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Sjukpenning på 80% endast under 364 
dagar
• Sjukpenning på 80% av S.G.I ska endast utges under 

max 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.

• Oavsett om ersättning utgår som hel eller partiell per dag 
så räknas det som EN ersättningsdag.

• Finns synnerliga skäl kan ”fortsatt sjukpenning” ges. 
Ansökan krävs.

• Synnerliga skäl: allvarliga sjukdomar av livshotande 
karaktär ex tumörsjukdomar, transplantation av vitala 
organ.
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REHABILITERINGSKEDJAN

• Under de första 90 dagarna har man rätt till 
sjukpenning om man inte kan utföra ditt vanliga arbete, 
eller ett annat tillfälligt arbete, hos sin arbetsgivare.

• Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om 
man inte kan utföra något arbete alls hos sin 
arbetsgivare.

• Efter 180 dagar har man rätt till sjukpenning om man 
inte kan utföra något arbete på den vanliga 
arbetsmarknaden.
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Särskilda skäl

• Om det bedöms att man med stor sannolikhet kommer att 
kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före 
dag 365 kan särskilda skäl tillämpas. 

• Då bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos 
ordinarie arbetsgivare även efter dag 180. 
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Plan för återgång i arbete
Rehabkejdan förändrades den 1 juli 2018

• 30 kap 6§ SFB

• Arbetsgivaren får åter ansvaret för att ha upprättat en plan 
för återgång i arbetet senast vid dag 30.

• Om det kan antas att arbetsförmågan är nedsatt under 
minst 60 dagar.

• Viktigt med tidiga insatser och kontakt med olika aktörer.
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Forts plan för återgång
• Om det står klart framgår av hälsotillståndet att 

medarbetaren inte kan komma tillbaka i ordinarie arbete 
behöver ingen plan upprättas.

• Om hälsotillståndet förbättras skall dock rehabplan
upprättas omgående.
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Ändringar i förordning 2014:67 (1 juli 2018) 
Ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren

• Tidigare ”arbetsplatsnära stöd” ändras till: 
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

• Utgår med maximalt 50% av konsultutgifterna för 
arbetsgivaren, dock max 10000 per ärende och år.
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Förebyggande sjukpenning
• Förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till nedsatt 

arbetsförmåga.

• Medicinsk behandling eller rehabilitering

• Ordinerad av läkare och godkänd av FK

• Ingen karensdag, sjukpenning utges från och med första 
behandlingsdagen.

• Särskilt högriskskydd
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Viktigt
• Försäkringskassan tar inte hänsyn till om möjlighet till 

anpassning eller omplacering finns hos arbetsgivaren

• Tittar endast på förmågan i förhållande till 
funktionsnedsättningen

• Tar ej hänsyn till ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet 
eller arbetsmarknadsläget

• Vid indragen sjukpenning, antingen gå tillbaka i arbete 
eller ställa sig som öppet arbetssökande 

• Vid deltidsarbete, FK tittar på faktiskt arbetsutbud, risk för 
sänkt SGI.

• Återinträde i försäkringen efter 87 dagar
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