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Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Høringssvar om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (ny sygedagpengemodel mv.)

Diabetesforeningen har modtaget udkast til lovforslag dateret d. 5.3.2014
vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge mfl.
Diabetesforeningen ser positivt på, at man afskaffer varighedsbegrænsningen på sygedagpenge således, at ingen sygemeldte fremover risikerer,
at stå helt uden forsørgelse. Diabetesforeningen er imidlertid særligt bekymret for tre punkter i lovforslaget:
Fremrykket vurderingstidspunkt
Varighedsbegrænsningen afløses af et væsentligt fremrykket vurderingstidspunkt, hvilket bestemt ikke er uden konsekvenser for den sygemeldte.
Når der er tale om kronisk sygdom som diabetes, samt alvorlige følgesygdomme, ser vi ofte længerevarende udrednings – og behandlingsforløb,
som i mange tilfælde ikke kan gennemføres inden for en periode på 22
uger fra første fraværsdag. Såfremt dette skal muliggøres, vil en del af
løsningen kræve, at sundhedsloven synkroniseres med ændringerne i sygedagpengeloven, hvad angår frister for udredning og/eller behandlinger i
sundhedsvæsenet.
Det er bekymrende, at der allerede inden for 22 ugers sygemelding skal
foretages en samlet vurdering af den sygemeldtes situation med henblik
på at vurdere, om der er mulighed for forlængelse af sygedagpengene.
Som forlængelsesmulighederne er nu, kræves der en indgående viden om
borgerens helbredsmæssige situation, førend man har oplysninger nok til
en konkret vurdering, som kan begrunde anvendelsen af en forlængelsesmulighed. Foreligger sådanne oplysninger ikke, kan forlængelsesmulighederne ikke anvendes. Vi vil igen understrege den problemstilling, at
det for mange sygemeldte ganske enkelt ikke vil være muligt at blive udredt – og eller behandlet inden for en så kort tidsramme, som lovforslaget
angiver.

Lavere ydelse til sygemeldte der ikke kan forlænges
Diabetesforeningen er særligt bekymret for den noget lavere ydelse til de
sygemeldte, som ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 22 uger.
Mennesker med diabetes har mange særlige udgifter til medicin, fodpleje,
tandeftersyn, transport til/fra behandling og speciel kost. Vi hører allerede
nu fra medlemmer, som slækker på deres behandling, fordi sygedagpengene ikke slår til. Samtidig oplever vi, at diabetikere har sværere og sværere ved at få bevilget hjælp til nogle af deres merudgifter via muligheden
i servicelovens § 100. Med en ny lavere ydelse bliver disse sygemeldte diabetikere endnu mere pressede i hverdagen. Det vil uundgåeligt føre til
dårligere pleje af deres sygdom og dermed større risiko for alvorlige følgesygdomme som nyresvigt, hjertesygdom, amputationer og blindhed,
som i sidste ende vil være dyrere for samfundet.
Reduceret refusion til arbejdsgiver
Diabetesforeningen får mange henvendelser fra mennesker, der som følge af diabetes har problemer med arbejdslivet og dermed blandt andet
svært ved at fastholde sig i jobbet. Set i lyset heraf findes det yderst beklageligt, at den lavere ydelse efter de første 22 ugers sygemelding også
kommer til at vedrøre størrelsen på refusion til arbejdsgiver. Arbejdsgivere, som udbetaler løn under sygdom til en sygemeldt, der overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, vil ifølge lovforslaget modtage refusion
svarende til ydelsen under et jobafklaringsforløb. Ifølge lovforslagets egne
bemærkninger vil denne ændring medføre en merudgift for arbejdsgiverne på ca. 15 millioner kr. i 2014 og ca. 50 millioner kr. årligt derefter.
Diabetesforeningen ser ikke, at disse ændringer styrker arbejdsgivernes
økonomiske incitament til at fastholde deres sygemeldte medarbejdere i
job. Dertil kommer, at en del diabetikere i forvejen har en del fravær fra
jobbet, men ligger under grænsen for eksempelvis muligheden for, at blive omfattet af sygedagpengeslovens § 56 om mulighed for refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag grundet kronisk sygdom. Samlet set styrker lovforslagets ændringer ikke diabetikernes muligheder for at blive på
arbejdsmarkedet så længe som muligt.
Afslutningsvist skal det nævnes, at Diabetesforeningen ser positivt på den
indførte mulighed for en ”second opinion af behandlingstilbud”, samt retten til at sige nej til et sådant, uden at dette berører retten til sygedagpenge. Set i lyset af, at det realistisk set må forventes, at mange sygemeldte kun får muligheden for at beholde sygedagpengene i 22 uger, finder Diabetesforeningen det ønskeligt, at forsøgsordningen også kommer
til at omfatte sygemeldte i jobafklaringsforløb.
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