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Sammanställning av regelverket kring sjukpenning 
och sjukersättning  
 

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 tidsbegränsade 

sjukersättningen togs även bort som ersättningsform 2008. Den 1 januari 2010 trädde 

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

sjukersättning som tidigare funnits i lagen (1962:381) om allmän försäkring överfördes till 

SFB. Från och med den 1 februari 2016 har det skett förändringar i ersättningsreglerna i SFB 

på så sätt att den bortre tidsgränsen har tagits bort. Det innebär att det inte längre finns en 

maxtid för hur länge en sjukskriven kan erhålla sjukpenning. Sjukpenning kan alltså utgå så 

länge Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till följd av sjukdom.  

 

Detta meddelande innehåller en översiktlig genomgång av regelverket kring sjukpenning och 

sjukersättning. Vidare innehåller meddelandet information om vilket stöd medlemmar kan få 

från Unionen vid nekad sjukpenning eller sjukersättning. 

 

Sjukpenning 
Sjukpenning kan beviljas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel 

på grund av sjukdom. Den försäkrade kan få hel, tre fjärdedel, halv eller en fjärdedels 

sjukpenning. 
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Rehabiliteringskedjan  

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

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. 

 

                                                 
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 
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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   

 

Om den sjukskrivne saknar anställning prövas arbetsförmågan gentemot hela 

arbetamarknaden från den första sjukskrivningsdagen.  

 

4. 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. 

 

Om den sjukskrivne saknar anställning prövas arbetsförmågan gentemot hela 

arbetsmarknaden från den första sjukskrivningsdagen.  

 

Antal dagar och ersättningsnivåer 

Sjukpenning utgår med knappt 80 %3 av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) under 

de första 364 sjukskrivningsdagarna. Härefter kan förlängd sjukpenning beviljas och 

ersättningsnivån är då knappt 75 % av SGI:n. Det krävs en skriftlig ansökan för att 

Försäkringskassan ska pröva rätten till förlängd sjukpenning. 

 

Vid allvarlig sjukdom4 kan den försäkrade få fortsatt sjukpenning enligt den högre nivån, 

d.v.s. med 80 % av SGI. Även här krävs en skriftlig ansökan från den försäkrade.  

 

Ovanpå sjukpenningen från Försäkringskassan erhåller den tjänsteman som arbetar hos en 

privat arbetsgivare med kollektivavtal normalt kompletterande ersättning från sin 

arbetsgivare. Sammantaget innebär detta att en sjukskriven tjänsteman som omfattas av 

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

90. Från och med dag 91 kompletteras sjukpenningen med ITP:s sjukpension, som betalas ut 

av Alecta. Även i denna situation under förutsättning att tjänstemannen omfattas av 

kollektivavtal.5 

 

                                                 
2 Prop 2007/08:136 s. 68f 
3 SGI:n multipliceras med faktorn 0,97 innan sjukpenningen beräknas och sjukpenningen blir därför något lägre 

än 80% respektive 75 % av SGI:n 
4 Exempel på sådana allvarligasjukdomar som lagstiftaren har nämnt är vissa tumörsjukdomar, 

neurologiska sjukdomar såsom ALS eller då man väntar på transplantation av ett vitalt organ. 
5 För mer detaljerad information se PTK:s försäkringshandbok. 
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Sjukersättning 

Sjukersättning kan beviljas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst en 

fjärdedel på grund avsjukdom. Den försäkrade kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en 

fjärdedels sjukersättning. För att sjukersättning ska beviljas krävs att arbetsförmågan är 

stadigvarande nedsatt i alla arbeten på arbetsmarknaden inklusive skyddade anställningar 

såsom lönebidrag och arbete inom Samhall. Det krävs också att medicinska och 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder inte bedöms leda till att arbetsförmågan återfås.  

 

Sjukersättning kan beviljas efter ansökan av den försäkrade eller genom att Försäkringskassan 

på eget initiativ byter ut den försäkrades sjukpenning mot sjukersättning.  

 

Sjukersättningen är normalt lägre än sjukpenning. Vid hel sjukersättning kan man som mest få 

64,7 procent av en antagandeinkomst. Antagandeinkomsten beräknas på ett genomsnitt av 

inkomster under de senaste åren. För tjänsteman som arbetar hos en privat arbetsgivare med 

kollektivavtal kompletteras sjukersättningen med ITP:s sjukpension, som betalas ut av 

Alecta.6 

 

Rådgivning vid nekad sjukpenning eller sjukersättning 

 Medlemmen bör 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. Utifrån den aktuella diagnosen ska 

läkaren beskriva vilka funktionsnedsättningar som finns och på vilket sätt 

funktionsnedsättningarna innebär olika aktivitetsbegränsningar. Är det befintliga 

läkarutlåtandet inte tillräckligt tydligt bör medlemmen alltså kontakta läkaren 

förkomplettering och förtydligande. Om tvisten gäller sjukersättning är det av vikt att 

utlåtandet anger om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt och om alla 

rehabiliteringsåtgärder är uttömda.  

 

 Beträffande rättshjälp från Unionen gäller enligt huvudregeln i förbundets 

rättshjälpspolicy att sjukdomsbesvären för vilka sjukpenningärendet eller 

sjukersättningsärendet handlar om ska ha en koppling till en arbetsskada för att 

rättshjälp ska kunna beviljas. Sjukpenning- och/eller sjukersättningstvisten måste 

därefter också anses möjlig att driva med framgång. 

 

 Se även Unionens fackliga förhållningssätt som framgår av cirkulär från Enheten för 

Avtal och Politik nr 16.71 ”Rehabiliteringsansvaret och reglerna för sjukpenning”. 

 

 

                                                 
6 För mer detaljerad information se PTK:s försäkringshandbok. 
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