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Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och 
sjukförsäkring (SOU 2018:80) 
 
 
Sammanfattning 
 
Åldersgränserna i sjukförsäkringen är på väg att höjas med anledning av att 
pensionsåldern ska höjas.   
 
SPF Seniorerna vill uppmärksamma på att de nya högre åldersgränserna bör återspeglas 
även i de faktorer som utredningen föreslår ska utgöra beräkningsgrund för det 
föreslagna statsbidraget till regionerna. 
 
 
6.4 Långsiktigt hållbara referensfält 
 
SPF Seniorerna vill rikta uppmärksamhet mot att den första multiplikatorfaktorn för 
justering av de fastställda beloppsnivåerna i en regions referensfält bör följa den troliga 
höjningen av åldersgränserna i sjukförsäkringen. 
 
Regeringen har berett frågan om höjd pensionsålder och förlängt anställningsskydd 
efter Pensionsgruppens överenskommelse och sedvanlig remissomgång. För närvarande 
remitteras en departementspromemoria om bland annat höjda åldersgränser i 
sjukförsäkringen. Promemorian förslår att nuvarande åldersgränser ska höjas med ett år 
2023 och kopplas till den nya så kallade riktåldern för pension från och med år 2026. 
 
I mars överlämnades propositionen om förlängt anställningsskydd till riksdagen och den 
förväntas att beslutas i april 2019. Bakgrunden till förslagen är att ökad medellivslängd 
riskerar att urholka pensionernas ersättningsnivåer. Skälen för förändringarna är att 
förbättra seniorers möjlighet att arbeta längre genom att undanröja hinder för ett 
förlängt arbetsliv. 
 
Förstärkningen av seniora arbetstagares anställningsskydd föreslås träda i kraft i två 
omgångar. Från och med den 1 januari 2020 ska den så kallade las-åldern höjas från 67 
till 68 år och från och med den 1 januari 2023 till 69 år. Arbetsmarknadsminister Ylva 
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Johansson har yttrat att las-åldern därefter kan tänkas höjas ytterligare.  
 
Justeringen av de fastställda beloppsnivåerna i en regions referensfält föreslås 
multipliceras med två faktorer, varav den ena utgörs av antalet folkbokförda personer 
16–64 år i regionen per den 31 december tre år före det år statsbidraget ska lämnas 
dividerat med antalet folkbokförda personer 16–64 år i regionen som användes vid 
fastställandet av beloppsnivåerna. Den enda motivering som utredningen nämner för 
sitt valda åldersspann är att ”(D)etta är en vanlig personkategori inom ramen för 
Försäkringskassans statistik om sjukpenning och som fångar upp de individer som 
arbetet inom ramen för den finansiella samordningen huvudsakligen är avsett att 
påverka” (fotnot, sid 135)  
 
SPF Seniorerna menar utredningens förslag ska ses i ljuset av den händelseutveckling 
som skett efter att utredningsbetänkandet överlämnades till regeringen.  
 
Förbundet vill rikta uppmärksamhet mot att den första multiplikatorfaktorn för 
justering av de fastställda beloppsnivåerna i en regions referensfält bör följa den troliga 
höjningen av åldersgränserna i sjukförsäkringen. 
 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande.  
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Förbundsordförande 


