore det systemet enligt 
Ylva Johansson »helt orättvist«, och skulle leda till en 
ojämlik vård och omsorg. Hon har ingenting emot att 
äldreomsorgen använder privata entreprenörer, men 
kommunen måste bestämma vilka krav som ska stäl-
las i äldreomsorgen.

 – De borgerliga vill konkurrensutsätta för att spara 
pengar, därför att de inte har skatteintäkter för att fi nan-
siera verksamheten. Ju mer de privatiserar, desto lätta-
re blir det att säga: »Det här är basutbudet, sen får du 
köpa till mer tjänster själv«. Och så kommer de att sänka 
basutbudet efterhand. Det här säger de inte öppet, men 
det är vad jag tror deras förslag leder till, för deras skat-
temodell kommer inte att räcka till att alla får en välfärd 
på tillräckligt hög nivå. 

ALLVAR OCH RESPEKT

På 80-talet arbetade Ylva Johansson själv på långvården 
i Malmö på loven, när hon studerade. 

– Då svarade långvården för det som särskilt boen-
de svarar för idag, äldre bodde på sjukhus år efter år. 
Jag lärde mig mycket om synen på gamla människor av 
dem som jag arbetade med på avdelning 7 på Värnhems 
sjukhus. Vi hade en bra chef som prioriterade de äldre: 
»Självklart ska de gamla få gå på mff:s matcher!«. Det 
blev ibland en jättetung arbetssituation för oss som job-
bade. Men det var viktigt att det skulle hända saker för 
de gamla. Tanterna skulle lägga håret varje vecka, det 
var noga med att herrarna rakades och man var ute med 
de gamla för att köpa nya kläder. De tog de äldre på stort 
allvar. Det gjorde ett stort intryck på mig. Den respekten 
och det allvaret bemöts inte alla äldre med. 

Många tycker att äldre med stora hjälpbehov inte 
bemöts med allvar och respekt idag. Som när en 90-
årig blind kvinna vill komma till äldreboende, där hon 
kan komma ut och träffa andra. Hon får svaret att hen-
nes behov inte är stort nog, hon får klara sig i sin bostad, 
trots att hon inte kan gå ut själv. Sådana artiklar dyker 
upp då och då och upprör allmänheten. 

– Bedömningen av behov hos dem som söker äld-
reboende har många gånger blivit väl snål. Den borde 
vara mer generös. Bedömningen måste också bli mer 
likvärdig. Därför krävs nationella riktlinjer, säger Ylva 
Johansson. 

Boende och vård för äldre

 2002 bodde 7,5 procent av alla över 65 år 
i  »särskilt boende« (äldreboende, servicehus, 
 sjukhem eller ålderdomshem). 
 Bland personer över 80 år bodde 19,4 procent 
i »särskilt boende«. 
 8 procent av alla över 65 år och 19 procent 
av alla över 80 år har hemtjänst.
Över 200 000 får hemtjänst.
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Diagrammet visar det beräknade antalet 65–79-
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Hur mår våra gamla?

Diagrammet visar hur personer över 75 år upp-
lever sitt hälsotillstånd?
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Därför kommer hon att lägga fram förslag om lagskärp-
ning, för att få slut på det oskicket att säga ja men sen inte 
göra något. 

När det gäller äldreboende är det faktiskt så att antalet 
har sjunkit istället för att stiga under den senaste man-
datperioden. Orsaken till det är att många kommuner 
har byggt om sina äldreboenden så att fl er har fått ett eget 
rum. Det innebär ju en högre kvalitet för dem som har 
ett äldreboende – men eftersom man inte har byggt fl er 
äldreboenden, så har det inneburit att det blivit färre rum 
totalt. Så det behövs defi nitivt fl er äldreboenden. Men Ylva 
Johansson hävdar att den riktigt stora utmaningen de 
kommande åren är bristen på ett annat slags boende, som 
hon kallar »seniorboende«: det är anpassat för äldre, men 
ligger mellan en helt vanlig bostad och äldreboende. 

