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sjukpenning 
 

1. Bakgrund 

 

Sjukförsäkringssystemet har de senaste åren genomgått omfattande förändringar. 2008 

infördes den så kallade rehabiliteringskedjan, som innebär att rätten till sjukpenning prövas 

mot olika arbetsuppgifter beroende på hur länge sjukskrivningen har pågått. Vidare infördes 

en bortre tidsgräns för hur länge sjukpenning kunde utgå. Den 1 januari 2010 trädde 

Socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft. Det innebar att reglerna om sjukpenning som tidigare 

funnits i lagen (1962:381) om allmän försäkring överfördes till SFB. Från och med den 1 

februari 2016 ändrades ersättningsreglerna i SFB på så sätt att den bortre tidsgränsen togs 

bort. Det innebär att det inte längre finns en maxtid för hur länge en arbetstagare kan erhålla 

sjukpenning. Sjukpenning kan utgå så länge Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är 

nedsatt till följd av sjukdom.  

 

Arbetsrätten ändrades inte genom införandet av rehabiliteringskedjan. Däremot infördes 

samtidigt lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. 

Tidsgränserna för att begära tjänstledigt är dock snäva, vilket gör den svår att nyttja. Det kan 
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dessutom vara svårt för en sjuk medlem att finna en ny arbetsgivare. Det är därför viktigt att vi 

bevakar att medlemmen så långt som möjligt kan återgå till sin befintliga arbetsgivare. 

 

Även om arbetsrätten inte har ändrats, innebär de kortare tidsgränserna att medlemmar ibland 

får sin sjukpenning indragen innan de anser sig redo att återgå i tjänst. Brister i rehabiliteringen 

tillbaka till arbetsplatsen orsakar också problem. Förbundet har en viktig uppgift att se till att 

arbetsgivarna fullgör sin skyldighet till rehabilitering och anpassning, samt när så inte sker 

tillvara medlemmens rättigheter. Detta cirkulär innehåller en genomgång av reglerna angående 

rehabilitering och sjukpenning. Vidare innehåller cirkuläret information om Unionens 

förhållningssätt och vilka åtgärder som är möjliga att vidta. 

 

2. Beskrivning av regelverket 

2.1 Arbetsrätten 

 

Den som är sjuk har ett förstärkt anställningsskydd. Det förstärkta anställningsskyddet innebär 

att det finns ett principiellt förbud mot att säga upp en arbetstagare på grund av sjukdom. 

Arbetsgivaren har ett ansvar för medlemmens rehabilitering och anpassning tillbaka till 

arbetsplatsen. Däremot har arbetsgivaren inget ansvar för den medicinska rehabiliteringen. 

Arbetstagaren är i sin tur skyldig att aktivt delta i de rehabiliteringsinsatser som kan bli 

aktuella, till exempelvis pröva på andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.  

 

Arbetsgivaren har en central roll både vad avser att förebygga sjukfrånvaro och i fråga om 

anställdas rehabilitering vid sjukdom. Gränserna för vad som skäligen kan krävas av en 

arbetsgivare följer av det arbetsrättsliga skyddet enligt lagen om anställningsskydd (LAS), 

arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (afsar) och av SFB. Arbetsgivaren är 

skyldig att ha en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliterings-

verksamhet enligt AML 3 kap 2 a § samt AFS 1994:1 (rehabilitering och arbetsanpassning) 

och AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM). Utöver detta ska arbetsgivaren 

dessutom svara för de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering, se  

30 kap 6 § SFB. Av förarbeten framgår att detta handlar om åtgärder på arbetsplatsen eller i 

anslutning till denna, vilka syftar till återgång i arbete hos arbetsgivaren. 
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Vid rehabiliteringen tillbaka till arbetet är det viktigt att beakta vad det var som orsakade 

sjukskrivningen. Om sjukskrivningen varit stressrelaterad är det särskilt viktigt att undersöka 

om det finns brister i arbetsmiljön. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas innan medlemmen 

återgår till arbetsplatsen.  Ett bra hjälpmedel i detta arbete är den nya föreskriften om 

organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), AFS 2015:4. Föreskriften förtydligar innebörden 

av det systematiska arbetsmiljöarbetet på det område som kallas psykosocial arbetsmiljö. 

Enligt 9 § ska en arbetsgivare se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas en 

arbetstagare inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och resurserna ska anpassas till 

kraven. Av 10 § framgår att en arbetstagare kan kräva att tydligt få veta vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras, vilka resultat som ska uppnås, lämplig arbetsmetodik samt hur 

arbetsuppgifterna ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till.  

 

Innan återgång sker till arbetsplatsen ska arbetsgivaren även göra en utredning av 

medlemmens arbetsförmåga. En sådan bedömning görs lämpligen i samråd med 

företagshälsovården. När det är utrett vilken arbetsförmåga medlemmen har, ska 

arbetsgivaren göra en bedömning om medlemmen kan återgå till sin befintliga arbetsplats, 

utan eller med anpassning. Först om detta inte är möjligt kan det bli aktuellt med 

omplacering. Återgång till arbete kan beskrivas som en trestegsprövning enligt följande. 

1. Kan medlemmen återgå till sitt vanliga arbete? 

2. Kan medlemmen återgå till sitt vanliga arbete med någon form av anpassning? 

3. Finns det något ledigt arbete eller lediga arbetsuppgifter som medlemmen kan utföra? 

 

Anpassning av arbetet kan ske av arbetsinnehållet, arbetsmängden, arbetsmetoderna, 

arbetstiderna eller genom utökat stöd från chef och kollegor. Tekniska hjälpmedel eller 

kompetensutveckling är andra möjliga anpassningsåtgärder. Som ett led i arbetsträningen kan 

det bli aktuellt med en tillfällig omplacering till andra arbetsuppgifter. Däremot är det viktigt 

att bevaka att arbetsgivaren inte vidtar en stadigvarande omplacering utan att först ha 

undersökt möjligheterna till anpassning av den befintliga arbetsplatsen. Görs en tillfällig 

omplacering bör det dokumenteras skriftligt att omplaceringen enbart är tillfällig.  

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är i första hand till lediga arbeten. Det framgår av 

rättspraxis att en arbetsgivare även kan vara skyldig att göra en viss omorganisation och 
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omfördelning av arbetsuppgifter och ibland även ihopsamlande av lämpliga arbetsuppgifter. 

Detta framgår t ex av rättsfallen AD 1999 nr 10 (slakteriarbetare), AD 2001 nr 92 

(fastighetsskötare), AD 2002 nr 32 (brandman), AD 2003 nr 44 (bussförare) och AD 2006 nr 

90 (svetsare).  

 

Det finns gränser för arbetsgivarens skyldigheter att anpassa och omfördela arbetsuppgifter. 

Den yttre gränsen utgörs av den juridiska person inom vilken medlemmen är anställd. Vidare 

anses en arbetsgivare normalt inte skyldig att utvidga sin verksamhet eller anställa fler 

personer, det framgår t ex av AD 2006 nr 83 (ambulanssjukvårdare). Vidare får åtgärderna 

inte leda till ökad ohälsa hos övriga arbetstagare. Svepande påstående om att en omfördelning 

av arbetsuppgifterna skulle leda till ökad risk för ohälsa godtogs dock inte som skäl att vägra 

pröva och utvärdera den föreslagna lösningen i AD 2001 nr 92. Arbetsdomstolen ansåg även i 

mål AD 1999 nr 10 att bolaget inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet. I båda målen hade 

fackförbunden pekat på konkreta möjligheter till omfördelning av arbetsuppgifter. Målen 

visar tydligt vikten av att vi som förbund kommer med konkreta och konstruktiva förslag 

redan på förhandlingsstadiet. 

