
Om du är 
sjuk och inte 
kan arbeta



Om socialförsäkringen
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghets
systemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett 
alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd 
för  familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning 
samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom  
Sveriges medlem skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk
rings förmåner i andra EUländer 

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag 
och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med 
funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om 
pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

Välkommen till 
Försäkringskassan
Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många 
 orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste 
vara borta från jobbet mer än en dag kan du få sjuklön från 
din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du 
kan också ha rätt till ersättning om du inte får arbeta för att 
du smittar, eller om du avstår från att arbeta för att vårda en 
närstående. 

I den här broschyren kan du också läsa om vad som gäller om 
du skadar dig på jobbet och om du behöver hjälp för att kunna 
börja arbeta igen.  Sist i broschyren finns en ordlista som 
 förklarar några av de ord som kan vara svåra att hålla isär.

Vill du veta mer?
Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om 
du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i 
broschyren kan du läsa vidare på www.forsakringskassan.se. 
Där finns fördjupad information i form av faktablad som du 
kan skriva ut. Har du inte tillgång till Internet kan du alltid 
kontakta vårt Kundcenter på telefon 0771-524 524.

Det här gäller alltid:
För att kunna få ersättning från Försäkringskassan måste 
du uppfylla vissa krav. När du ansöker om ersättningen ska 
du därför lämna vissa uppgifter till Försäkringskassan som i 
sin tur bedömer uppgifterna och beslutar om du har rätt till 
ersättningen eller inte.
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2 1 När kan jag 
få ersättning? 

Det är din förmåga att arbeta som Försäkringskassan 
 bedömer när du är sjuk, inte sjukdomen eller symtomen i 
sig. Det betyder att om två personer har råkat ut för precis 
samma sak kan den ena ha rätt till ersättning utan att den 
andra har det. Den som sitter på kontoret framför en dator 
kanske kan arbeta som vanligt med ett brutet ben, men det 
kan inte en snickare. Då är det bara snickaren som har rätt 
till sjuklön eller sjukpenning. Den som sitter på kontoret kan 
få reseersättning i stället för sjuklön eller sjukpenning om 
han eller hon inte kan ta sig till arbetet som vanligt utan 
måste åka taxi.

Men om benbrottet tar lång tid att läka kanske arbets-
givaren kan ordna så att snickaren kan sitta med pappers-
arbete under en period tills benet är läkt. Då har snickaren 
inte längre rätt till sjukpenning. Han eller hon kan fort-
farande få reseersättning om det inte går att ta sig till 
 arbetet på vanligt sätt.

Sjukpenning
grundande inkomst 

Många av ersättningarna som du kan få från Försäkrings-
kassan beräknas med hjälp av din sjukpenninggrundande 
inkomst. Det gäller bland annat sjukpenning.

Försäkringskassan bestämmer din sjukpenninggrundande 
inkomst utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Om du 
är anställd beräknas årsinkomsten med hjälp av din totala 
lön före skatt. Har du ett eget företag räknas företagets 
beräknade nettointäkt som årsinkomst.

Den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak. Den kan 
inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder att du inte 
får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet.

Du hittar aktuellt prisbasbelopp på 
www.forsakringskassan.se under länken Aktuella belopp.
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3 Om du blir sjuk 
 

De första 14 dagarna
Du som är anställd för minst en månad eller har arbetat 
sammanhängande i 14 dagar har normalt rätt till sjuklön 
från din arbetsgivare de första 14 dagarna i din sjukperiod. 
Du ska anmäla att du är sjuk till din arbetsgivare den första 
dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Du som inte har någon arbetsgivare kan få sjukpenning från 
Försäkringskassan redan från början av sjukperioden. Det 
gäller dig som är arbetslös, uppdragstagare eller egen före-
tagare. Det gäller också om du är ledig med föräldrapenning 
eller graviditetspenning. Du ska anmäla dig till Försäkrings-
kassan första dagen som du är sjuk.

Oavsett om du har sjuklön eller sjukpenning är den första 
dagen i sjukperioden en karensdag, och då får du ingen sjuk-
lön eller sjukpenning. 

Är du egen företagare har du en grundkarens på 7 da-
gar innan du kan få sjukpenning. Du kan välja att ha fler 
karensdagar och på så sätt sänka din avgift till sjukför-
säkringen.Du kan välja mellan 1, 14, 30 , 60 eller 90 dagars 
karenstid. Ju fler karensdagar du väljer desto lägre blir din 
sjukförsäkringsavgift.

Läkarintyg
Om du på grund av sjukdom blir borta från arbetet i mer än 
sju dagar måste du ha ett läkarintyg. I vissa fall kan arbets-
givaren eller Försäkringskassan begära ett läkarintyg redan 
från den första sjukdagen.

Läkarintyget används av din arbetsgivare och Försäkrings-
kassan för att bedöma om din arbetsförmåga är så pass ned-
satt att du har rätt till sjuklön eller sjukpenning. Ett läkar-
intyg ger dig alltså inte automatiskt rätt till ersättning.

Tvist om sjuklön
Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön 
kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkrings kassan. 
Du kan bara få sjuklönegaranti om tvisten gäller dina 
anställnings förhållanden eller din arbetsförmåga.

Hur stor är ersättningen?
Sjuklönen från din arbetsgivare är 80 procent av din lön. 
Sjukpenningen räknas ut av Försäkringskassan på ett lite 
annorlunda sätt och blir något lägre än 80 procent av din 
sjukpenninggrundande inkomst. 

Är du arbetslös kan du inte få mer i sjukpenning än vad du 
får i a-kassa.

Många kollektivavtal ger en sjuklön som är högre än 
80 procent. Vänd dig till ditt fackförbund för mer 
information.

Vad händer efter 14 dagar?
Om du är anställd och sjuk längre tid än 14 dagar gör din 
arbets givare en an mälan till Försäkringskassan. Du kan själv 
se om sjukanmälan är gjord på Mina sidor på www.for-
sakringskassan.se. Där kan du också ansöka om sjukpenning. 
Om du ansöker på Mina sidor går det snabbare än om du 
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ansöker med blankett. Du får dessutom bättre överblick över 
ditt ärende och kan se när dina utbetalningarna kommer.