– Det handlar om bostäder som inte är behovsbedöm-
da, utan som är tillgängliga för alla äldre som vill. Det är 
lägenheter utan trösklar men med hiss, så att man lätt kan 
komma ut – och som ligger nära gemenskapslokaler, kan-
ske rentav i samma hus. Det här skulle passa många äldre 
som kan klara sig bra med lite hemtjänst. 

Ylva Johansson och Mona Sahlin har bjudit in de sto-
ra byggbolagen för att diskuterar det här. Frågan är uppe 
när äldreministern träffar representanter för kommu-
nerna och det kommer att fi nnas med förslag i äldre-
omsorgsplanen som kommer i vår. 

ORKA FRAM TILL PENSIONSDAGEN 

»Gärna en medalj, men först en rejäl pension«. Nuför-
tiden snackas det mycket kring fi kaborden om hur rejäl 
pensionen egentligen kommer att bli för vanliga lönta-
gare. Men Ylva Johansson säger att i de många samtal 
som hon för med människor kring äldrefrågor, så möter 
hon faktiskt inte någon större oro för att pensionen inte 
ska gå att leva på. 

– Den oro som jag träffar på handlar om vad som 
händer när man blir riktigt gammal och skör och inte 
kan slåss för sig: »Kan jag då vara säker på att jag får 
plats på ett särskilt boende, med bra och utbildade män-
niskor som bemöter mig på ett värdigt sätt och som kan 

tvätta mig och borsta mina tänder?«. De fl esta männis-
kor har goda erfarenheter av äldreomsorg, men många 
är inte riktigt säkra på hur det kommer att bli. Jag ser 
det som min uppgift att göra sådana satsningar så att 
människor ska kunna känna sig säkra. 

Men när tidningarna publicerar pensionstabeller 
som visar hur mycket lägre pensionen kommer att bli 
för folk i vanliga yrken, jämfört med höginkomsttaga-
re, kan hon då inte känna en viss oro för att detta bidrar 
till de ökade klasskillnader bland äldre som hon själv 
talar om som ett hot?

 – Jo, men jag är ändå glad att vi klarade att reforme-
ra pensionssystemet. Och en viktig positiv effekt av det 
är att vi nu kan se en fantastisk ökning av arbetskraften 
i åldrarna 60 till 65 år. 

 Länge sjönk medelåldern för utträdet ur arbetskraf-
ten. Men de senaste fem åren har det vänt på ett mar-
kant sätt. En orsak är att människor ser att de får mycket 
bättre pension om de jobbar på till 65. En annan orsak 
är att många över 60 har en bättre hälsa än förr och 
kan jobba. Men Ylva Johansson konstaterar också att 
det inte gäller alla: 

 – Det behövs särskilda insatser för exempelvis de 
kvinnor kring 60 som jobbar i äldreomsorgen och som 
är fysiskt utslitna. De har en stor kompetens som vi 
måste ta till vara, men de ska inte behöva göra alla tunga 
lyft och springa på alla larm. I samband med vår sats-
ning på utbildning i äldreomsorgen, Kompetensstegen, 
arbetar vi med att utbilda äldre och erfarna anställda till 
handledare. Det tror jag mycket på. En anställd ska inte 
behöva vara deltidssjukskriven för att arbetsgivaren inte 
klarar av att utnyttja hennes kompetens på heltid. Vi 
måste rekrytera många nya till äldreomsorgen och det 
kommer inte fungera om vi inte kan använda oss av de 
äldre och kunniga när de nya ska föras in i arbetet. Vi 
har inte råd med att de blir utbrända och sjukskrivna. 
Det fi nns ett klassperspektiv i att de ska kunna arbeta 
upp till en ålder så att de får full pension – och vi behö-
ver dem. Men då måste vi anpassa arbetslivet så att de 
kan fortsätta att jobba. 