 

Först om alla möjligheter till rehabilitering, anpassning och omplacering är uttömda kan det 

vara möjligt för arbetsgivaren att säga upp medlemmen. För att en uppsägning ska anses 

skälig krävs även att arbetsgivaren visar att medlemmens arbetsförmåga stadigvarande och 

väsentligen är så nedsatt att medlemmen inte längre kan utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren. Oklarheter beträffande möjligheterna till rehabilitering, anpassning och 

omplacering eller beträffande arbetsförmågan innebär att uppsägningen inte är sakligt 

grundad. Vid prövningen är det arbetsförmågan vid uppsägningstidpunkten som är avgörande, 

senare tillkommen utredning har mycket begränsat bevisvärde. Det framgår t ex av AD 2010 

nr 79 (besiktningstekniker) och AD 2011 nr 41 (husfru), två mål som drevs av Unionen. Har 

arbetsgivaren brustit i sin utredningsskyldighet, försök att skyndsamt få hälsan bedömd av 

medlemmens ansvarige läkare. Om en medlems arbetsförmåga tidigare har bedömts genom 

olika former av belastningstester och det finns fog att anta att resultaten har förbättrats, är det 

viktigt att det görs nya tester. Försök få remiss från medlemmens läkare/vårdcentral. 

2.2 Rehabiliteringskedjan - reglerna avseende sjukpenning  
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För den som har en anställning ska Försäkringskassan bedöma arbetsförmågans nedsättning 

enligt den så kallade rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan innebär att bedömningen av 

rätten till sjukpenning prövas gentemot olika arbetsuppgifter, beroende på hur länge 

arbetsförmågan har varit nedsatt. 

 

Dag 1-90 

De första 90 dagarna av sjukperioden bedömer Försäkringskassan om den anställda kan klara 

av sitt vanliga arbete. Den anställda har bara rätt till sjukpenning om arbetstagaren varken kan 

utföra sitt vanliga arbete eller något annat som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. 

Försäkringskassan ska ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att tillfälligt erbjuda den 

anställda andra arbetsuppgifter eller om det går att anpassa arbetsplatsen eller 

arbetsförhållandena så att den anställda kan arbeta trots sjukdomen. 

 

Dag 91-180 

När en arbetstagare har varit sjukskriven i 90 dagar ska Försäkringskassan ta reda på om 

arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den anställda något annat arbete som personen klarar 

av trots sin sjukdom. För att ha rätt till sjukpenning krävs att arbetstagaren inte kan utföra 

något arbete alls hos sin arbetsgivare.  

 

Försäkringskassan kan med stöd av 110 kap 21 § 2 p SFB begära att den försäkrade lämnar in 

ett utlåtande från sin arbetsgivare. Utlåtandet ska innehålla uppgift om vilka möjligheter som 

finns att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter 

omplacering eller rehabiliteringsåtgärd.  

 

Dag 181-365 

Om den anställda fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom ska Försäkringskassan 

ta reda på om arbetstagaren klarar av ett annat arbete utanför arbetsgivarens verksamhet. Kan 

den anställda klara av ett arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden finns det inte 

längre någon rätt till sjukpenning. Prövningen av arbetsförmågan ska alltså ske mot hela 

arbetsmarknaden.  



 

 

 

6 

 

Den anställde ska dock inte prövas mot hela arbetsmarknaden om det finns ”särskilda skäl” 

eller om ”det kan anses oskäligt”1 . Om någon av dessa förutsättningar föreligger har 

arbetstagaren rätt till sjukpenning om denne inte kan utföra arbete hos arbetsgivaren. 