Är du arbetslös eller egen företagare ska du själv sjukanmäla 
dig på www.forsakringskassan.se. Efter att du har gjort en 
anmälan kan du ansöka om sjukpenning på Mina sidor.

Vanligtvis kan du få sjukpenning på normalnivå i 364 dagar 
under en period på 450 dagar (cirka 15 månader). De 450 
dagarna kallas ramtid. 

Om du har fått rehabiliteringspenning eller reseersättning 
i stället för sjukpenning räknas sådana dagar också som 
sjukpenningdagar. Dessutom räknas 13 dagar med sjuklön 
med om de dagarna har ingått i en sjukperiod där du också 
fått sjukpenning.

Vad händer efter 364 dagar?
Sjukpenning på fortsättningsnivå
Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå i högst 550  
dagar (cirka ett och ett halvt år). Du måste ansöka om sjuk-
penning på fortsättningsnivå. Ersättningen är något lägre än 
75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå
Du kan efter 550 dagar med sjukpenning på fortsättnings-
nivå ansöka om fler dagar med sjukpenning på fortsätt-
ningsnivå om

• du har fått en arbetsskada godkänd. 

• du vårdas på sjukhus eller har en sjukdom och får om-
fattande vård utan att vara intagen på sjukhus

• du riskerar att allvarligt försämras i din sjukdom om 
du arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program

• Försäkringskassan anser att det på grund av sjukdom 
skulle vara oskäligt att inte betala sjukpenning.

Man kan också få fler dagar med sjukpenning på fort-
sättningsnivå om man på grund av sjukdom fått sådan 

av görande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan 
att orientera sig att man inte kan tillgodogöra sig informa-
tion. Då behövs ingen ansökan.

Du som har haft tidsbegränsad sjukersättning  el-
ler aktivitetsersättning kan ansöka om sjukpenning på 
fortsättningsnivå.

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå
Om du har en allvarlig sjukdom kan du ha rätt till fler dagar 
med sjukpenning på normalnivå. 

Du måste ansöka om fler dagar med sjukpenning på normal-
nivå. Även du som har haft tidsbegränsad sjukersättning 
eller aktivitetsersättning kan ansöka om fler dagar med 
sjukpenning normalnivå. 

Ersättningen är samma som sjukpenning, alltså något lägre 
än 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Hur bedöms min arbetsförmåga?
Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven har du 
rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga 
arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. 
Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte 
kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 
dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra 
något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Det gäller inte om vi bedömer att du med stor sannolik-
het kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din 
arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i 
för hållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter 
dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att 
bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den
vanliga arbetsmarknaden.

Vad är rehabiliteringskedjan?
Det här sättet att bedöma rätten till sjukpenning kall-
las rehabiliterings kedjan. Rehabiliteringskedjan gäller 
fullt ut bara för den som har en anställning. Om du är 
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egenföre tagare bedömer vi din arbetsförmåga i förhållande 
till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. 
Efter det bedöms din arbetsförmåga i förhållande till den 
vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din 
arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga ar-
betsmarknaden redan från början av sjukperioden.

Du kan vara ledig för att prova ett annat arbeta
Du har rätt att vara ledig från din anställning för att prova 
ett annat arbete och se om du kan klara av det trots din 
sjukdom. Kontakta din arbetsgivare eller ditt fackförbund för 
mer information.

Vad händer om jag kan arbeta 
en del av dagen?
Du kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel sjuk-
penning, beroende på hur mycket du kan arbeta. När vi 
bedömer din rätt till sjukpenning tar vi ställning till om du 
kan arbeta en del av dagen trots din sjukdom.

Kan jag få sjuklön 
och sjukpenning samtidigt?
I vissa situationer kan du få sjuklön och sjuk penning 
 sam tidigt. Det gäller till exempel om du har inkomst både 
av  anställning och som egen företagare. Sjukpenningen 
 beräknas då på den inkomst du har som egen företagare.

Kan jag få reseersättning 
i stället för sjuklön eller sjukpenning?
I vissa fall kan du få reseersättning i stället för sjukpenning 
eller sjuklön. Det gäller om du kan arbeta, men inte ta dig 
till arbetet på vanligt sätt. Din arbetsgivare eller Försäk-
ringskassan betalar då ersättning för dina merkostnader för 
resor till och från arbetet.

Kan man få sjukpenning  
i förebyggande syfte?
Du kan få förebyggande sjukpenning om du genomgår 
medicinsk behandling eller rehabilitering för att förebygga 
sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller 
rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas 
av Försäkringskassan. Vid förebyggande sjukpenning räknas 
ingen karensdag.

Om du blir sjuk igen
Om du har varit sjuk, börjar arbeta och där efter blir sjuk 
igen inom fem dagar räknas ingen ny karensdag. Det 
 betyder att du får ersättning redan från den första dagen i 
den nya sjukperioden.

Hur många karensdagar kan jag ha?
Är du sjuk fler än 10 gånger under tolv månader får du 
sjuklön eller sjukpenning redan första dagen du är sjuk. 
Det kallas allmänt högriskskydd och gäller för sjukperioder 
från varje arbetsgivare för sig och för sjukperioder från 
Försäkrings kassan för sig. 

Du som är egen företagare kan också omfattas av det all-
männa högriskskyddet om du har valt 1 karensdag eller om 
du har grundkarensen på 7 dagar. Det allmänna högrisk-
skyddet innebär att om du haft fler än 5 sjukperioder under 
12 månader bakåt i tiden och har varit sjuk i mer 21 dagar 
sammanlagt så har du rätt till sjukpenning från första da-
gen. Har du valt en längre karenstid kan du inte få allmänt 
högriskskydd.

Du kan få särskilt högriskskydd
Med särskilt högriskskydd kan du slippa karensen och få 
sjukpenning eller sjuklön redan den första dagen som du 
är sjuk. Dessutom kan din arbetsgivare ansöka om att få 
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ersättning från Försäkringskassan för hela sin kostnad för 
sjuklön till dig.

