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Kuratorerna  

Onkologiska kliniken 

Universitetssjukhuset 

701 85 Örebro 

 

Till berörda politiker samt chef för Försäkringskassan  

 

Vi skriver till er med anledning av den förändring som genomförts gällande 

Försäkringskassans bedömning om rätt till sjukpenning sedan november 2016. På 

Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro arbetar fem kuratorer. Vårt 

huvuduppdrag är att bemöta och ge stöd till vuxna som drabbats av cancer och deras 

närstående. 

För den enskilde är ett cancerbesked oftast starten på en intensiv och turbulent 

livsperiod. Chock vid besked, följt av sjukdomens besvärliga livsomställning gör att 

många patienter hamnar i kris. Obearbetade kriser från tidigare kommer ofta upp till 

ytan. Oro, ovisshet, misstanke, ångest, rädsla, och tvivel är bara några känslor som 

visar sig. Sömnproblem och brist på aptit  är vanligt, vilket medför sämre förmåga att 

hantera livsomställningen och upprätthålla energi under och efter 

behandlingsperioden. Efter genomförd behandlingsperiod startar ofta en reflekterande 

bearbetningsprocess med en mängd tankar kring den livsomställning som patienten 

genomgår. Oro, stress, ovisshet för framtiden och rädsla för återfall i 

cancersjukdomen är något vi kuratorer möter hos färdigbehandlade patienter. 

Cancerdiagnosen kan medföra en fysisk och psykisk utmattning som kan förlänga och 

förhindra rehabiliteringsprocessen. 

I samband med cancersjukdomar blir det tydligt hur viktig tilliten till 

socialförsäkringssystemet är. Tilliten till individens fysiska kropp är redan satt ur spel 

med tanke på det existentiella hot sjukdomen innebär. Dessvärre innebär 

cancersjukdomen även försämrad tillit till den egna personen med tanke på de 

reaktioner som skuld, oro samt panik- och dödsångest som kan uppstå. Att individen i 

detta kan förlita sig till samhällets förmåner och sociala skyddsnät blir således en 

ytterst viktig faktor för att inte fördröja återhämtningstiden.  

Sedan Försäkringskassans nya regler infördes, ser vi som kuratorer en ökad oro bland 

våra cancerpatienter. Läkarutlåtande för sjukskrivning sänds åter till patienterna och 

läkarna för kompletteringar eller beslut om avslag. I stället bidrar de ökade kraven på 

snabbare återgång i sysselsättning till att stress, ångest och depression permanentas. 

Det är även något man kan se vid tidigare ändringar i socialförsäkringssystemet. 

 

Patienterna vi träffar har olika förutsättningar och således skilda problemområden 

som fordrar individuella bedömningar. När patienter får avslag ser vi en tendens att 

beslutet grundar sig på generella riktlinjer. Försäkringskassan måste bli bättre på att 

se till den enskilde patientens individuella förutsättningar. Avslag på sjukpenning ger 
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konsekvenser som fördröjd utredningstid och sämre ekonomisk situation, vilket 

främst påverkar ensamförsörjande. På längre sikt medför detta en risk för stress, 

utmattning och depression som leder till nya och längre sjukskrivningar, vilket i sin 

tur ger yterliggare individ- och samhällsekonomiska kostnader.  

 

Vårt önskemål är nu att få till stånd en diskussion med Er om förändringarna i 

försäkringssystemet sedan 2016. Vad vi kuratorer kan se är till hjälp för våra patienter 

är att de under och efter behandling får möjlighet till en längre sjukskrivningsperiod 

vid behov. Behovet av sjukskrivning ska utredas utifrån individuella bedömningar, då 

det inte bara handlar om fysiska utan även psykosociala aspekter. Detta skulle 

innebära att patienterna bättre kan anpassa sig till behandlingsperiod och den 

påfrestning som cancersjukdom innebär för individer och familjer, både fysiskt och 

psykosocialt. 

 

Vad vi inom Onkologiska kliniken i Region Örebro län kan se är till hjälp för våra 

patienter är att patienterna under och efter behandling får möjlighet till en längre 

sjukskrivningsperiod vid behov. Behovet av sjukskrivning ska utredas utifrån 

individuella bedömningar, då det inte bara handlar om fysiska utan även psykosociala 

aspekter. 

 

Då förändringarna gällande sjukskrivning är ett politiskt beslut som vi inte rår på vill 

vi uppmärksamma er om våra erfarenheter som vi möter i professionen. Ställer vi nu 

vårt hopp till er och ser fram emot en återkoppling.   

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Karin Halvorsen  Anton Hillblom   Ditte Tengvall 

Kurator    Kurator    Kurator 

 

 

Johanna Joneklav  Henrik Nilsson    

Kurator    Kurator     

 

 

 