 

Särskilda skäl kan föreligga om Försäkringskassan bedömer att den anställda med stor 

sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete på heltid någonstans i arbetsgivarens 

verksamhet före dag 366. Här måste det framgå av det medicinska underlaget att det finns en 

välgrundad anledning att anta att den anställde kan återgå i heltidsarbete hos arbetsgivaren 

och även en tydlig tidplan för när så förväntas ske.2   

 

Efter dag 365 

Från och med dag 366 bedömer Försäkringskassan den anställdas arbetsförmåga i förhållande 

till alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Efter dag 365 är det alltså inte 

möjligt att skjuta upp bedömningen mot ett normalt förekommande arbete på grund av 

särskilda skäl. Däremot kan bedömning mot ett normalt förekommande arbete skjutas upp 

med hänvisning till att det är oskäligt att göra en sådan bedömning. 

 

 

2.3 Ersättning vid sjukdom 

 
Sjukpenning utgår med knappt 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) under de 

första 364 sjukskrivningsdagarna, för att sedan sänkas till knappt 75 % av SGI:n. Vid allvarlig 

sjukdom kan den sjukskrivne få behålla den högre nivån på sjukpenningen. Kollektivavtalen 

inom privata sektorn ger tjänstemän rätt till en kompletterande ersättning från sin arbetsgivare 

utöver sjukpenning. Sammantaget innebär detta att en sjukskriven tjänsteman som omfattas av 

kollektivavtal normalt får knappt 90 procent av sin vanliga månadslön till och med 

sjukskrivningsdag 90. Från och med dag 91 kompletteras sjukpenningen med ITP:s 

                                                 
1 Enligt förbetena kan det anses oskäligt om den försäkrade har en allvarlig sjukdom eller i behov av långvarig 

rehabilitering efter en olycka eller efter vissa sjukdomar, till exempel stroke. För fördjupning se bet. 2009/10: 

SfU13, s. 7f 
2 Prop 2007/08:136 s. 68f 
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sjukpension, som betalas ut av Alecta. Även i denna situation är en förutsättning för ersättning 

att tjänstemannen omfattas av kollektivavtal.3 

 

 

2.4 Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete4 

 

Lagen innebär att den som varit sjuk under en period om minst 90 dagar har rätt att vara ledig 

från sin anställning för att prova ett nytt arbete. För rätt till ledighet krävs att det finns ett 

anställningsavtal med en ny arbetsgivare – arbetsgivare 2. Anställningsavtalet med 

arbetsgivare 2 ska ha träffats under sjukdag 91-180, men medlemmen behöver inte påbörja 

ledigheten då. Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet får 

tillsammans uppgå till högst tolv månader. Detta innebär att medlemmen som längst kan vara 

ledig i nio månader. Påbörjas ledigheten efter sjukdag 180 blir ledigheten maximalt sex 

månader. Det krävs inte att den nya anställningen avser viss anställningsform eller att den har 

en viss omfattning. Omfattningen på ledigheten anpassas till omfattningen på den anställning 

som medlemmen ska prova.  

 

Den medlem som utnyttjar sin rätt till ledighet har två parallella anställningar hos två olika 

arbetsgivare. Konsekvensen av detta är att det finns två arbetsgivare som ansvarar för 

arbetsanpassning och rehabilitering. Krav på arbetsanpassning och rehabilitering kan alltså 

framställas mot båda arbetsgivarna. Arbetsgivare 1 uppfyller inte sitt rehabiliteringsansvar 

genom att bevilja ledighet enligt lagen. Ledigheten ersätter således inte den ursprungliga 

arbetsgivarens ansvar för åtgärder.  

 

Enligt lagen får medlemmen inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att medlemmen 

begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet enligt lagen. Inte heller får arbetsgivaren försämra 

anställningsvillkoren eller omplacera medlemmen, om det inte är en nödvändig följd av 

ledigheten. 