Du kan få särskilt högriskskydd om:

• Du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som 
gör att du ofta måste vara borta från arbetet. Med ofta 
menas mer än tio gånger på ett år.

• Du ska donera organ eller vävnader eller genomgå 
 utredning om donation.

• Det finns risk att du kommer att vara borta från arbetet 
vid en eller flera längre sjukperioder (minst 28 dagar i 
följd) under ett år. Om du får särskilt högriskskydd av 
det skälet har du fortfarande en karensdag.

Särskilt högriskskydd om du är arbetslös
Du kan ansöka om särskilt högriskskydd även om du är 
arbetslös. Ett beslut om särskilt högriskskydd är bra att visa 
upp när du söker arbete, eftersom arbetsgivaren får ersätt-
ning från Försäkringskassan för din sjuklön.

Du ansöker om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. 
Du kan behöva styrka din sjukdom med ett läkarutlåtande.

Vad händer när jag har fyllt 65 år?
Om du har fyllt 65 år och därefter fått sjukpenning i 180 da-
gar bedömer vi om din arbetsförmåga är varaktigt  nedsatt. 
Är den det har du inte längre rätt till sjukpenning. Från och 
med månaden du fyller 70 år kan du få sjukpenning i högst 
180 dagar.

Vad händer om jag blir arbetslös?
Om du blir arbetslös under tiden som du är sjukskriven 
måste du kontakta oss för att få rätt ersättning. Om du inte 
meddelar att du är arbetslös och därför får för hög sjuk-
penning kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Om du är arbetslös 
när sjukskrivningen är slut
Du som är arbetslös måste anmäla dig till Arbetsförmed-
lingen den första vardagen som du inte längre är sjuk-
skriven. Annars förlorar du din sjukpenninggrundande 
inkomst. Det betyder att du inte kan få sjukpenning eller 
andra ersättningar som beräknas utifrån den sjukpenning-
grundande inkomsten, till exempel föräldrapenning.

Din sjukpenninggrundande inkomst kan förnyas först när du 
får ett nytt arbete.
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4 Sjuk utomlands

Om du blir sjuk i ett annat EUland
När du åker på semester, studerar eller av någon annan 
anledning tillfälligt vistas i ett annat EU-land har du som är 
försäkrad i Sverige rätt till nödvändig vård på samma eko-
nomiska villkor som invånarna i landet du besöker. I Schweiz 
och Liechtenstein krävs dessutom att du är medborgare i ett 
EU-land eller i Schweiz.

Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal 
som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. 
Utanför Norden (Finland, Norge, Danmark och Island) måste 
du dessutom ha med dig det europeiska sjukförsäkrings-
kortet, EU-kortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige. 
Du kan beställa EU-kortet på www.forsakringskassan.se, via 
sms eller vår telefon för självbetjäning 020-524 524.

I vilka länder gäller EU:s regler?

De länder som tillhör EU är Belgien, Bulgarien, Cypern, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Stor britannien och Nordirland, 
Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike.

EU:s regler gäller dessutom i Schweiz och EES-länderna, 
det vill säga Island, Norge och Liechtenstein.

Vad händer om jag glömmer EUkortet?
Om du glömmer att ta med dig EU-kortet kan du kontakta 
Försäkringskassan i Sverige. Vi kan utfärda ett tillfälligt 
 intyg som ersätter EU-kortet och faxa det till vårdgivaren. 
Det finns också möjlighet att få ersättning i efterhand. Du 
måste kunna visa upp ett kvitto eller en räkning, och någon 
form av dokumentation om vården som du fått om inte kvit-
tot är utförligt.

Behöver jag en reseförsäkring också?
EU-kortet ger dig inte rätt till ersättning för special-
transport vid hemresan, till exempel ambulansflyg. Det kan 
därför vara klokt att se till att ha en separat reseförsäkring 
om inte din vanliga hemförsäkring täcker sådana kostnader. 
Det gäller dock inte inom Norden där det finns ett speciellt 
avtal som täcker extra utgifter för hemresor.

Vad gäller utanför EU?
I några länder utanför EU kan du ha rätt till viss vård. 
 Sverige har i dag olika sjukvårdsavtal för tillfälliga besö-
kare i Australien, Algeriet, Quebec, Israel och de brittiska 
kanal öarna Jersey, Guernsey och Isle of Man. Kontakta vårt 
Kundcenter för att få reda på vad som gäller i respektive 
land före avresan.

Om du ska resa till ett land utanför EU som Sverige inte 
har avtal med bör du ha en privat försäkring för att täcka 
 eventuella sjukvårdskostnader.

Kan jag få sjuklön 
eller sjukpenning utomlands?
Om du reser utomlands under den tid som du får sjuklön bör 
du kontakta din arbetsgivare före avresan. 

Om du får sjukpenning från Försäkringskassan och reser 
till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver du inte göra 
något. Men om du åker till ett land som inte tillhör EU/EES 
eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att behålla 
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sjukpenningen under utlandsvistelsen Om du reser utan till-
stånd kan du inte få sjukpenning under utlandsvistelsen. 

Blir du akut sjuk när du är i ett annat EU-land kan du få 
sjuklön eller sjukpenning. Du ska göra sjukanmälan till din 
arbetsgivare eller Försäkringskassan den första dagen du är 
sjuk. Det gäller också i vissa länder utanför EU som Sverige 
har konvention om social trygghet med.

Om du blir sjuk i ett land utanför EU som Sverige inte har 
avtal med kan du inte få sjukpenning förrän du är tillbaka i 
Sverige.

Sjuk vid bosättning utomlands
Om du arbetar i ett annat EU-land är du normalt försäkrad i 
det landet. Det betyder att du har rätt till all vård på samma 
villkor som andra invånare i det landet. 

Bor du i ett land utanför EU har du i allmänhet inte rätt till 
vård. För att få ersättning för sjukvårdskostnader behöver 
du en privat försäkring.

