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Tillbaka till arbete? Sjukas upplevelser av den svenska
sjukförsäkringspolitiken
Jag heter Niklas Altermark och arbetar som forskare i statsvetenskap på Lunds
universitet. Min forskning handlar om vad som händer med personer som har
fått avslag på sin ansökan om sjukpenning. Jag kommer att ha ett speciellt fokus
på personer som är sjuka i ME. Syftet med forskningsprojektet är att få kunskap
om hur tillbakagången ser ut och upplevs. I förlängningen vill jag förstå vilka
konsekvenserna blir av att Försäkringskassan gör en allt striktare tolkning av
vem som har rätt till sjukpenning.
Nu letar jag efter personer att intervjua. Har du fått avslag på en ansökan om
sjukpenning efter 2016 då du varit sjukskriven i minst tre månader? Är du sjuk i
ME? Har det gått minst tre månader sedan avslagsbeskedet? Om svaret är ”ja”
på dessa tre frågor vill jag ta del av dina upplevelser.
Jag ser ME som en biomedicinsk diagnos, där vi i dagsläget inte vet exakt hur
de biologiska sjukdomsorsakerna ser ut. Ett viktigt särdrag för ME är att
personer drabbas av ansträngningsutlöst försämring. Här finns det en historia av
att forskning har gjort människor i patientgruppen illa. Det är helt centralt för
mig att undvika detta. Därför får dina behov styra hur vår kontakt ser ut – jag
kan göra kortare eller längre intervjuer, över telefon eller genom att vi träffas.
Det är självklart att vi kan ta pauser närhelst du önskar och det är också ett
alternativ att vi har kontakt online. Du kommer vara anonym och materialet
som jag samlar in kommer att vara konfidentiellt. Jag undersöker inte ME som
diagnos eller dess orsaker, utan är intresserad av sjukförsäkringspolitiken och
dess effekter i människors liv.
Om du vill delta eller har frågor om undersökningen – hör av dig!
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