 

                                                 
3 För mer detaljerad information se PTK:s försäkringshandbok. 
4 För fördjupning se prop. 2007/08:151.  
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3. Stöd från förbundet 
 

En medlem kan få förhandlingshjälp av klubben på arbetsplatsen (eller ett arbetsplatsombud, 

APO), eller, då sådan saknas, av en regionombudsman. Den fackliga rådgivningen kan ge 

upplysningar och råd till såväl medlem som klubb/APO. Medverkan i 

rehabiliteringsprocessen sker normalt genom arbetsmiljöombudet (skyddsombudet) på 

arbetsplatsen, som oftast har bättre möjligheter att kunna komma in tidigt i processen än en 

ombudsman utsedd till regionalt arbetsmiljöombud. En tidig medverkan ger oss bättre 

förutsättningar att se till att det blir en bra rehabilitering tillbaka till arbetsplatsen. 

 

Vidtas arbetsrättsliga åtgärder mot en medlem, ska en förhandlingsframställan skyndsamt 

skickas till arbetsgivaren. Vid ogiltigförklaring är det extra viktigt att agera snabbt – en 

uppsägning ska normalt ogiltigförklaras inom två veckor från det uppsägningen 

överlämnades till medlemmen, se 40 § LAS. Har arbetsgivaren skickat uppsägningen med 

rekommenderat brev, anses medlemmen enligt 10 § LAS vara uppsagd tio dagar efter brevet 

lämnades till posten för befordran. Det är förbundet som måste styrka att arbetsgivaren fått 

del av en förhandlingsframställan med ogiltigförklaring inom två veckor från det medlemmen 

blev uppsagd. Därför är det viktigt att skicka förhandlingsframställan på olika sätt (vanlig 

post, e-post och ev fax) och att se till att få arbetsgivaren att bekräfta mottagandet inom de 

två veckorna. Hör inte arbetsgivaren självmant av sig, ring och om ingen svarar, skicka SMS. 

Det är viktigt att alla kontakter med arbetsgivaren dokumenteras noga, för det fall det 

uppstår tvist avseende när arbetsgivaren mottog förhandlingsframställan. 

 

Vid indragen sjukpenning bör medlemmen upplysas om möjligheten att begära omprövning 

av Försäkringskassans beslut och därefter överklaga till förvaltningsrätten. Informera 

medlemmen om att det är viktigt med läkarutlåtande som tydligt anger hur medlemmens 

besvär sätter ner arbetsförmågan. Observera att förbundet inte beviljar rättshjälp i 

sjukpenningärendet, utan medlemmen får driva detta själv. Om besvären som sätter ned 

arbetsförmågan har en arbetsskadekoppling, d v s kan antas bero på ett olycksfall i arbetet 

eller andra skadliga faktorer i arbetsmiljön, kan rättshjälp dock efter prövning beviljas av 

förbundet. 
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4. Fackligt förhållningssätt  
 

4.1 Rutiner främjar en bra rehabilitering 

Det är viktigt att vi försöker bevaka och arbeta för att arbetsgivaren har fastlagda rutiner för 

anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen. Det ska finnas en beredskap 

hos arbetsgivaren innan en medlem drabbas av arbetsoförmåga. Det kan vara lämpligt att 

reglera denna typ av frågor i lokala kollektivavtal.  

 

4.2 Tidiga insatser är viktigt 

För en framgångsrik rehabilitering är tidiga rehabiliteringsinsatser mycket viktiga. En aktivt 

engagerad arbetsgivare är viktig för en framgångrik rehabilitering tillbaka till arbetsplatsen. 

Även om medlemmen inte kan gå tillbaka på full tid, är det bra om det sker en partiell 

återgång så tidigt som det är medicinskt möjligt.  

