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Svenska Diabetesförbundets synpunkter på promemorian: 

Ytterligare skattesänkning för personer med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning (diarienummer Fi2022/01284)  

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, i alla åldrar och alla typer av diabetes, 
samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen. Vi har med vår 79-
åriga historia en bred erfarenhet av och kunskap om hur livet med diabetes ser ut1, och vi stöttar 
personer med diabetes genom hela livet i olika situationer och faser. Detta gäller förstås även 
personer med diabetes som behöver hemtjänst eller bor i särskilt boende. 

Det beräknas finnas drygt 500 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes är en kronisk 
sjukdom som personen lever med från insjuknandet och under hela livet. Sjukdomen kräver 
kontinuerlig uppmärksamhet, kontroll samt löpande bedömning och analys av situationen genom 
avancerad egenvård. Samtidigt är risken stor att personer med diabetes över tid drabbas av allvarliga 
följdsjukdomar. Dagligen dör 5-6 personer i Sverige där diabetes är den underliggande dödsorsaken.2 

Synpunkter på promemorian 
Svenska Diabetesförbundet välkomnar att skillnaden i beskattning av de aktuella ersättningarna och 
av arbetsinkomster, som fortfarande finns i vissa inkomstintervall, nu tas bort. Förändringen kan ge 
personer som lever med diabetes, och har så allvarliga komplikationer – fysiska eller psykiska – från 
sjukdomen att de har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga, ett välbehövligt ekonomiskt tillskott. Det 
är en bra lösning både ur en fördelningsmässig och ur en rättvisemässig synvinkel.  
 
I sammanhanget är det viktigt att understryka att även psykisk ohälsa förekommer relativt ofta bland 
personer med diabetes.3 Psykiska besvär är förstås en komplikation i sig själv, men kan även ha den 
konsekvens att det blir svårare att sköta diabetessjukdomen på ett adekvat sätt. Psykisk ohälsa blir 
ganska ofta en följdeffekt av den påfrestning det är att leva med en kronisk potentiellt livshotande 
sjukdom, där en komplicerad och krävande egenvård utgör huvudbehandlingen. Här är bland annat 
unga vuxna, här definierad som personer i gruppen 18 år till 30 år, en särskilt utsatt grupp. Men även 
föräldrar till barn med diabetes riskerar utbrändhet, vilket oftast drabbar kvinnor. 
 
Johanneshov dag som ovan 

Björn Ehlin Flemming Kristensen 
Förbundsordförande Ansvarig utredning och påverkan 

 

1 Läs gärna mer på: diabetes.se 
2 Svenska Diabetesförbundet, 2022, Diabetes, Tillgänglig: https://www.diabetes.se/diabetes/ [Använd: 2022-07-01] 
3 Svenska Diabetesförbundet (2021): Bristfällig tillgång till psykosocialt stöd i svensk diabetesvård 
diabetesforbundet_rapport_psykosocialt-stod-2021.pdf [Använd: 2022-07-01]   
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