
Fler fel i boken "En halv sanning är också en lögn" av Hanne Kjöller: 
 
I kapitlet om "Stefan" skriver Hanne Kjöller om Ekots rapportering om en 
halvtidssjukskriven mans erfarenhet av att bli utförsäkrad: 
 
Vilken diagnos är korrekt? 
 
Hanne Kjöller skriver "Om man som journalist säger att en person har cancer, MS 
eller hjärnhinneinflammation så tycker jag att det är en poäng att personen i fråga 
också haft det."/.../ "Som gammal sjuksköterska, med erfarenhet av patienter med 
hjärnhinneinflammationer, har jag svårt att få ihop Stefans sjukdomsbild." 
 
Hanne Kjöller hävdar att Ekot medvetet sände ut att mannen haft 
hjärnhinneinflammation, trots att han enligt Kjöller inte haft det. 
 
Ekots svar: 
Hanne Kjöller har i tre års tid påstått att Stefan inte har haft hjärnhinneinflammation. 
Detta trots att två specialister i neurologi bedömt att han har haft just 
hjärnhinneinflammation. Varken läkare, specialister eller försäkringskassan har 
ifrågasatt Stefans diagnos. Den enda som ifrågasätter är Hanne Kjöller. 
 
Var mannen utförsäkrad? 
 
Hanne Kjöller skriver "Det journalistiska magplasket med att använda Stefan som 
exempel på vad som händer när man blir utförsäkrad är att Stefan inte är 
utförsäkrad."/.../ När det här inslaget sänds har det under flera månader stått klart att 
Stefan aldrig har varit utförsäkrad ändå beskrivs han som utförsäkrad." 
 
Ekots svar: 
Stefan utförsäkrades den 4 januari 2010. Hans sjukpenningdagar var då slut. 
Den 2 mars fick han rätt till förlängd sjukpenning i vissa fall. 
Den 1 juni 2010 omvärderar Försäkringskassan och ger Stefan sjukersättning på 
halvtid retroaktivt, ända från november 2009. 
Men Försäkringskassans beslut att omvärdera och ge Stefan rätt till ersättning 
påverkar inte att han faktiskt blev utförsäkrad den 4 januari 2010. 
 
Fick Stefan förlängd sjukpenning? 
 
Hanne Kjöller skriver att länsrätten var färdig med prövningen av Stefans 
överklagande av Försäkringskassans beslut att neka honom "särskild förlängd 
sjukpenning" - och att det var anmärkningsvärt att Ekot inte nämner överklagandet 
eftersom det skulle visa att han inte ansågs tillräckligt sjuk. 
 
Ekots svar: 
Det finns inget som heter "särskild förlängd sjukpenning" som Hanne Kjöller skriver. 
Stefans överklagan gällde "fortsatt sjukpenning". Stefan hade överklagat 
eftersom Försäkringskassan uppmanat honom att göra det för att testa de nya 
sjukreglerna. Endast dödssjuka människor har rätt till fortsatt sjukpenning. 
Till saken hör att Stefan senare fick rätt till "förlängd sjukpenning i vissa fall” som 
endast mycket svårt sjuka kan få. En avgörande detalj som Hanne Kjöller väljer att 



inte redovisa i sin bok för att stärka sitt "case". 
 
Har Ekot tagit ställning? 
 
Hanne Kjöller skriver att "Ekot har bestämt sig för att fortsatt sjukskrivning på 
obestämd tid är det enda möjliga för Stefan och att det är fel att denna sportdykare 
ska tvingas få sin arbetsförmåga bedömd". 
 
Ekots svar: 
Påståendet är felaktigt. Ekots reporter framställer det inte som att fortsatt 
sjukskrivning på obestämd tid är det enda möjliga eller att det skulle vara fel att 
bedöma mannens arbetsförmåga. Ekots reporter har inte heller framställt mannen 
som sjukare än vad hans läkare och Försäkringskassans handläggare anser att han 
är. Ekots reporter redogör för att mannen arbetar halvtid som datakonsult, vilket visar 
att han har en halv arbetsförmåga. 
 
Om man kan sportdyka när man arbetar halvtid? 
 
Den halvtidssjukskrivna mannen sportdyker, med tillåtelse från sina läkare. Enligt 
Hanne Kjöller var det en viktig detalj som Ekot undvek att ta med i nyhetsinslagen. 
Men mannen är halvtidssjukskriven och arbetar således den andra halvan. Vad 
Stefan gör när han är ledig från sitt arbete anser Ekots reporter är 
mannens privatsak. Oavsett om läkare gett klartecken till fortsatta fritidsaktiviteter, 
eller inte. 
 
 
Länkar och förtext till inslagen, som jag också mejlat Hanne Kjöller när jag svarade 
på hennes mejl i våras: 

Första publicering 27 nov 2009  
William Hemberg är sjukskriven på deltid eftersom han lider av sviterna efter vad 
läkarna tror är borrelia. En hjärnhinneinflammation gav William Hemberg en kronisk 
huvudvärk, som suttit i några år, han anser sig vara för sjuk för att jobba heltid.  
Lyssna 

Reportage i P1 morgon 27 november 2009 

Uppföljning – vad hände sedan  
18 0kt 2010: William Hemberg, som Ekot följt, blev utförsäkrad vid årsskiftet och han 
är en av de drabbade. – Här åker man ju ut på grund av att dagar har förbrukats, inte 
på grund av att man plötsligt blivit frisk. Och då ryker ju de pengarna också och det 
här systemet är fortfarande kvar, säger han. William Hemberg, eller Bill som han 
hellre kallar sig, var före årsskiftet sjukskriven på halvtid eftersom han bara klarade 
av att jobba förmiddagar. Vid lunchtid har han så ont i huvudet efter en 
hjärnhinneinflammation för några år sedan att han helt enkelt inte orkar jobba längre.  
Lyssna 
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