Panelen:  
RONNY FRITHIOF Jag 
tvivlar inte en sekund 
på att Ylvas farhågor 
besannas om bor-
garna får bestämma. 
Fy för att använda 

skattepengar för att öka klyftorna. 
Ge subventioner till dem som har 
råd att använda hembiträden 
och liknande. De som redan idag 

lever på marginalen med liten 
pension, som är baserad på en låg 
livsinkomst har inte möjlighet att 
köpa dessa tjänster. Och kan man 
inte köpa tjänsterna så kan man 
naturligtvis inte använda skat-
teavdraget. De rika skor sig på det 
fattiga kollektivet som har betalat 
in mest skatt till samhället, inte per 
capita utan som grupp.

Tanken slog mig att de t kanske 
är den fattiga gruppen som skall 

komma hem och städa, diska och 
torka. Allt för att dryga ut en redan 
liten pension med någon hundra-
lapp. När det sedan blir sjukpen-
sionerade och belastningsskadade 
änkefru Pettersons behov som 
skall tillgodoses så är det bara de 
anhöriga som kan komma ifråga.

Det slutar nog med att vi får ta 
och damma av fattighuset igen.

Fy tusan för att bli gammal i 
borgarnas Sverige.
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Hur ska äldreomsorgen bli en attraktiv arbetsplats för 
de många unga som vi kommer att behöva framöver? 

– Idag är det inte svårt att rekrytera unga till äldreom-
sorg, det fi nns inga vakanser. Men de unga utbildar sig 
inte för äldreomsorgen. De vågar inte investera i den här 
sektorn, säger Ylva Johansson. Vi måste skapa utveck-
lingsmöjligheter i yrket så att fl er unga vill och vågar 
satsa. Man ska inte behöva bli sjuksköterska eller admi-
nistratör för att gå vidare. Man ska som undersköterska 
kunna utveckla sig och bli handledare och specialist 
inom exempelvis demensomsorg och rehabilitering 

 För att detta ska bli verklighet, vill hon skapa något 
som hon kallar ett nationellt kompetenssystem, där det 
inte bara är formell utbildning som räknas. Det som 
man lär sig i arbetet ska bli synligt och man ska kunna 
ta det med sig till en annan arbetsplats eller kommun. 

Men är inte höjd grundlön det viktigaste för att få 
unga att välja att stanna i yrket?

 – Jo, men kanske ännu viktigare är att man får fast 
tjänst och heltidsjobb. Och det måste fi nnas en tydlig 
utveckling av lönen, som hänger ihop med kompetens 
och ansvar. Ett nationellt kompetenssystem gör det möj-

ligt för arbetsgivare och fack att komma överens om oli-
ka nivåer på löner i förhållande till yrkeskunnandet hos 
de anställda.

FRISKVÅRDSSAMTAL INFÖR PENSIONERINGEN 

Friskvård för de »yngre äldre« är en fråga där Ylva 
Johansson vill se mer ske. 

  – Vi kan göra så otroligt mycket mer för det friska 
åldrandet, genom att satsa på rehabilitering, friskvård 
och förebyggande arbete. Om man får tänka visionärt 
så skulle jag vilja att den som står inför sin pensione-
ring får ett slags planeringssamtal med företagshälso-
vården, om vad man kan göra för att få ett friskare åld-
rande. Vilka möjligheter har man att ändra livsstil för 
att inte riskera att få problem med hälsan? Kommu-
nerna borde se till att det fi nns friskvård, t ex i form 
av grupper för stavgång och qi gong, och göra den till-
gängligt i praktiken för fl er. Många som inte har varit 
fysiskt aktiva tidigare får ju mycket mer tid att motione-
ra, men det fi nns ofta en mental tröskel att gå över. 

text. Mats Utbult

foto. Björn Abelin 

Man kan göra så otroligt mycket mer för det 

friska åldrandet, genom att satsa på rehabili-

tering, friskvård och förebyggande arbete.«

»

»De fl esta människor 

har goda erfarenheter 

av äldreomsorg, men 

många är inte riktigt 

säkra på hur det kom-

mer att bli. Jag ser det 

som min uppgift att 

göra sådana satsningar 

så att människor ska 

kunna känna sig säkra.«
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Varför straffar 
Försäkrings kassan 
arbetsvilliga? 

I vintras fi ck jag ett brev från 

en LO-medlem som berättar en 

historia som är alltför vanlig 

idag. »Rådlös – kanske snart 

hemlös« skriver medlemmen, 

som vi kan kalla för Sven.

Svens ärende är av principiellt 

intresse för både fackföre-

ningsrörelsen och – inte minst 

– för riksdag och regering.

Sven hade arbetat i sitt tunga yrke i 
över fyrtio år och fått skador av det-
ta. I början av 1990-talet anmäl-
de han att han fått en belastnings-
/förslitningsskada i nacke och 
axlar och fått skadan godkänd som 
arbetsskada. Han fortsatte dock att 
arbeta »fullt upp tills nu, med hjälp 
av akupunktur och tabletter«, som 
Svens skriver.

Till sist gick det inte längre och 
Sven blev sjukskriven. Arbetsgi-
varen (som enligt lag är skyldig att 
pröva alla möjligheter att anpassa 
arbetet till varje anställds förutsätt-
ningar) sade upp Sven med motive-
ringen att det inte vore möjligt att 
ordna ett lättare och mer anpassat 
arbete. »Lättaste vägen för dom«, 
skriver Sven till mig.

Efter uppsägningen kom näs-
ta slag. Försäkringskassan klassa-

de Sven som arbetslös och sänk-
te, under pågående sjukskrivning, 
hans sjukpenning till a-kasseni-
vå. »Kan detta verkligen vara rätt«, 
undrar Sven, som fortfarande är 
helt sjukskriven, inte inskriven 
hos arbetsförmedlingen och inte 
arbetssökande.

»Om jag inte blivit sjuk hade jag 
ju haft min anställning kvar. Är det 
rimligt om man blir sjuk att man 
även ska straffas med att ens årsin-
komst ska minskas med mer än 40 
procent?«

Får arbetsgivaren säga upp 
någon som är sjukskriven?

Vill minnas att jag läst 
någonstans att ersättning inte får 
sänkas under pågående sjuk-
period, är det fel?

Kan man söka livränta samtidigt 
som man har sjukpenning?

Får arbetsgivaren säga upp 

under pågående sjukskrivning?

Här fi nns en gråzon som 

många arbetsgivare utnyttjar. 
Därför är det viktigt att facket 
fi nns med som pådrivare och för att 
kontrollera att arbetsgivaren tar sitt 
lagstadgade rehabiliteringsansvar 
på allvar. Min grundinställning är att 
det borde vara förbud mot att säga 
upp anställda utan att rehabilitering 
värd namnet har skett. Detta borde 
gälla i synnerhet om ohälsan på goda 
grunder kan antas ha uppkommit 
som en följd av det utförda arbetet.

Så här går det dock ofta till: En 
sjukskriven anställd vill försöka 
börja arbeta så smått och vänder sig 
till sin arbetsgivare med fråga om 
detta. Arbetsgivaren gör en rehabili-
teringsutredning. Om arbetsgivaren 
saknar intresse eller resurser, kan 
utredningen utmynna i ett konsta-
terande att det inte fi nns något för 
arbetsgivaren väsentligt arbete som 
den sjuke kan utföra om han blir 
frisk men med kvarstående funk-
tionshinder. Istället för rehabilitering 
blir den sjuke då uppsagd!

Får Försäkringskassan sänka 
sjukpenningen under pågå-
ende sjukskrivning?

Tyvärr, ja. Om arbetsgivaren 
har sagt upp den sjuka arbets-
tagaren, är han arbetslös.

Försäkringskassan har då rätt 
att sänka sjukpenningen till a-kas-
senivå. Beslutet behöver inte delges 
den försäkrade i förväg, eftersom 
sjukpenningnivån för arbetslösa är 
lagreglerad. Däremot har den för-
säkrade rätt att inom två månader 
begära omprövning.

I Svens fall tycker jag det fi nns 
grund för omprövning. Sven är 
inte arbetslös i bemärkelsen att 
han söker arbete, alltså står till 

råga lennart

Skriv till »Fråga Lennart« 

Alla, 105 53 Stockholm. 

Du kan också fråga Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydds arbetsskade-

expert, via Alla-webben på alla.lo.se under vinjetten Skadehandboken.

? ?
!