 

4.3 Deltagande i rehabiliteringsprocessen 
 

Rehabilitering är ofta en process i olika steg och med flera möten med arbetsgivaren, 

Försäkringskassan och andra aktörer. Det är viktigt att förbundet är med som stöd för 

medlemmen redan från början och genom hela processen. Det är bara medlemmen som kan 

förhindra att vi är med.  Klargör för arbetsgivaren att facket alltid ska kallas till och delta i 

rehabiliteringsärenden och att det är vi som kontrollerar om medlemmen vill ha vår 

medverkan eller inte. Unionen är en viktig resurs i dessa sammanhang, vilket vi måste 

tydliggöra för de olika inblandande. Det är viktigt att vi i samråd med medlemmen kommer 

med konstruktiva förslag på anpassning eller omplacering som kan bidra till en framgångsrik 

rehabilitering.   
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4.4 Arbetsgivaren måste göra en egen utredning av medlemmens arbetsförmåga 

Arbetsgivaren kan inte stödja sig på Försäkringskassans bedömning av medlemmens rätt till 

sjukpenning, utan arbetsgivarens handlande ska ske utifrån dennes rehabiliteringsansvar enligt AML 

samt skyldigheter enligt LAS. Det underlag som Försäkringskassans beslut grundar sig på kan vara 

bristfälligt. Arbetsgivaren är skyldig att göra en egen ordentlig utredning av medlemmens arbetsförmåga. 

En sådan kan med fördel göras ihop med företagshälsovården. 

 

4.5 Bevaka att gällande regler efterlevs 

Förbundet behöver bevaka att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter beträffande 

arbetsanpassning och rehabilitering. Vidtas arbetsrättsliga åtgärder är det viktigt att påkalla 

förhandling skyndsamt. Finns det oklarheter beträffande om arbetsgivaren fullgjort sina 

skyldigheter till rehabilitering och anpassning föreligger inte saklig grund för uppsägning.   

 

5. Att tänka på vid mötet med  
 

5.1 Medlemmen 
 

Information  

Upplys medlemmen om vilket stöd den kan få från förbundet och vilka olika 

handlingsalternativ som finns.  

 

Vad vill medlemmen?  

Försök att ta reda på vad medlemmen vill och själv anser sig kunna klara och upprätta en 

handlingsplan utifrån detta, där ni kommer överens vilka åtgärder medlemmen ska vidta och 

vad klubben/ombudsmannen ska göra.  

 

Var i rehabiliteringskedjan befinner sig medlemmen? 

Ta reda på hur länge medlemmen varit sjukskriven, för att reda ut var i rehabiliteringskedjan 

medlemmen befinner sig. Ge information om hur rehabiliteringskedjan fungerar. 
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Aktiv medverkan från medlemmen 

Informera medlemmen om att det är viktigt med en aktiv medverkan i rehabiliteringsarbetet 

och vikten av att hålla kontakt med arbetsplatsen. 

 

Vidta åtgärder omedelbart vid indragen sjukpenning  

Upplys medlemmen om vikten av att omedelbart återgå i arbete eller anmäla sig som aktivt 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen vid ett beslut om indragen sjukpenning. Om så inte sker 

riskerar medlemmen att få sin SGI sänkt.  

 

5.2 Arbetsgivaren  

 

Se till att förbundet är delaktig i processen  

I förhållande till arbetsgivaren bör utgångspunkten vara att vi som facklig motpart ska vara 

delaktig i alla frågor som rör medlemmens återgång till arbete. Ett sätt är att upprätta rutiner 

om hur samverkan angående arbetsmiljöarbetet, arbetsanpassning och rehabilitering ska 

hanteras. I de fall vi inte har något arbetsmiljöombud på arbetsplatsen kan regionkontoret om 

det behövs medverka genom en ombudsman som även är regionalt arbetsmiljöombud. En 

fråga som kan vara viktig att reglera är när rehabilitering ska påbörjas. De tidpunkter som 

tidigare fanns i dåvarande AFL5 kan användas som utgångspunkt för när arbetsgivaren ska ta 

sitt ansvar och utreda och vidta åtgärder i enskilda fall.  

