
 

  HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 
21/01679 

 

 2021-12-20  
 
   

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Sektionen för hälsa och jämställdhet 

Cecilia Alfvén 

 

Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Kopia till statssekreterare Therese Karlberg 

 

Hemställan om återinförande av tillfälligt upphävt krav på 
läkarintyg under sjuklöneperioden   

 

Under pandemin har ett flertal tillfälliga åtgärder inom sjukförsäkringen genomförts. 

Flera av dessa åtgärder har upphört att gälla under hösten 2021, men några är på väg 

att återinföras tillfälligt, såsom att läkarintyg inte behövs vid ansökan om 

smittbärarpenning. Syftet med åtgärderna har bland annat varit att minska 

smittspridning och avlasta hälso- och sjukvården i ett ansträngt läge. 

Med den ökade smittspridningen i kombination med hög sjukfrånvaro till följd av 

andra sjukdomar, ökar åter belastningen på hälso- och sjukvården. Utifrån regeringens 

presenterade åtgärdsprogram från den 8 december 2021, beskrivs att det i steg 2 kan 

bli aktuellt med ytterligare åtgärder, om hälso- och sjukvårdens situation är ansträngd.   

SKR vill därför hemställa till regeringen om att återinföra undantaget för 

arbetstagare att inte behöva styrka nedsättning av arbetsförmågan genom intyg av 

läkare eller tandläkare vid dag 8 i sjuklöneperioden, genom en tillfällig ändring i 

sjuklönelagen.  

I rådande situation, med ökad smittspridning av covid-19 och andra 

infektionssjukdomar, med höga krav på hälso- och sjukvården att genomföra 

vaccinationsprogrammet och hålla en hög testkapacitet, skulle det innebära en stor 

avlastning för hälso- och sjukvården att inte behöva ta tid i anspråk att utfärda intyg 

vid de korta sjukskrivningarna. Det tidigare undantaget innebar en välkommen 

avlastning för hälso- och sjukvården i en ansträngd situation. Flera regioner har 

framfört behovet av lättnader, där tillfälligt slopat krav på intyg för kortare 

sjukskrivningar är ett exempel.  

Lättnader i sjukintygen under de första veckorna bidrar till att minska riskerna för 

smittspridning då individer inte behöver uppsöka vården för att få ett intyg. Det bidrar 

också till att undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd 

situation.  

Även ur arbetsgivarperspektiv menar SKR, liksom tidigare, att fördelarna med 

läkarintygsfri period överväger eventuella nackdelar för arbetsgivarnas ansvar att 

hantera frånvaro och rehabilitering. Risken för ökad smittspridning och att kunna 

avlasta hälso- och sjukvården väger tyngre.  
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Regionerna och hälso- och sjukvården i Sverige har sedan våren 2020 tvingats 

omprioritera sina resurser för att kunna ta hand om covid-19-patienter, samt medverka 

i provtagning, smittspårning och den pågående vaccineringen. Det har även inneburit 

begränsade möjligheter att möta det ordinarie vårdbehovet, vilket har lett till att 

vårdinsatser har skjutits upp.  

SKR hemställer om att införandet av ett tillfälligt undantag i sjuklönelagen  gällande 

inlämnande av läkarintyg kan verkställas så snart som möjligt, för att avlasta hälso- 

och sjukvården i den ansträngda situation som råder.  
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