Utsänd av arbetsgivare
Om du är utsänd av din arbetsgivare till ett annat land 
fortsätter du att vara försäkrad i Sverige. Det betyder 
att du får sjuklön från din arbetsgivare och sjukpenning 
från Försäkringskassan. Du omfattas också av svensk 
arbetsskadeförsäkring.

Reglerna om utsändning gäller även för egna företagare, 
som alltså kan sända ut sig själva. För att du ska räknas som 
utsänd måste du eller din arbetsgivare ha ett utsändnings-
intyg från Försäkringskassan.

Har jag rätt till vård när jag är utsänd?
Som utsänd inom EU har du rätt till nödvändig vård i det 
land där du arbetar. Du måste ta med dig det europeiska 
sjukförsäkringskortet (EU-kortet) från Sverige. Om du har 
familjemedlemmar med dig som inte arbetar ska de också ta 

med sig varsitt EU-kort från Sverige. En familjemedlem som 
arbetar i ett EU-land är själv försäkrad där han eller hon 
arbetar.

Är du utsänd längre tid än ett år har du rätt till all vård på 
samma villkor som landets invånare. I stället för EU-kortet 
behöver du då ett intyg som du ansöker om hos Försäkrings-
kassan. Om du har familjemedlemmar med dig, som inte 
arbetar, ska de registreras på ditt intyg.

Är du utsänd utanför EU har du i allmänhet inte rätt till 
vård i arbetslandet. Du behöver därför en privat sjukvårdför-
säkring. Vissa kollektivavtal innehåller försäkringar speciellt 
för dig som arbetar utomlands.
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6 5 Om du inte kan arbeta 
på grund av smitta 

Smittbärarpenning
Om du bär på en smitta utan att vara sjuk kan du få smitt-
bärarpenning. Det gäller om du måste avstå från att arbeta:

• på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller 
livsmedelslagen

• i väntan på att genomgå en läkarundersökning  
eller hälsokontroll som ska visa om du är smittad av  
en allmän farlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, 
ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera 
livsmedel.

Smittbärarpenning ger dig lika mycket i ersättning som 
sjukpenning, det vill säga något mindre än 80 procent av  
din sjukpenninggrundande inkomst.

När du ansöker om smittbärarpenning ska du bifoga ett 
 intyg om ingripande mot smittbärare. Intyget visar att du 
inte får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad 
smitta.

Om du skadar dig 
i arbetet 

För skador som inträffat före 1977 gäller andra regler. 
Kontakta oss för mer information om de äldre reglerna.

Skadas du på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet 
kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbets-
skadeförsäkringen gäller för alla som arbetar – anställda, 
uppdragstagare och egna företagare. Den omfattar också 
vissa studerande som är utsatta för särskilda risker under 
sin utbildning.

Sjuk på grund av arbetet
Även sjukdomar som orsakats av arbetet räknas som arbets-
skador. Exempel på sådant som kan leda till arbetssjukdomar 
är

• tungt eller ensidigt arbete

• vibrationer eller skakningar

• buller

• olika kemiska ämnen

• psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Psykiska och psykosomatiska sjukdomar räknas inte som 
arbetsskador, även om de beror på till exempel

• företagsnedläggning

• bristande uppskattning av arbetsinsatser

• vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater.
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Om du blir smittad i arbetet
En del smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskador. 
Dit hör till exempel gulsot och den så kallade sjukhussjukan. 
Försäkringen gäller om du blivit smittad

• vid arbete inom sjukvården

• i annat arbete med behandling, vård eller omhänder-
tagande av en person som burit på smitta

• vid arbete med djur eller material som burit på smitta

• vid olycksfall i arbetet

• vid arbete i laboratorium.

Arbetsskada eller inte?
Försäkringskassan gör en utredning för att kunna ta ställ-
ning till om en skada ska klassas som en arbetsskada. Om vi 
kommer fram till att skadan uppkommit till följd av olycks-
fall eller på annat sätt orsakats av arbetet, kan du få ersätt-
ning från arbetsskadeförsäkringen.

Men vi utreder bara arbetsskador om det är aktuellt att 
betala ut ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Vi gör 
aldrig en prövning enbart för att fastställa att det rör sig om 
en arbetsskada.

Vilka ersättningar kan jag få 
vid en arbetsskada?
Livränta
Om en arbetsskada har gjort att din förmåga att skaffa dig 
inkomst genom arbete blivit nedsatt med minst 1/15 kan du 
få livränta. Livräntan ska täcka den inkomstförlust du har 
gjort på grund av skadan upp till 7,5 prisbasbelopp.

Livräntan kan vara tidsbegränsad eller tills vidare. När vi 
beräknar livräntan jämförs den inkomst du skulle ha haft om 
du inte blivit skadad med den inkomst du beräknas få efter 
skadan. Livräntan är skillnaden mellan inkomsterna.

De flesta som är anställda har också andra typer av trygg-
hetsförsäkringar genom kollektivavtal. De försäkringarna 
täcker i allmänhet också arbetsskador.

Om du får ersättning från en försäkring för samma arbets-
skada som du får livränta för kan du bli skyldig att betala 
tillbaka pengar. Om du får livränta för en arbetsskada bör du 
därför kontakta AFA, som har hand om de försäkringar som 
ingår i kollektivavtalen. Du når AFA på telefon 08-696 40 00 
eller www.afaforsakring.se.

Sjukpenning
Sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen betalas ut på 
samma sätt som vid annan sjukdom. Du får bara sjukpenning 
från arbetsskadeförsäkringen om du inte får det från annat 
håll.

Inga karensdagar
Om du får sjukpenning eller livränta från arbetsskade-
försäkringen kompenseras du automatiskt för två karens-
dagar. Har du haft fler karensdagar kan du ansöka om 
ersättningen även för dessa dagar.

Ersättning för tandvård
Om du har haft kostnader för tandvård på grund av en 
arbets skada kan du få ersättning.

Särskilda hjälpmedel
Behöver du ett särskilt hjälpmedel till följd av skadan kan du 
få kostnaderna ersatta av försäkringen.

