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Delrapporten Ett vägval för framtidens sjukpenningskydd –
Bygga ut eller bygga om?
Utredningen om skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst (S 2001:09) –
SGI- utredningen – har som ett led i sitt arbete remitterat delrapporten Ett vägval
för framtidens sjukpenningskydd – bygga ut eller bygga om?.
SGI-utredningen argumenterar i delrapporten för att möjligheterna att justera
nuvarande system är uttömda. I stället skisserar utredningen en omkonstruktion så
att följande separata delar skapas

-

försäkringsskydd vid sjukdom och annan korttidsfrånvaro

-

försäkringsskydd vid graviditet och föräldraledighet

-

försäkringsskydd vid arbetsskada.

Vad gäller sjukförsäkringsskydd för studerande skisseras en speciallösning i form
av en standardförsäkring.
Högskoleverket har anmodats yttra sig över delrapporten. I sitt yttrande har verket
valt att fokusera på de frågor som rör försäkringskydd för olika grupper av
studerande inom högskolan.
En standardförsäkring för studerande i högskolan

Mot bakgrund av de problem och de omotiverande skillnader i försäkringsskydd
mellan olika studerandegrupper som nuvarande SGI-system ger upphov till anser
Högskoleverket att det finns goda skäl att pröva alternativet en särskild
standardförsäkring för högskolestuderande.
Enligt skissen i delrapporten skall ersättningen dels utges på en grundnivå, dels
som en inkomstbaserad ersättning. I delrapporten talas om att grundnivån skall
utgå från studiemedelsnivån. I det sammanhanget vill Högskoleverket påpeka att
utbildningsbidragen för doktorander ligger på en högre nivå, varför det i ett nytt
system behövs en ytterligare grundnivå avsedd för doktorander.
Utredningen har utgått ifrån att nuvarande regler inom
studiefinansieringssystemen medger att den studerande behåller studiemedel
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respektive utbildningsbidrag för doktorander under sjukdom. För studerande som
finansierar sina studier med studiemedel finns ett krav att den sökande skulle ha
fortsatt sina studier om inte sjukfallet hade inträffat. Att tolka detta för sådana
studerande som inte läser på program utan i stället fristående kurser kan detta krav
innebära att fortsatta studiemedel sätts i fråga. Vad gäller doktorander med
utbildningsbidrag har Högskoleverket erfarit att det ibland inträffar att
utbildningsbidraget inte förlängs för en doktorand som blivit sjukskriven. Det kan
således inträffa att studenter och doktorander som inte har någon SGI kan hamna
utanför såväl studiefinansierings- som försäkringssystem. I sammanhanget vill
Högskoleverket även påminna om det arbete som bedrivs av den nyligen tillsatta
studiesociala utredningen (dir. 2002:120).
Högskoleverket tillstyrker att även de som ägnar sig åt postdoktorala studier
finansierade med stipendier skall omfattas av den föreslagna standardförsäkringen
(s.123).
Försäkringsskydd vid graviditet och föräldraförsäkring

Vad gäller utformning av en ny föräldraförsäkring är det viktigt att
uppmärksamma gruppen högskolestuderande, såväl inom grundutbildningen som
doktorander och post-doc stipendiater. Som utredningen noterar (s.102) innebär
nuvarande regler för kvalifikationstid och krav på tidsgränser och förvärvsinsatser
att försäkringen exkluderar många kvinnor, bl.a. kvinnor som bedriver studier i
högskolan.
Inte minst av jämställdhetsskäl är det enligt Högskoleverket väsentligt att
utredningen i sina förslag överväger mer generösa regler inom
föräldraförsäkringen, bl.a. vad gäller kvalifikationskrav.
Försäkringsskydd vid arbetsskada

I den fortsatta beredningen av utredningens förslag kan det finnas skäl att
uppmärksamma att högskolor med staten som huvudman är ansvariga för att
studenterna är försäkrade för personskada. Detta regleras i 1 kap. 11 a –11 b § §
högskoleförordningen (1993:100).
Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskanslern efter föredragning
av utredaren Inger Rydén Bergendahl i närvaro av kanslichef Lennart Ståhle och
avdelningschef Håkan Forsberg. I ärendets beredning har personalhandläggare Eva
Forsman och verksjurist Teresa Edelman deltagit.
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