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SF Västmanland

• Varmvalsvägen 15, Kopparlunden

• SF Västmanland ca 70 medarbetare

• Team

• www.fk.se

http://www.fk.se/
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• Sjukpenning

• Rehabiliteringsersättning

• Sjukpenning i särskilda fall

• Rehabiliteringspenning i särskilda fall

• Förebyggande sjukpenning

• Boendetillägg och bostadstillägg

• Aktivitetsersättning

• Sjukersättning

Vilka förmåner ryms inom 
sjukförsäkringen?

• Närståendepenning

• Smittbärarersättning

• Särskilt högriskskydd

• Sjuklönegaranti

• Ersättning för höga sjuklönekostnader
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• Utreda om arbetsförmågan är 

nedsatt på grund av sjukdom

• Besluta om rätt till ersättning och 

betala ut

• Klarlägga individens behov av 

rehabilitering 

• Samordna och utöva tillsyn över de 

insatser som behövs för 

rehabiliteringsverksamheten

Försäkringskassan uppdrag i 
sjukförsäkringen
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Försäkringskassan och partners olika roller

- en grundbild för förståelse av samverkan
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• Försäkringstillhörighet (FTH)

• Sjukpenning förutsätter en ”SGI” - sjukpenninggrundande 

inkomst

- Grundregel: Skall ha påbörjat ett arbete med varaktighet på 

minst 6 mån i Sverige 

- Skall ha en inkomst om minst 24 procent av basbeloppet (ca 

11.500/år)  

• Högsta sjukpenningbeloppet 1 027kr/dag (anställd) 

• I vissa situationer kan man bli av med sin SGI, man kan bli 

”nollklassad”.

• En försäkrad har rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter 

ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel. 

(27 kap 2 § SFB) 

Vad krävs för att få sjukpenning? 
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Hur utreds ett ärende? 
• Rätten till sjukpenning bedöms utifrån aktuell lagstiftning och praxis 

som utvecklats i domstol

• Läkarintyget är ett viktigt underlag för Försäkringskassans bedömning

• Behövs även uppgifter från personen själv och från arbetsgivaren
– Arbetsuppgifter: Räcker inte med yrke, behöver veta vad personen faktiskt gör

– Möjlighet till anpassning och annat arbete oss arbetsgivaren

– Personens egen uppfattning om hälsotillståndet 

• Stöd från försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) vid behov

• Hämta kunskap från försäkringsmedicinskt beslutsstöd- FMB

• Försäkringsmedicinsk utredning vid behov -AFU
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Sjukförsäkringen

Försäkrad? SGI? Sjukdom?
Nedsatt 

arbetsförmåga?
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• Anställda = bedöms i förhållande till 

rehabiliteringskedjan 

• Arbetslös = mot normalt förekommande arbeten på 

arbetsmarknaden

• Föräldraledig = mot att ta hand om sitt barn

• Studerande = mot studier

• Deltagande i åtgärd hos Arbetsförmedlingen = att delta 

i åtgärden

• Under semester = mot arbete

Försäkringskassans bedömning av 
arbetsförmåga 
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Frågor?
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Lagändringar inom sjukförsäkringen 

Januari 2022

• Höjt tak i 
sjukförsäkringen

• Undantag vid försenad 
vård eller rehabilitering 
orsakad av covid-19

Februari 2022

• Särskilda skäl

• Bedömningsgrund för 
äldre

• Utökat skydd för 
behovsanställda

• Partiell sjukskrivning
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Rehabiliteringskedjan från 1 februari 
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Rätt till samordnad rehabilitering vid SGI 0

• Ansökan FK 7434

• Medicinskt underlag

• Gemensam kartläggning
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Sjukersättning

• 30-65 (hel från 19)

• Hela arbetsmarknaden

• Nedsatt för överskådlig tid

• Alla rehabiliteringsmöjligheter 

uttömda

Aktivitetsersättning

• 19-30 år

• Hela arbetsmarknaden

• Nedsatt 1-3 år

• Alla rehabiliteringsmöjligheter 

behöver inte vara uttömda

Sjuk- och  aktivitetsersättning
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Sjuk- och  aktivitetsersättning

• Patienten kan själv söka om sjuk- eller 

aktivitetsersättning och begär då själv ett  

läkarutlåtande.

• Försäkringsutredaren på Fk kan vilja pröva 

om sjukpenning kan bytas ut mot sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Begäran om utlåtande 

görs då från Fk.
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Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 
beslutsstöd
• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/forsakringsmedicinskt-beslutsstod/
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Stöd för myndigheter

• Myndigheter & samarbetspartner 

(forsakringskassan.se)

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter

