
Till ledamöterna i Riksdagen

Den 9 december fattar Riksdagen beslut om framtiden för alla de människor som 
står inför att tvingas lämna sjukförsäkringen. Mindre än en månad senare, den 
1 januari, ska lagändringar träda i kraft. Dessa innebär en fortsatt rasering av 
tryggheten för den som blivit sjuk och förlorat sin arbetsförmåga, och för alla oss 
som riskerar att någon gång bli sjuka under en längre tid.

Det regeringen beskriver som den sista länken i förändringarna av sjukför
säkringen innebär att långvarigt sjuka människor inte längre får sjukpenning eller 
sjukersättning. I stället hänvisas de till Arbetsförmedlingen och arbetslöshet. 
Redan under januari riskerar cirka 16 000 personer att hamna i denna situation 
och totalt under 2010 ungefär 54 000 människor. Majoriteten är kvinnor.

Regeringen har ett ansvar att säkerställa att hälso och sjukvården faktiskt 
fungerar i detta avseende och att arbetsgivare lever upp till sitt ansvar genom 
en väl fungerande företagshälsovård och rehabilitering. Det har regeringen inte 
gjort. I stället görs ohälsa till ett individproblem och långtidssjuka tvingas ta 
ensamt ansvar för sin situation.

För många människor kommer detta att bli en ekonomisk katastrof och skapa 
stor oro i en svår situation. De tvingas leva på mindre än 4 000 kronor i 
månaden eftersom de tvingats behöva lämna akassan efter att regeringen gjorde 
den dyrare och sämre. Många kan behöva söka socialbidrag. Vi ser redan att 
socialbidragen ökat med nästan 20 procent på bara ett år, delvis som en följd av 
att människor tvingats ur sjukförsäkringen.

LO varnade tidigt för vilka allvarliga konsekvenser de illa genomtänkta och 
hastigt genomförda förändringarna av sjukförsäkringen skulle få. I ett brev till 
samtliga borgerliga riksdagsledamöter i juni 2008 vädjade vi till majoriteten i 
Riksdagen att tänka om. Då anklagades vi för att överdriva. Vi varnade för hur 
svårt sjuka skulle drabbas. Att regeringen nu i sista stund skapar undantag för 
vissa sjukdomar löser inte problemen med den nya sjukförsäkringen.

Att människor som faktiskt är sjuka blir av med sin försörjning och riskerar att 
hamna i arbetslöshet är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Den borgerliga regeringens 
nya sjukförsäkring är oacceptabel. Sverige behöver en sjuk försäkring som är 
trygg, rättvis och rättssäker. En försäkring som ger människor, som drabbas av 
ohälsa, ekonomisk trygghet och en garanti om insatser för att komma tillbaka till 
arbete.

Med hälsning
Landsorganisationen i Sverige

Wanja LundbyWedin
LOs ordförande
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