Livränta till efterlevande
Om du skulle avlida till följd av en arbetsskada kan dina 
efterlevande få livränta. Livräntan ska ersätta en del av det 
inkomstbortfall som uppstår på grund av dödsfallet.

Begravningshjälp
Vid dödsfall till följd av en arbetsskada kan de efterlevande 
få begravningshjälp.
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7 Sjuk eller skadad under 
militär utbildning, 
tjänstgöring i 
civilförsvaret eller som 
frihetsberövad

Statligt personskadeskydd
Du omfattas av personskadeskyddet om du

• genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som 
rekryt

• tjänstgör inom totalförsvaret

• medverkar i räddningstjänst eller i en övning

• är omhändertagen, häktad eller intagen på 
kriminalvårdsanstalt

• är intagen på ett hem för vård av unga eller vård av 
missbrukare

• har samhälls- eller ungdomstjänst

• utför ett oavlönat arbete vid intensivövervakning med 
elektronisk kontroll

Du som är villkorligt frigiven omfattas inte av 
personskadeskyddet.

Vilka ersättningar kan jag få vid en skada?
Personskadeskyddet motsvarar på många sätt arbetsskade-
försäkringen. Det kan ge dig

• sjukpenning

• livränta

• livränta och begravningshjälp till efterlevande

Du kan också få ersättning för

• tandvård

• särskilda hjälpmedel

• sjukvård utomlands.

Om du är sjuk efter grundläggande militär utbildning
Om du är rekryt och blir sjuk eller skadar dig under utryck-
ningsmånaden eller månaden efter utryckningen kan du få 
sjukpenning från personskadeskyddet, även om sjukdomen 
inte har samband med tjänstgöringen.

Du som är rekryt har dessutom ett utökat skydd i högst tre 
år. Det innebär att du har rätt till ersättning för nödvän-
diga vårdkostnader om du söker vård för en sjukdom eller 
en skada som du har fått under den grundläggande militära 
utbildningen.

Det gäller för

• läkarvård

• sjukvårdande behandling

• sjukhusvård

• läkemedel

• resor.

För att du ska få ersättning måste du visa kvitton med ditt 
namn och personnummer.

Du kan ha rätt till ersättning för sveda och värk  
samt lyte och men
Ersättningar för sveda och värk samt lyte och men hand-
läggs av Kammarkollegiet.

Du som omfattas av det statliga personskadeskyddet kan få 
ersättning för sådant som kallas sveda och värk samt lyte 
och men. Ersättning för sveda och värk betalas under den 
akuta läkningstiden. Ersättning för lyte och men kan betalas 
om det finns ärr eller bestående besvär.

Du når Kammarkollegiet på telefon 08-700 08 00.
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8 Tillbaka till arbetet 
 

Rehabilitering  – vad är det?
Som sjukskriven behöver man ibland stöd för att kunna 
börja arbeta igen. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för 
åtgärder av olika slag som ska hjälpa sjuka och skadade att 
återvinna bästa möjliga funktionsförmåga.

Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt 
som möjligt. Och det är på din egen arbetsplats som de bästa 
förutsättningarna finns för att din rehabilitering ska lyckas. 
Du känner redan till verksamheten och kan få stöd av dina 
arbetskamrater och de fackliga företrädarna.

Vem ansvarar för rehabiliteringen?
Olika myndigheter ansvarar för olika områden inom 
 rehabiliteringen. Sjukvården ansvarar för den medicinska 
behandlingen och rehabiliteringen. Arbetsgivaren eller 
Arbets förmedlingen har ansvaret för de arbetslivsinriktade 
åtgärderna och kommunen ansvarar för de sociala åtgärder-
na. Vi på Försäkringskassan ansvarar för att samordna 
åtgärderna och ser till att de utförs.

Vad är arbetsgivarens ansvar?
Din arbetsgivare och du själv vet bäst vad som kan göras på 
arbetsplatsen för att du ska kunna börja arbeta igen. Därför 
ska arbetsgivaren i samråd med dig lämna de upplysningar 
som Försäkringskassan behöver för att kunna utreda vad 
du behöver för rehabilitering. Det är också din arbets givare 

som ska se till att rehabiliteringen kommer igång och an-
svarar för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras 
på eller i anslutning till din arbetsplats. Exempel på sådana 
åtgärder är

• anpassning av arbetsplatsen

• arbetshjälpmedel

• ändrade arbetsuppgifter

• omplacering

• ändrade arbetstider

• arbetsträning

• utbildning.

Om du inte har en anställning flyttas ansvaret från arbets-
givaren till Försäkringskassan.

Vad är Försäkringskassans ansvar?
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma 
ditt  behov av rehabilitering. Vi ska också ta initiativ till, 
 samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs. Vi kan 
också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter 
och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du 
behöver.

Avstämningsmöte
När vi bedömer ditt rehabiliteringsbehov är all kunskap om 
din situation viktig. Vad du själv anser, vad läkaren skrivit 
i sina intyg och utlåtanden och vilka möjligheter det finns 
hos din arbetsgivare att anpassa din arbetssituation. Där-
för kan vi kalla till ett avstämningsmöte under pågående 
sjukskrivning. I avstämnings mötet deltar du själv, din läkare 
och arbets givare, eller arbetsförmedlingen om du inte har 
en anställning. På mötet tar vi upp ditt medicinska tillstånd, 
din arbets förmåga, vilka behov av rehabilitering du har och 
vilka möjligheter som finns att tillgodose de behoven.
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Plan för återgång i arbete
Om du blir sjukskriven en längre tid kan det behövas en plan 
för hur du ska komma tillbaka till arbetet. En sådan plan tas 
också fram när det finns behov av arbetslivsinriktad rehabi-
litering. Försäkringskassan gör planen tillsammans med dig. 

Har jag också ett ansvar?
Du ansvarar för att lämna de upplysningar som behövs och 
vara delaktig i utredningen och planeringen av din rehabili-
tering. Du ska naturligtvis också efter bästa förmåga delta i 
rehabiliteringen.

