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KLAGANDE
AA

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 25 juni 2008 i mål nr 1558-07, se bilaga
SAKEN
Sjukpenning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och förklarar att AA är berättigad
till halv sjukpenning under tiden den 29 augusti – den 29 oktober 2006.

YRKANDE M.M.

AA yrkar att hon beviljas halv sjukpenning för tiden den 29 augusti – den 29
oktober 2006 och anför bl.a. följande. Hon bestrider inte att hennes graviditet
faller in under vad man kallar den normala livsprocessen. Däremot bestrider hon
att omfattningen av hennes symtom inte skulle vara så allvarliga att de kunnat
jämställas med sjukdom. Hon sökte dr BB som i sitt läkarintyg har satt den
medicinska diagnosen symfyseolys.
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Försäkringskassan medger bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
För frågan om sjukdom föreligger är orsaken i sig till besvären inte avgörande.
Det är i stället graden av besvär och besvärens konsekvens för funktionstillstånd
och arbetsförmåga som ska vara vägledande. – Försäkringskassans
försäkringsmedicinska koordinator CC har efter att ha tagit del av det medicinska
underlaget funnit bl.a. att det visar att AA uppvisar ett sjukdomstillstånd som
yttrar sig i nedsatt tolerans för sittande, stående och förflyttning till fots. Vidare
tyder enligt honom användande av kryckkäppar på att förflyttningssvårigheterna
är påtagliga. CC finner inte heller anledning betvivla att smärtorna kan medföra
störd nattvila och därmed också påverka uthålligheten för arbete dagtid. –
Avgörande för om symfyseolys kan betraktas som sjukdom är således, enligt
Försäkringskassans uppfattning, vilken grad av funktionsnedsättning som smärtan
ger upphov till. När smärtorna, som i detta fall, blir så uttalade att
funktionstillståndet hos kvinnan påverkas i sådan grad att arbetsförmågan
påverkas/nedsätts har tillståndet övergått till att betraktas som en sjukdom.
Försäkringskassan anser, med stöd av den försäkringsmedicinske rådgivarens
bedömning, att AAs arbetsförmåga är nedsatt med hälften.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 3 kap. 7 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL,
utges sjukpenning vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med
minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom föreligger ska bortses från
arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.

Det försäkringsmässiga sjukdomsbegreppet har inte definierats i AFL. Som
framgår av kammarrättens dom har vissa uttalanden om detta gjorts i bl.a.
förarbeten till lagstiftningen. Vidare kan nämnas att en kommitté i januari 2008
har getts i uppdrag att se över begreppen sjukdom och arbetsförmåga (dir.
2008:11) och att Socialstyrelsen i oktober 2007 har publicerat en vägledning för
sjukskrivning (Försäkringsmedicinskt beslutsstöd).
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Av utredningen i förevarande mål framgår att AA under graviditet arbetade
halvtid som läkarsekreterare och var arbetssökande övrig tid. Under
graviditetsvecka 20 fick hon smärtor i höfter, ländrygg och symfyser. Besvären
förvärrades och hon hade svårt att stå, gå, sitta och även att hitta en god
sovställning nattetid. I hemmet fick hon periodvis ta hjälp av kryckkäppar.

Med hänsyn till den medicinska utredningen finner Regeringsrätten att AAs
tillstånd varit sådant att det ska anses som sjukdom i försäkringens mening.
Sjukdomen har enligt vad som framgår satt ned hennes arbetsförmåga med hälften
under den aktuella tiden. Hon är därför berättigad till sjukpenning i yrkad
omfattning.

Kjerstin Nordborg

Marianne Eliason

Eskil Nord

Annika Brickman

Olle Stenman

Charlotta Berglund
Regeringsrättssekreterare

Avd. II
Föredraget 2009-06-24
Målet har föredragits av regeringsrättssekreteraren Kaija Hultquist