Denna gång har vår arbetsskadeexpert Lennart Stéen 

ägnat stort utrymme åt ett principiellt viktigt ärende som 

många kan känna igen sig i. Det handlar om en medlem som 
i decennier »bitit ihop« och gått till jobbet trots sina skador 
– som han fått på jobbet.

!

Är det rimligt om man

blir sjuk att man även 

ska straffas med att 

ens årsinkomst ska 

minskas med mer än 

40 procent?«

»
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arbetsmarknadens förfogande. 
När han blev uppsagd var han helt 
sjukskriven och är det fortfarande 
utan avbrott.

Kan man söka arbetsskadeliv-
ränta samtidigt som man har 
sjukpenning?

Ja, men dessvärre är möjlighe-
terna att få arbetsskadelivränta 
mycket små. Den försäkrade 

måste kunna styrka att arbetsför-
mågan är varaktigt nedsatt eller 
förväntas bestå ett år framöver. 
Dessutom ska det föreligga en 
bestående inkomstförlust på minst 
en femtondel.

Dessa krav leder i praktiken till att 
arbetsskadan sällan prövas under 
sjukskrivningstid. Så länge som 
sjukskrivningen pågår, anses den 
försäkrade inte göra en bestående 
inkomstförlust. Och vem ska vits-
orda att arbetsförmågan är nedsatt 
minst ett år framåt? Även om den 
behandlande läkaren gör det, så 
kommer med säkerhet försäkrings-
läkaren att avstyrka.

Kravet på »varaktigt nedsatt 
arbetsförmåga« anses visserligen 
uppfyllt om Försäkringskassan be-
viljar sjukersättning – men det ska ju 
vara en sista utväg. Både försäkrade 
själva, som Sven, och samhället 
är ju mer betjänta av återgång till 
arbetslivet.

Sven kan ha möjlighet till ersätt-
ning enligt Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, TFA, om han nu 
är sjukskriven för samma besvär 
för vilka han tidigare fått godkänd 
arbetsskada.

Ett tips som jag givit Sven är att 
begära att AFA Försäkring prövar 
hans rätt till ersättning för kvarstå-
ende besvär från den tidigare god-
kända arbetsskadan och även hans 
rätt till ersättning för inkomstförlust. 
Förutsättningen är att AFA Försäk-
ring anser att det fi nns ett samband 
mellan Svens nuvarande besvär och 
den godkända skadan.

Detta kanske dock inte är helt lätt 
med tanke på att Sven inte varit sjuk 
under mellantiden och inte heller 
sökt läkare.

?
!

Vad ska Sven göra nu? Var kan 
han få hjälp att driva sitt ären-
de vidare?

Jag har rekommenderat Sven 
att ta kontakt med sitt LO-
förbund för att få hjälp att driva 

sitt ärende mot AFA Försäkring och 
Försäkringskassan. Det kan vara 
svårt att få rätt men facket ska inte 
rygga för att driva principiellt viktiga 
ärenden av detta slag – både för den 
enskilda medlemmens skull och för 
alla andra medlemmars.

Svens fall är tyvärr långtifrån 
unikt. Det fi nns ett glapp mellan 
lagstiftarens goda intentioner med 
regelverket kring rehabilitering med 
mera och verkligheten. Svens fall 
visar också på behovet av att fackligt 
aktiva är ständigt vaksamma på 
medlemmarnas behov av stöd och 
hjälp.

Vi måste få en ändring i lag och 
i Försäkringskassans anvisningar 
som tydliggör att sänkning av sjuk-
penning inte får ske om någon blir 
uppsagd under pågående sjuk-
skrivning och på grund av sjukdom 
inte kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande efter uppsägningen. En 
sådan person är visserligen utan 
anställning men inte arbetssökande, 
eftersom han är sjuk.

Lennart Stéen

Vässa arbetsskade-
utredningarna lokalt!

Arbetsskadeförsäkringen LAF 

fi ck en ny bevisregel år 2002. 