Arbetshjälpmedel
Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel 
för att du ska kunna återgå i arbete om du är sjukskriven, 
eller för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funk-
tionsnedsättning. Försäkringskassan kan också ge bidrag till 
reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbets-
platsen. Vi betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och 
anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar 
för en bra arbetsmiljö.

Arbetsträning
En form av arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetsträ-
ning. Det innebär att du tränar på vissa arbetsuppgifter 
för att få tillbaka din arbetsförmåga. När du arbetstränar 
arbetar utan krav på prestation. Du gör det du kan och orkar 
medan någon annan har ansvaret för att arbetet blir utfört. 
Du kan arbetsträna på ditt vanliga arbete eller i vissa fall på 
något annat. Träningen kan börja i liten omfattning och öka 
efter hand.

Får jag ersättning 
under rehabiliteringen?
När du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan du ha 
rätt till rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen måste 
ingå i en rehabiliteringsplan som du gjort tillsammans med 
Försäkringskassan. Du kan till exempel få ersättning om du 
arbetstränar under en period, om du deltar i ett arbetslivs-
inriktat rehabiliteringsprogram eller om du deltar i en ut-
bildning under högst ett år. Rehabiliteringsersättning består 
av två delar:

• rehabiliteringspenning som du får när du deltar i 
arbets livsinriktad rehabilitering

• särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som 
 uppstår i samband med rehabiliteringen.

Rehabiliteringspenning
Rehabiliteringspenningen är lika stor som din sjukpenning. 
Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels rehabi-
literingspenning. Om du får någon form av ekonomiskt stöd 
under utbildningen minskar det rehabiliteringspenningen 
med samma belopp.

Särskilt bidrag
Det särskilda bidraget kan ge dig ersättning för resor och 
traktamente om du måste bo på annan ort för att kunna 
delta i rehabiliteringen. Du kan också få ersättning för läro-
medel och kursavgifter. Det särskilda bidraget betalas bara 
ut om du inte får kostnaderna ersatta på annat sätt, till ex-
empel genom din arbetsgivare eller någon annan försäkring.

Ledighet
Du kan få vara ledig och behålla din rehabiliteringsersätt-
ning vid enskild angelägenhet av vikt. Enskild angelägenhet 
av vikt kan till exempel vara händelser som allvarlig sjuk-
dom, dödsfall och begravning, inom den egna familjen eller 
den närmaste släktkretsen. Det kan också vara läkarbesök 
eler flyttning, Du får också behålla ersättningen vid uppehåll 
i rehabiliter ingen som beror på att arbetsplatsen stänger 
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9 för semester eller att skolan stänger på grund av sommarlov. 
Under ett sådant längre uppehåll i rehabiliteringen får du 
behålla rehabiliteringsersättningen i längst fyra veckor.

Du får däremot inte behålla rehabiliteringsersättningen vid 
sjukdom, tillfällig vård av barn, vård av närstående eller om 
du inte kan delta i rehabiliteringen på grund av att du är 
smittbärare. Vid sådana tillfällen kan du ansöka om andra 
ersättningar från Försäkringskassan.

Sjukersättning och 
aktivitetsersättning 

Vad är sjukersättning?
Sjukersättning är en ersättning för dig som troligen aldrig 
kommer att kunna arbeta heltid på grund av en sjukdom, 
skada eller funktionsnedsättning. Beroende på hur mycket 
din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, 
halv eller en fjärdedels sjukersättning,

För att få sjukersättning ska du vara 30–64 år. Din arbets-
förmåga ska stadigvarande vara nedsatt med minst en 
fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår 
även  arbeten som anordnas för personer med funktionsned-
sättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Du kan själv ansöka om sjukersättning, eller så kan vi 
 besluta att byta ut din sjukpenning mot sjukersättning.

Vad är aktivitetsersättning?
Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och 
troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år 
på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 
Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan 
du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitets-
ersättning. Som längst kan du beviljas aktivitets ersättning 
tre år i taget.

Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som 
du fyller 19 till och med månaden innan du fyller 30. Din 
arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla 
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arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten 
som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till 
exempel anställningar med lönebidrag.

Du kan själv ansöka om aktivitetsersättning, eller så kan vi 
besluta att byta ut din sjukpenning mot aktivitetsersättning.

Hur mycket får jag i ersättning?
Sjukersättning och aktivitetsersättning kan vara inkomst-
relaterad eller i form av garanti ersättning. Garanti ersätt-
ning får du om du har haft låga inkomster eller inga 
 inkomster alls.

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av din 
antagandeinkomst, den inkomst som vi beräknar att du 
 troligen skulle ha haft om du hade fortsatt arbeta. Hur 
 mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och 
hur länge du har bott i Sverige.

Kan jag få aktivitetsersättning 
när jag går i skolan?
Om du måste förlänga din skolgång på grund av en funk-
tionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning under den 
tid som skolgången varar. Det gäller studier på grund- och 
gymnasieskolenivå. Vi kan i vissa fall behöva ett intyg från 
skolan eller ett läkarutlåtande som visar att din förlängda 
skolgång beror på funktionsnedsättningen.

Du kan delta i aktiviteter
Under tiden du har aktivitetsersättning kan du också delta 
i olika aktiviteter. Aktiviteterna ska stödja dig i din utveck-
ling och påverka din sjukdom eller din funktionsnedsättning 
på ett positivt sätt. De ska också bidra till att förbättra din 
arbetsförmåga.

Att delta i aktiviteter är frivilligt. Du behåller din ersättning 
även om du väljer att inte delta i några aktiviteter.

Vilande sjukersättning eller  
aktivitets ersättning 
– pröva att arbeta eller studera
Under tiden du har sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning kan du arbeta eller studera och ändå ha kvar din rätt 
till ersätt ning. Det kallas för vilande ersättning. Du måste 
ansöka om vilande ersättning innan du börjar arbeta eller 
studera.

Du kan tidigast få vilande ersättning när du har haft ersätt-
ningen i ett år. Som längst kan du ha den vilande i två år.