 

Bevaka att förbundet får medverka vid utlåtande av medlemmens arbetsförmåga 

Utfärdandet av utlåtandet av medlemmens arbetsförmåga enligt 110 kap 21 § 2 p SFB och 

proceduren kring detta bör ingå som en naturlig del i arbetsgivarens arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. Skapa rutiner alternativt lokala kollektivavtal för hur hanteringen 

ska gå till, så att vi säkerställer att vi har möjlighet att samverka kring och ha synpunkter på 

utlåtandet. Försök att bevaka att innehållet i utlåtandet stämmer överens med verkliga 

förhållanden. Om vi har en annan uppfattning än arbetsgivaren om möjligheten att ta tillvara 

                                                 
5 Enligt tidigare lydelse av 22 kap 3 § AFL skulle arbetsgivaren påbörja en rehabiliteringsutredning  

när den försäkrade till följd av sjukdom varit helt eller delvis frånvarande från sitt arbete under  

längre tid än fyra veckor i följd, när den försäkrades arbete ofta avbrutits av kortare sjukperioder  

eller när den försäkrade begärde det.  
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medlemmens arbetsförmåga, så bör vi redovisa vår uppfattning i en särskild handling som 

skickas till Försäkringskassan. Den fackliga representant som deltar i arbetet ska ha 

behörighet att företräda medlemmen i frågor som rör omplacering och arbetsskyldighet om 

det blir aktuellt. Bevaka att omplaceringsförslag av arbetsgivaren i utlåtandet förhandlas och 

hanteras utifrån kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.  

 

Passiv arbetsgivare 

Om arbetsgivaren intar en passiv hållning beträffande rehabiliteringsarbetet bör vi påkalla 

förhandling enligt 10 § MBL.  En annan möjlighet är att ett arbetsmiljöombud skriftligt begär 

åtgärder med stöd av 6 kap 6 a § AML. Vidtas inte åtgärder inom skälig tid, kan ombudet 

vända sig till Arbetsmiljöverket som kan meddela föreläggande eller förbud. För att en 

framställan till Arbetsmiljöverket ska röna framgång är det viktigt att visa att arbetsgivarens 

underlåtenhet avseende medlemmen beror på generella brister i arbetsgivarens anpassnings- 

och rehabiliteringsverksamhet och därför inte enbart är ett individproblem. 

 

6. Vilka åtgärder kan vidtas om Försäkringskassan drar in 
sjukpenningen, helt eller delvis? 

 

6.1 Agera snabbt 

I en situation där Försäkringskassan drar in sjukpenningen helt eller delvis för en medlem är 

det viktigt att agera snabbt.  I detta läge måste medlemmen välja mellan att återgå till arbete 

hos arbetsgivaren eller att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. För 

att en medlem som fått en partiell sjukpenning indragen ska ha rätt till lön/ersättning på heltid, 

måste medlemmen stå till förfogande för arbete på heltid. Det är viktigt att medlemmen första 

vardagen efter den erhöll beslutet inställer sig hos arbetsgivaren, alternativt anmäler sig som 

aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, för att inte riskera sänkning av sin SGI. 

 

6.2 Inställelse på arbetsplatsen 

Medlemmen ska inställa sig för rehabilitering och arbete vid arbetsdagens början. Vi bör 

finnas med som stöd i dessa situationer. Antingen genom att vara med medlemmen då denne 
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går tillbaka, eller, om det inte är möjligt, genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att 

medlemmen har för avsikt att återgå till arbetsplatsen. 

 

6.3 Medlemmen har rätt till lön  

Medlemmen har rätt till lön då den återgår i tjänst, även om arbetsgivaren inte låter 

medlemmen utföra arbete. Av rättsfallen AD 2003 nr 44, AD 2006 nr 90 och AD 2010 nr 79 

framgår att arbetsgivaren är skyldig att betala lön när rehabiliteringsansvaret inte har 

fullgjorts. Det gäller även om oklarheter föreligger om medlemmens möjligheter att utföra 

arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, så länge medlemmen står till förfogande för arbete och 

rehabiliteringsinsatser. Har inga rehabiliteringsinsatser gjorts och det är oklart vilken 

arbetsförmåga medlemmen har, är det viktigt att vi ställer krav på en utredning av 

medlemmens arbetsförmåga och behov av stöd och anpassning. Om återgång till den 

befintliga arbetsplatsen inte är möjligt ens efter anpassning, är arbetsgivaren skyldig att utreda 

vilka möjligheter till omplacering som finns. Här kan det även bli aktuellt att titta på lediga 

arbetsuppgifter. 