Regeringens avsikt var att det 

skulle bli lättare få arbetsska-

dor godkända och berättigade 

till ersättning. Nu gäller det för 

alla lokalt fackligt aktiva att ta 

chansen och hjälpa medlem-

marna att få skador godkända. 

Det är viktigt att redan från 

början kunna presentera en bra 

utredning.

Den gamla bevisregeln som gäll-
de från 1993 till 2002 hade två led 
och särskilt kvinnors belastnings-
skador kom i kläm. Enligt den nya 

?
!

regeln från den 1 juli 2002 räcker 
det med att övervägande skäl talar 
för att skadan är en arbetsskada.

Men hur har det gått? Har det 
blivit lättare att få skada uppkom-
men i arbetet godkänd? Får fl er 
ersättning? Svaret är att det kan 
man inte svara på ännu!

Fortfarande har bara ett fåtal 
ärenden prövats och någon »trend« 
åt det positiva hållet går inte att 
utläsa. Det beror bland annat på att 
ett godkännande kräver att arbets-
förmågan:

 är varaktigt nedsatt (såsom att 
den skadade har bytt till ett läg-
re betalt arbete eller fått sjuker-
sättning),
 eller att arbetsoförmågan ska 
anses vara varaktigt nedsatt 
minst ett år framåt (gäller främst 
långtidsskadade och främst efter 
olycksfall)
 och att inkomstförmågan är ned-
satt med minst  en femtondel.

Har det blivit lättare 

att få skada uppkom-

men i arbetet god-

känd? Får fl er ersätt-

ning? Det kan man

inte svara på ännu!

Först om dessa förutsättning-
ar föreligger, gör Försäkringskas-
san en prövning om arbetsoförmå-
gan är en följd av skadlig inverkan 
och mot bevisregeln. Hittills har 
Försäkringskassan inte publice-
rat någon statistik över hur många 
skadade som »strandat« på bevis-
regeln och hur många som fått 
avslag på något av de andra förbe-
hållen. För de psykiska sjukdomar-
na tillkommer dessutom i arbets-
skadelagen inskrivna undantag.

Varaktighetskravet är en av de 
främsta orsakerna till att så få ären-
den prövats trots att det nu gått 
snart fyra år sedan den nya bevis-
regeln infördes. Varaktighets-
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kravet innebär att arbetsförmå-
gan ska vara nedsatt i minst ett år 
framåt. 

Om detta ändrades till »rätt till 
prövning föreligger när arbets-
oförmågan varat ett år« skulle ett 
väsentligt ökat antal ärenden bli 
föremål för prövning. Det är först 
då vi skulle kunna få klarlagt om 
de ändrade bevisregeln är tillräck-
lig för att medge fl er – i synnerhet 
kvinnorna – ersättning för belast-
ningsskador.

Utöver detta tillkommer att 
»experter« anser att skillnaden 
mellan de nya och de gamla bevis-
reglerna i praktiken är små och att 
skadlig inverkan ska vara veten-
skapligt belagd – trots att många 
forskningsrapporter inte hål-
ler måttet och inte kan läggas till 
grund för beslut. Än i dag fi nns 
det stora luckor i kunskapen om 
främst belastningsskador.

Bevisreglerna som gällde från 
1993 ledde till att Försäkringskas-
san skärpte kraven på att arbetets 
skadlighet skulle vara visat. Enkelt 
kan detta uttryckas med att pröv-
ningen stöder sig på två ben: veten-
skaplig forskning respektive vad 
som kan anses vara allmänt känt.

Vid tillämpningen av den bevis-
regel som gällde åren 1993–2002 
stödde sig Försäkringskassan på 
det ben som krävde visad forskning 
och nästan inte alls på det andra 
benet, alltså vad som allmänt var 
känt beträffande hur vissa yrken/
sysselsättningar leder till skador i 
kroppen ganska snabbt (»sömmer-
skenacke«, multipla skador i skogs-
arbete med mera).

I och med att den nya bevisregeln 
från 2002 inte är lika hårt vinklad 
på vetenskaplig forskning, fi nns 
ökande möjligheter för den praktis-
ka kunskapen att göra sig gällande.