Om du provar att arbeta kan du ha hela eller delar av din 
ersättning vilande, beroende på hur mycket du arbetar. 
 Studerar du blir hela din ersättning vilande, oavsett hur 
mycket du studerar.

När du arbetar med vilande ersättning får du ett belopp 
varje månad från Försäkringskassan. Månadsbeloppet mot-
svarar 25 procent av den ersättning som är vilande. Du får 
beloppet i längst 12 månader. Du behöver inte ansöka för att 
få det.

Anmäl förändringar
Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning måste du  
anmäla om

• din arbetsförmåga förbättras

• du börjar arbeta eller om du börjar arbeta mer än 
tidigare

• du fortsätter att arbeta efter att en period med vilande 
ersättning har tagit slut.

Om du får aktivitetsersättning för förlängd skolgång så ska 
du också ringa och berätta om du byter skola eller utbild-
ning, slutar på skolan eller inte börjar på utbildningen.

Du ska anmäla till Försäkringskassan innan du börjar arbeta, 
börjar arbeta mer eller fortsätter att arbeta efter att en 
period med vilande ersättning tagit slut. Om du inte anmäler 
förändringar kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.
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10 Om en närstående 
blir sjuk 

Närståendepenning
Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående 
person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Du 
kan få närståendepenning även när du vårdar den sjuke på 
sjukhus.

Med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som innebär ett 
påtagligt hot mot den sjukes liv. Både du själv och den sjuke 
måste arbeta eller bo i Sverige. Vården måste också ges i 
Sverige.

Vem är närstående?
Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har 
nära relationer med den sjuke. Det kan till exempel vara 
 vänner eller grannar. Flera närstående kan turas om i 
vården och få ersättning för olika dagar eller olika delar av 
dagen. Men när ståendepenning kan inte betalas ut till flera 
vårdare för samma tid.

Hur stor blir ersättningen?
Närståendepenning ger samma ersättning som sjukpenning. 
Du kan få hel, halv eller en fjärdedels närstående penning 
 beroende på hur stor del av dagen du avstår från att arbeta 
för att vårda den sjuke. Närståendepenningen kan minskas 
om du får behålla mer än 10 procent av din normala lön 
under frånvaron.

Hur lång tid kan jag få närståendepenning?
Närståendepenningen är kopplad till den som vårdas, inte 
till den eller dem som utför vården. Den kan betalas ut i 
högst 100 dagar sammanlagt för en person. I vissa fall kan 
dock närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Det 
gäller om en person har smittats av hiv (humant immun-
bristvirus) vid användning av blodprodukter inom den 
svenska hälso- och sjukvården och i vissa fall om en person 
har smittats med hiv av sin maka, make eller sambo.
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11 Anmälan och ansökan 
 

De flesta ansökningsblanketter finns på 
www.forsakringskassan.se. Du kan också beställa dem 
 genom att ringa vår telefon för självbetjäning 020-524 524. 
 Kontakta vårt Kundcenter på telefon 0771-524 524 eller 
din personlige handläggare om du behöver hjälp med din 
ansökan.

Sjuklön
Gör sjukanmälan till din arbetsgivare första dagen som du 
är sjuk.

Sjukpenning
Om du är anställd och har fått sjuklön i 14 dagar ska 
din arbets givare anmäla till Försäkringskassan att du 
är sjuk. Om du inte har sjuklön ska du själv göra sjuk-
anmälan till Försäkringskassan den första dagen som 
du är sjuk. Du kan använda självbe tjäningstjänsten på 
www.forsakringskassan.se eller ringa vår telefon för själv-
betjäning 020-524 524. Det går också att anmäla sig genom 
brev eller ombud. Om du anmäler dig per brev räknas post-
stämpelns datum som anmälningsdag. Skriv namn, person-
nummer och adress i brevet.

När vi har fått in din sjukanmälan skickar vi blanketten 
Ansökan om sjukpenning. För att få sjukpenningen utbetald till 
dig måste du fylla i blanketten och skicka tillbaka den till 
oss. Om du redan har fått sjukpenning i 364 dagar under en 

15-månadersperiod måste du också fylla i en an sökan om 
sjukpenning på fortsättningsnivå eller en ansökan om fler 
dagar med sjukpenning på normalnivå (på grund av allvarlig 
sjukdom).

Sjuk utomlands
För att få vård när du reser till ett land inom EU/EES om-
rådet behöver du det europeiska sjukförsäkringskortet, 
EU-kortet. Enklast beställer du kortet på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se. Du kan också ringa Försäkrings-
kassans självbetjäning på telefon på 020-524 524 eller sms:a 
EUKORT och ditt personnummer till 71020.

Beställ kortet i god tid! Det kan ta upp till 10 arbetsdagar 
innan du får kortet.

Om du inte hinner få ditt EU-kort innan du reser kan vi 
utfärda ett provisoriskt intyg.

Ersättning i efterhand
I vissa fall kan du få ersättning i efterhand från Försäkrings-
kassan om du har glömt EU-kortet eller vårdgivaren inte 
godtar kortet. Skicka en ansökan tillsammans med original-
kvitton till:

Försäkringskassan 
Box 1164 
621 22 Visby

Ansökningsblanketter för att ansöka om ersättning för vård-
kostnader i efterhand kan du ladda ner från Försäkringskas-
sans webbplats www.forsakringskassan.se eller hämta hos 
Försäkringskassan.

Sjuklön eller sjukpenning utomlands
Du måste ansöka om att få behålla sjukpenningen innan du 
reser. Blir du akut sjuk i EU-land eller ett land som Sverige 
har ett avtal om social trygghet med ska du göra sjuk-
anmälan till din arbetsgivare eller Försäkringskassan den 
första dagen du är sjuk.
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12 Arbetsskadeförsäkringen
Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäk-
ringskassan och skydds ombudet. Skyddsombudet ska få en 
kopia av anmälan. Är du studerande ska du meddela skolan 
som då anmäler skadan till Försäkringskassan. Är du egen 
företagare ska du själv anmäla skadan.