 

6.4 Några saker att tänka på vid en tvist 

Vid ogiltigförklaring av en uppsägning består anställningen så länge tvisten pågår. 

Medlemmen ska stå till förfogande för arbete och begära lön. Om medlemmen inte får jobba 

och det inte föreligger en uttrycklig arbetsbefrielse, är det viktigt att medlemmen omedelbart 

anmäler sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, för att i stället kunna få 

arbetslöshetsersättning. Arbetsgivarens handlande innebär normalt ett brott mot 34 § LAS och 

kollektivavtalets lojalitetsplikt, för vilket det går att kräva skadestånd. 

 

Parallella arbetsrättsliga och förvaltningsrättsliga processer om uppsägning respektive 

sjukersättning kan försvåra möjligheterna att få rätt i fråga om anställningsskyddet. I den 

arbetsrättsliga processen framförs då argument för att medlemmen har arbetsförmåga och i 

förvaltningsrättsliga att sådan varaktigt saknas, jämför AD 2010 nr 79. Även en överklagan av 

ett beslut om sjukpenning kan innebära att möjligheterna att driva en arbetsrättslig process 

försämras, men det beror vad den förvaltningsrättsliga processen avser och hur den är 

utformad. 
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6.5 Vad gäller om medlemmen inte kan eller vill återgå till arbetsplatsen? 
  

Vill eller kan medlemmen inte återgå till arbetsplatsen, bör förhandling begäras med 

arbetsgivaren för att anställningen ska kunna avslutas. I de fall arbetsbrist kan konstateras kan 

det vara en fördel för medlemmen med hänsyn till A-kassans regler samt möjligheten att 

kunna få stöd från ett trygghetsråd.  Står medlemmen inte till förfogande för arbete eller är 

arbetsbefriad, behöver medlemmen vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt 

arbetssökande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning och bibehållen SGI. En 

förvaltningsrättslig process avseende indragen sjukpenning eller beslut avseende 

sjukersättning utgör inget hinder för att samtidigt vara arbetssökande.  

 

7. Sammanfattning 
 

Unionen har en viktig roll för att hjälpa en medlem som varit sjuk att rehabiliteras tillbaka till 

arbetsplatsen. Genom att vara ett konstruktivt stöd tidigt i processen, ökar vi möjligheterna till 

en bra och strukturerad rehabilitering. Om arbetsgivaren säger upp medlemmen utan att ha 

uppfyllt sina skyldigheter vad avser arbetsanpassning och rehabilitering föreligger inte saklig 

grund för uppsägning. Det föreligger inte heller saklig grund om medlemmen inte är 

medicinskt färdigbehandlad och det därför varit för tidigt att vidta rehabiliteringsåtgärder. En 

uppsägning ska ogiltigförklaras om vi bedömer att medlemmen kan utföra arbete av betydelse 

för arbetsgivaren inom en överskådlig framtid, med eller utan rehabiliteringsinsatser eller 

arbetsanpassning. Förutsättningarna för att nå framgång i en tvist är ofta beroende av att vi 

kan visa konkreta och rimliga förslag på hur arbetsgivaren kunnat agera för att möjliggöra 

återgång i arbete för medlemmen. Detta ställer krav på att vi är med tidigt i processen och 

kommer med konstruktiva förslag på lösning. 

 

Enheten för Avtal och Politik 

 

 
Niklas Hjert 