TIPS FÖR UTREDNING 

AV ARBETSSKADOR

Nu gäller det för alla lokalt fack-
ligt aktiva att ta chansen och hjälpa 
medlemmarna att få skador god-
kända. De uppgifter som behövs 

för att visa att inträffad skada –
olycksfall eller sjukdom – berätti-
gar till ersättning fi nns att inhäm-
ta från fl era håll.

 ARBETSGIVAREN ska enligt före-
skriften om systematiskt arbets-
miljöarbete (sam) utreda risker-
na för skador, följa upp inträffade 
anmälda skador, föra skadesta-
tistik. Om den skadade ingår i ett 
större arbetslag där många gör 
samma arbete, kan man lokalt få 
fram uppgifter som visar arbe-
tets/sysselsättningens skadliga 
inverkan.
 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ska ha en 
överblick över hälso-/ohälsoläget 
på företaget och vilka skador och 
sjukdomar som förekommer. 
Om så inte är fallet, se till att det 
ställs fackliga krav på detta.
 ARBETSLIVSINSTITUTET. Här fi nns 
examensarbeten från sjukgym-
naster, ergonomer och skyddsin-
genjörer att ta del av. Dessa visar 

selsättningen. Denna statistik 
kan förbunden få bland annat 
genom AFA, som har tillgång till 
såväl av Försäkringskassan som 
av AFA Försäkring godkända 
arbetsskador. Skadestatistiken är 
viktig för det förebyggande arbe-
tet och för ersättning när skada 
har hänt.

Lycka till! 
Lennart Stéen

PS! Tyvärr prövar inte AFA Försäk-
ring belastningsskadorna. De är inte 
uppräknade i den ILO-förteckning 
över arbetssjukdomar som parterna 
har lagt till grund för AFA Försäk-
rings självständiga prövning. Det är 
också en väsentlig förklaring till var-
för så få belastningsskador prövas.

Ersättning för ärr

Jag var med om en arbetsplats-
olycka för snart tio år sedan, 
förlorade ett fi nger och fi ck 

nedsatt rörlighet i handen. Nu har 
jag läst i en facktidning att man i 
efterhand kan få skadan översedd 
igen, när ärr och sådant »mog-
nat«. Men jag minns inte till vilken 
instans man skulle vända sig.

Så, har du någon aning om vad 
jag kan tänkas mena, eller vet du 
var jag kan börja söka?

Är det möjligt?

Det är säkert AFA Försäkring 
som administrerar Trygghets-
försäkring vid arbetsskada, TFA, 

som är den instans du frågar efter. 
Med tanke på de skador du fi ck vid 
olyckan, torde dock AFA Försäkring 
redan ha lämnat dig ersättning för 
din handskada vad gäller bestående 
besvär och utseendemässig föränd-
ring (så kallad ärrersättning). Du kan 
kolla genom att ringa 08-696 43 00 
och ange ditt personnummer.

Om dina besvär har ökat sedan 
den tidigare skaderegleringen, kan 
du be AFA Försäkring att hos din 
behandlande läkare begära ett så 
kallat invaliditetsintyg. De kommer i 
så fall att utreda om du kan få kom-
pletterande ersättning.

Hälsningar Lennart Stéen

Jag läst i en fack -

tidning att man i 

efterhand kan få 

 skadan översedd 

igen, när ärr och 

sådant ’mognat’.«

»

arbetets skadlighet och hur ska-
dorna ska kunna förebyggas. 
Dessutom fi nns här ett fi nt forsk-
ningsbibliotek. Ring och låna!
 ARBETSMILJÖVERKET. Fråga dess 
statistikenhet om uppgifter 
visande yrkets/sysselsättningens 
skadlighet. Verket har tillgång 
till samtliga arbetsskadeanmäl-
ningar och genom statistikkör-
ning kan man få en bra uppfatt-
ning av de skadades egna upp-
fattningar om varför de skadats 
(till exempel tunga, sneda lyft 
vid ländryggsskada).
 FACKFÖRBUNDET. Fråga ditt för-
bund efter skadestatistik som 
visar aktuella skador i yrket/sys-

?

