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Sjukkassan blev Försäkringskassan: Sjukbesökare eller angivarsystem? 
Gunnel Jacobsen & Gerdt Sundström 
 
Mitt i Huddinge (8 oktober 2019) hade en vredgad insändare från Maria: ”FK, sluta kränka 
människor i sorg”. Hon har blivit sjukskriven per telefon två veckor, men måste enligt 
Försäkringskassan personligen besöka en läkare. Hon anser att man i stället för att ”bete sig så 
mot en människa som nyss mist sin livspartner” borde ”trappa upp kontrollen av individer 
som ofta är sjukskrivna och övriga som utnyttjar systemet, som vab-fuskare”.  
 
Det är möjligt att FK har ett problem med anonymiteten i ”systemet”, man har ju på senare år 
också lagt ned många lokalkontor, avståndet till välfärdens hjärta växer och nya generationer 
har kanske en annan syn på rättigheter och skyldigheter än de tidigare?  
Enligt en osäker beräkning från Delegationen för korrekta utbetalningar från 
välfärdssystemen – namnet! – har det sedan 2005 fuskas för 300 miljarder (en miljard = 1000 
miljoner). Till jämförelse kostar bostadstilläggen för pensionärer 9 miljarder årligen (2018). 
En företrädare för Försäkringskassan säger – apropå en (svensk)irakisk försvarsminister och 
bidragsfuskare folkbokförd i Huddinge - att man ”är beroende av att vi (FK) får underrättelser 
både från allmänheten och från andra myndigheter” (SvD 26/11 2019).  
 
Vi minns den gamla skattsedeln där bl.a. avgiften till sjukförsäkringen specificerades, nu får 
man sedan länge en klumpsumma att godkänna. Låt oss jämföra bakåt, i Huddinge. Moderna 
välfärdsordningar är inte så nya: De har ofta en bakgrund i det civila samhället, som 
sjukförsäkringen, fram till nationaliseringen 1955 en privat frivilligrörelse. Äldre 
Huddingebor minns att man betalade in en månadsavgift på sin sjukkassebok på sjukkassans 
modesta kontor, enligt 1935 års telefonkatalog i municipalhuset med tel.nr 80. Andra 
uppgifter är att kontoret fanns i Affärshuset vid stationen (fotot) eller i Konsumhuset vid 
Fullersta Torg. Kanske läsekretsen vet?  
Vid behov fick man en dagpenning respektive sjukhusvård delvis betald, allt tydligt och noga 
bokfört. Den småskaliga karaktären gjorde nog att medlemmarna godtog kontroll av att man 
verkligen var sjuk och om mer vård behövdes. Det låg ju i alla medlemmars intresse att man 
blev fort frisk.   
 
Min (Gunnels) mamma var sjukbesökare, som cyklade till sjukanmälda personer i Segeltorp 
och Trångsund. I Segeltorp besökte hon bland andra familjen Hultkvist, som fick ha sina barn 
på Tallgården ett tag, de skymtar i föreningens nya bok om fattigvården, som också var lokalt 
baserad, i sockenstämman och på senare tid kommunen. Det är imponerande att hon kunde 
hitta hem till dem hon skulle besöka, men det fanns nog en tanke med att sjukbesökarna inte 
skulle åka runt i sina egna bostadsområden. 
 
En avigsida med den gamla sjukkassan var att det för många var svårt eller omöjligt att bli 
medlem, då de inte hade råd med avgiften eller nekades inträde på grund av just sjuklighet. 
Många behövande var inte medlemmar. I Huddinge var 18 % av den vuxna befolkningen 
ansluten, nyanslutningen var också ganska blygsam, årligen bara 2-3 % av befolkningen. 
Bristen på skydd vid sjukdom och vid sjukhusvård syns i fattigvårdens papper.  
 



 
 
Enligt uppgift hade sjukkassan sitt kontor här. Foto: Huddinge kommunarkiv.  
 
Ett annat exempel på civila initiativ är hemhjälp (hemtjänst) och hemvård. Innan den 
etablerats i offentlig regi hade fattigvården ibland stött hemvård genom betalda anhöriga. I 
Huddinge drev Röda Kors-kretsen, bildad 1921, hem(sjuk)vård för obemedlade äldre. Man 
hjälpte även till med ved och karbidlampor; elektriciteten hade ännu inte nått de flesta hem i 
Huddinge; det fanns äldre utan el ännu på 1960-talet.  
 
Röda Korset samlade in pengar till Huddinges första ambulans, inköpt 1937 med 126 
körningar redan första året. Förarna kom från frivilliga brandkåren, ambulansen stod på 
brandstationen. Utgifter för droskresor vid bl.a. barnsbörd figurerar i fattigvårdsannalerna och 
stundom beviljades ersättning. Kommunen hade sedan tidigare en barnmorska, hur många 
som förlöstes i hemmet är obekant.  
 
En intressant hjälpform var de uniformerade och välutbildade hemsystrar som en del av oss 
minns från barndomen, Huddinge var först i landet med detta 1926. De var kunniga i både 
sjukvård och hemskötsel, just det som efterlyses i dag. I Lisma gamla skola bodde under 
knappa villkor en familj med tolv barn som hade långvarig hjälp av en hemsyster. Betydligt 
senare tillkom hemsamariterna, sedermera hemhjälp, dagens hemtjänst. År 1935 var det, åter 
enligt telefonkatalogen, Märta Lindblom som var hemsyster, hon nåddes på tel. 63, som också 
gick till bostaden för ålderdomshemmets föreståndarinna. Den kommunala administrationen 
rymdes på en halvsida i telefonkatalogen. 
 