Du måste själv ansöka om ersättning från arbetsskade-
försäkringen. Att arbetsgivaren eller skolan anmäler en 
arbetsskada innebär inte automatiskt att du får ersättning.

Statligt personskadeskydd
Du ska anmäla skadan till närmaste chef, föreståndare eller 
motsvarande. Om skadan visat sig först efter tjänstgöring-
ens slut får du själv göra en anmälan till Försäkringskassan.

Du måste själv ansöka om ersättning från personskade-
skyddet. En anmälan innebär inte automatiskt att du får 
ersättning.

Om du söker ersättning för sveda och värk, lyte och men ska 
du vända dig till Kammarkollegiet, www.kammarkollegiet.se.

Närståendepenning
Anmäl att du vill ha närstående penning till Försäkringskas-
san. Du kan ringa, skriva eller anmäla genom ombud. När 
du har gjort anmälan får du hem blanketterna Ansökan om 
närståendepenning och Ansökan för närståendepenning som du 
fyller i och skickar in. Observera att närstående penning inte 
kan betalas ut retroaktivt, det vill säga för tiden före anmä-
lan. Skickar du anmälan med posten räknas poststämpelns 
datum som anmälningsdag.

Till ansökan ska du bifoga ett särskilt läkar utlåtande för 
närståendepenning. Den som är sjuk måste också lämna sitt 
samtycke till vården. Det görs på ansökan. Om hon eller han 
på grund av sitt tillstånd inte kan lämna något samtycke ska 
det framgå av läkarutlåtandet.

Så här kan du göra 
 

www.forsakringskassan.se
På vår webbplats kan du enkelt och snabbt sköta dina 
 ärenden med hjälp av våra självbetjäningstjänster.

Är du arbetsgivare kan du bland annat anmäla sjukfrånvaro 
för dina anställda. Saknar du arbete eller arbetsgivare kan 
du med hjälp av självbetjäningstjänsten anmäla sjukdom. Du 
kan också lämna dina synpunkter på vår service.

020524 524
På vår telefon för självbetjäning kan du anmäla vård av barn, 
göra sjukanmälan, och beställa ansökan om pension, beställa 
ansökan om bostadsbidrag samt beställa det Europeiska 
sjukförsäkringskortet, intyg, blanketter och broschyrer. 
 Telefonen är öppen dygnet runt och samtalet är gratis.

Frågor
Du kan också ringa till vårt Kundcenter 0771-524 524 eller 
till Nationell förmedlingstjänst för texttelefoner 90 160.
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Skyldigheter

Anmäl förändringar till Försäkringskassan
Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhåll anden som har 
betydelse för rätten till ersättning.

Vad händer om du får för hög ersättning?
Om du får en ersättning som du inte har rätt till, blir du 
 normalt skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även 
om det inte är ditt fel att du fått ersättningen.

Försäkringskassan polisanmäler misstänkt brott
Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla 
förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara 
brottsligt. Försäkrings kassan polis anmäler alla misstänkta 
bidragsbrott.

Ordlista
Aktivitetsersättning

Ersättning från Försäkringskassan till dig som är 19–29 år, och har 
nedsatt arbetsförmåga därför att du är sjuk eller har en funktions-
nedsättning. Arbetsförmågan måste vara nedsatt med minst en fjärde-
del i minst ett år.

Karensdag

Den första dagen i sjukperioden som du inte får  någon ersättning för. 

Sjukpenning
Ersättning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av 
sjukdom. 

Sjukpenning på normalnivå

Sjukpenning med normal ersättningsnivå vilket är lite mindre än 
80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå

Sjukpenning som kan betalas ut till den som har en allvarlig sjukdom 
när de vanliga sjukpenningdagarna har tagit slut.

Sjukpenning på fortsättningsnivå

Sjukpenning med lägre ersättningsnivå som kan betalas ut när de vanli-
ga sjukpenningdagarna har tagit slut. Sjuk penning på  fortsättningsnivå 
är ungefär 75 procent av den sjukpenning-grundande inkomsten.

Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå

Sjukpenning som kan betalas ut till den som har en godkänd arbets-
skada, vårdas på sjukhus eller riskerar att allvarligt försämras om han 
eller hon arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.Man 
kan också få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå om man 
på grund av sjukdom fått avgörande förlust av verklighetsuppfattningen.

Sjuklön

Den ersättning du som anställd får av din arbetsgivare de första 14 
dagarna av din sjukperiod.

Sjukersättning

Ersättning från Försäkringskassan till dig som är 30–64 år, och har 
nedsatt arbetsförmåga därför att du är sjuk eller har en funktionsned-
sättning. Arbetsförmågan måste vara  nedsatt med minst en fjärdedel 
för överskådlig framtid.

Sjukperiod

Hela den tid som du inte kan arbeta eller kan arbeta mindre än vanligt 
på grund av sjukdom
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Any questions? Please contact our Customer Service Center 0771524 524.

Mer information
Den här broschyren ger endast övergripande information och ska inte 
betraktas som lagtext i ämnet. 

På www.forsakringskassan.se finns mer information om social försäk  -
ringen och även fördjupad information i faktablad om enskilda ärendeslag. 

Broschyren finns även i lättläst version och som ljudfil på vår webbplats. 
Vill du ha broschyren på talkassett eller punktskrift kan du beställa den från 
Inläsningstjänst AB, telefon 08-556 115 64. 

Myndighetsguiden
Här har vi samlat adresser till några andra myndigheters webbplatser.

Arbets förmedlingen www.arbetsformedlingen.se och kommunernas 
närings livssekreterare är informations källor för dig som har frågor om 
arbete och arbets marknaden. Information om pension och andra stöd till 
äldre och efterlevande hittar du på www.pensionsmyndigheten.se. Har du 
frågor om skatt kan du gå in på www.skatteverket.se. På Socialstyrelsens 
sida www.social styrelsen.se finns bland annat information om vårdnad, 
boende och umgänge. På www.verksamt.se kan du få svar på frågor om du 
ska starta eget företag.