!
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Bomullsjacka, antal: Storlek (XS–XXL):

T-shirt, antal: Storlek (XS–XXL):

Arbetsbyxa, antal: Storlek (C46–C60):

Hela setet (jacka, t-shirt, byxa), antal: Storlek (fyll i ovan):

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

Det går även bra att beställa valkläder från www.alla.lo.se. Klipp ur 
talongen och lägg den i ett kuvert. Frankeras ej. Alla betalar portot. 
Skicka din beställning till: Alla, Svarspost, Kundnummer 110 401 902, 
110 00 Stockholm.

JA! Jag vill beställa valkläder 
från Alla-butiken!

Nu drar valrörelsen igång! 

För dig som är engagerad i den 

fackliga valrörelsen erbjuder  

Alla-butiken valkläder till självkostnadspris. 

Arbetarbyxa med vallogga, i slitstark kvalitet och med många fi ck-
or för material och verktyg. T-shirt med kort ärm och vallogga 
samt en tröja med lång ärm, blixtlås och vallogga. Leverans beräk-
nas ske inom fyra veckor. 

STORLEKAR

 Arbetarbyxa, storlek 
C 46–C 60 

 T-shirt med tryck, unisex-
modell, storlek XS–XXL 

 Bomullsjacka med dragkedja, 

lång ärm, unisexmodell, 
storlek XS–XXL

KLÄ DIG FÖR 
          VAL 2006!

HELA SETETHELA SETET

750750
KRONORKRONOR

butiken

500500
KRONORKRONOR

100100
KRONORKRONOR

250250
KRONORKRONOR
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Valrörelsen har startat! Den 14–15 februari var det gemensam 

valupptakt för socialdemokraterna och LO i Örebro med 1 000 

deltagare. Om LO-medlemmarna får bestämma kommer två av 

valets viktiga frågor att handla om sänkt arbetslöshet och bättre 

tandvård, enligt en politisk undersökning som LO presenterade. 

Valupptakt i Örebro!

Arbetarrörelsens fackliga och 

politiska ledare i den gemensam-

ma valupptakten. Wanja Lundby 

Wedin, LO och Göran Person, 

socialdemokraterna.

»Det är ett problem att man alltid 

bara pratar om arbetslöshet när 

det gäller människor med invand-

rarbakgrund och osynliggör de 

nästan 800   000 som fi nns i 

arbetslivet«, säger Maria-Paz 

Acchiardo, LO. Här tillsammans 

med Joe Frans, riksdagsledamot, 

som också deltog i seminariet 

»Alla ska med«.

James 

Griffi n, HRF:

»Jag är här 

för att bli 

mer politiskt 

aktiv. Jag 

önskar att 

ungdomar 

ska få lära 

sig mer om 

solidaritet.

»Den 

vik  tigaste 

löntagarfrå-

gan är våra 

kollektiv-

avtal, säger 

Suzanne 

Michaelsen 

Gunnarsson, 

LO-distriktet 

i Örebro.

Det här vill Urban Landström och 

Agnetha Thulin, kommunalare 

från Halland kämpa för i valet: 

Kollektivavtalen, sysselsättning 

åt alla, rätten till heltid och lika 

lön för lika arbete.

Ulla-Maj Andersson tillhörde 

»Tjejligan« som jobbade för jäm-

ställdhet i mitten av 1990-talet och 

bestod av LO-kvinnor. Idag är hon 

kommunalråd i Nordmaling.

»Det går fortfarande trögt med 

jämställdheten. Det skulle behövas 

en ny tjejliga!«

Ole Eckenäs från Bilda Idé 

gödslar med valalmanackor och 

halstabletter inför valrörelsen. 

»Jag är på 

topp nu inför 

valrörelsen«, 

säger Sandra 

Nilsson, LO-

sektionen 

Malmö och 

Svedala.

»Det kom-

mer att bli 

jämnt mellan 

blocken. 

Ungdomar 

och arbets-

lösa är de 

som är mest 

ambivalenta 

nu. Vinner 

vi dom, 

vinner vi 

valet«, säger 

Mattias 

Sundberg, 

Transport 

Hudiksvall.
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