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Nyheter
❖Föråldradeochorättvisareglerförsjukersättning

LINKÖPING
– Det ska alltid löna sig
att jobba. Östgötske
riksdagsmannen Finn
Bengtsson (M) lovar att
agera för en snabb änd-
ring av reglerna.
Finn Bengtsson sitter i

socialförsäkringsutskottet
men hade ingen aning om
att reglerna för sjukersätt-

ning kan vara så orättvisa.
När han får höra om Anna-
Karin Johansson, vars sjuk-
ersättning baseras på en in-
komst hon hade för fjorton
år sedan, instämmer han
beredvilligt i att det är dis-
kriminerande. Sjukersätt-
ningenskaberäknas lika för
alla,dettyckerFinnBengts-
sonärensjälvklarhet.

– Jag kan inte förstå att
det kan vara så här, säger
Finn Bengtsson som ber att
få återkomma efter att ha
kontrollerat reglementet
för sjukersättningen med
departementets tjänste-
män.Hanringer tillbaka till
Corren en halvtimme sena-
re, och säger att: ”tyvärr är
detnogpådethärviset.”

Regeringen ser just nu
över ersättningsnivåerna
för sjukpenningen. När ar-
betet är klart ska även sjuk-
ersättningen ses över, be-
rättarFinnBengtsson.

Illa genomtänkt
Han erkänner villigt att

han ”blev tagen på sängen”
över att sjukersättningen

kan fungera så som den gör
i Anna-Karin Johanssons
fall.Han låterhälsa till hen-
ne, att han är tacksam över
att hon belyst sin situation
genomattgåut imedia.
Det som drabbat Anna-

Karin är en ”illa genom-
tänkt” kvarleva från när
man ändrade från förtids-
pension till sjukersättning

LINKÖPING
– Det är kränkande, säger
Anna-Karin Johansson
om att hennes sjuk-
ersättning beräknas
utifrån vad hon tjänade
på en tjänst med löne-
bidrag för femton år
sedan. Ingen hänsyn har
tagits till att hon tjänar
dubbelt såmycket i dag.

PåFörsäkringskassanhar
manräknatut atthon förlo-
rar tusen kronor imånaden
på nuvarande sjukersätt-
ningsregler. Där har man
rått henne att överklaga be-
slutet, vilket Anna-Karin
Johanssonocksågjort.
– Varken jag eller någon

jag känner kan förstå hur
det kan vara så här. Det är
kränkande och diskrimi-
nerande, säger Anna-Karin
som inte har någon nytta av
att ha utbildat sig och job-
bat, nunärhennes sjukdom
tvingar henne att börja job-
ba halvtid och hon måste
sökautökadsjukersättning.

Förvärrasmed åren
Anna-Karin har artro-

grypos, enovanligmedfödd
muskel- och bindvävssjuk-
dom. Hennes ben är defor-
merade och hon är stelope-
rad i fötterna, även i enhöft.
Hon tar sig fram med rull-
lator eller rullstol ochorkar
baragåkorta sträckor. Sjuk-
domen förvärras med åren
och går inte att bota. Hon

har ofta värk ochmåste vila
mycket.
Redannärhonvarungsa-

de läkarentillhenneatthon
skulle kunna få full förtids-
pension om hon ville, det
som i dag kallas för sjuk-
ersättning. Men Anna-
Karinvägrade.Honärenvis
och har en positiv livssyn
som gör att hon alltid för-
söker göra det bästa av si-
tuationen. Anna-Karin ut-
bildade sig till fritidspeda-
gog, och har jobbat somdet
på Vidingsjö skola i snart

femton år. Hon har jobbat
75 procent, och haft sjuker-
sättning på den resterande
fjärdedelen.
I våras insåg Anna-Karin

att hon måste gå ned till
halvtid, hon behöver vi-
la mer för att orka. Det var
när hon ansökte om att få
utökad sjukersättning till
femtio procent, som hon
fickenchock.
Ersättningen är beräk-

nad utifrån att hon tjänar
106000omåret,vilketmot-
svarar lönebidraget hon
levde på för fjorton år se-
dan, innan hon började ar-
beta som fritidspedagog.
Atthon tjänatbetydligtmer
åren därefter, och dubbelt
såmycket förra året tas ing-
enhänsyntill.

Kassan följer regler
Anna-Karin har pratat

medmångapåFörsäkrings-
kassan, som alla tycker att
det är ”fel att det är så här”,
menmanhänvisartillregler
(se fakta)sommåste följas.
–Omjagbaratänktpåvil-

ken ekonomi jag skulle få
med sjukersättning, kun-
de jag lika gärna ha tagit ut
den fullt från början, säger
Anna-Karin som tror att
hennes sjukdom kanske
inte hade försämrats lika
snabbt, om hon varit akt-
sammare med sig själv och
låtitbliatt jobba.
– Vad har jag fått för att

jag sliter ut mig? Inte ett
dugg, sägerhon.
”Det är ju inte klokt. Hur

kan det vara så” skriver
Anna-Karin i sitt överkla-
gande av Försäkringskas-
sans beslut. Där beskriver
honhur hon i vardagen ”får
kämpa med saker som an-
dra inte ens tänker på eller
tar för givet.” Att då behö-
va kämpa för något så själv-
klart som att få en rättvis
bedömning, upplever hon
somdjuptorättvist.

Tar striden
Anna-Karin berättar i

Corren för att lyfta enorätt-
visa som hon är säker på
drabbarmånga som är i lik-
nandesituationersomhon.

– Jag är stark,medan an-
drakanskeinteorkartastri-
den, säger Anna-Karin som
blirsjälagladnärCorrenbe-
rättar om riksdagsledamo-
tenFinnBengtssons(M)re-
aktion när han får veta om
Anna-Karinssituation.
Finn Bengtsson sitter i

socialförsäkringsutskottet
ochlovartryckapåsåmyck-
et han kan för att det ska bli
en ändring. ”Det ska själv-
klart löna sig att jobba för
alla”, understryker han (se
artikelnedan.)

Hon förlorar
på att arbeta
❖”Det är kränkandeochdiskriminerande”

SjukerSättning

◆ Sjukersättningger64procent
avden inkomstdu förväntasha
omdu fortsätterarbeta.
◆Mendet gäller intedesomlikt
Anna-KarinJohansson redanhar
sjukersättning.
◆ Harmanenpågående sjuk-
ersättningochansökeromatt
fåutökaden,beräknasdennya
sjukersättningenpåsamma in-
komstsomdengamlaberäkna-
despå.AttmansomiAnna-Karin
Johanssons fall jobbat i fjortonår
däremellanochhunnit fördubbla
sinårsinkomst, tar reglerna inte
hänsyn till.

Anna-KarinJohansson tar strid
för alla somde likt henne, förlo-
rar pådagens regler när det gäl-
ler sjukersättning.”Det är diskri-
minerande”,sägerAnna-Karin om
att hennesnya sjukersättningbe-
räknaspå en lönhonhade för fem-
tonår sedan. foto:tordolssoN
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FinnBengtsson (M).
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FinnBengtsson (M) lovar att agera: ”Det ska löna s

mer pengar
”Om jagbara tänkt
påvilkenekonomi
jag skulle fåmed
sjukersättning,
kunde jag lika gär-
naha tagit ut den
fullt frånbörjan”
Anna-Karin Johansson


