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Historik – information om ändringar i vägledning 2010:2 
Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid 
invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social trygghet  

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

9 2022-09-09 Kap. 1, 2.1.1, 2.5, 3.3–3.6, 4.3, 4.4.1–4.4.2, 4.4.4, 4.6, 4.6.2, 5.4, 
5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, 5.5.1, 5.7, 5.7.1, 6.2, 8.2, 10.4.1, 11.1, 11.3, 11.4, 
11.5, 11.5.1, 11,6, 11.6.1, 11.7, 11.7.1, 12.5 

8 2018-06-07 Kap. 1-3, 4.1.1, 5.4.1, 5.8.1, 6.3, 6.5, kap.11, kap.12 

7 2017-05-31 2.7.2, 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 

6 2017-01-16 1.2, 2.6, 5.5, 6.3  

5 2015-11-05 Kapitel 1–6 har tagits bort. Tre avsnitt från tidigare 2.4–2.5 och 2.8 har 
flyttats till kap 4. Följande avsnitt med exempel har reviderats: 1.2, 
2.10.4, 2.11, 4.7.3, 4.8.1, 4.1– 4.3, 5.3.3, 5.8 och 5.8.1, 5.8.2, 12.7.1. 
Avsnitt 12.8 är ett nytt metodstöd angående konventioner med länder 
utanför EU/EES.  

4 2014-04-15 Vägledningen har reviderats med anledning av att Kroatien gått med i 
EU samt att EES-länderna och Schweiz ingått avtal om tillämpning av 
förordning 883/2004 och förordning 987/2009.  

Ändringar och tillägg har också gjorts med anledning av att vägledning 
2008:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet 
enligt förordning 1408/71 kommer att upphöra. 

Därutöver har en del andra ändringar och förtydliganden gjorts i 
vägledningen 

3 2012-02-28 Sammanfattning, 2.4, 3.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.5, 4.5.1, 7.3.2, 8, 8.5, 
8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.7.2, 8.7.3, 8.8, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.4, 8.11, 9.3.1, 
9.4.2, 10.4.3, 11.4.1, 11.5, 11.5.1, 11.6, 14.1, 17, 17.1, 17.4, 17.5.1, 
18.7, 18.7.1, 18.10, 18.10.1, 18.10.2, 18.10.3, 18.10.4, Bilaga 1 

Bilaga 2 – Historikinformationen har lyfts ut till ett separat dokument. 

2 2010-12-07 1–1.4.6, 11.5.1 och 11.7 

1 2010-04-19 Ny vägledning 

 

Version 9 

I denna version har ändringar gjorts med anledning av det rättsliga ställningstagandet 
(FKRS 2022:09) Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning är 
minimiförmåner. Ändringar har också gjorts med anledning av införandet av EESSI.  

Kapitel 1. Mindre ändringar med anledning av FKRS 2022:09. Två exempel har tagits 
bort eftersom de rörde Storbritannien (p.g.a. brexit). Hänvisning till Försäkringskassans 
vägledning (2017:1) Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella 
avtal har lagts till. 

Kapitel 2. I avsnitt 2.1.1 har ett stycke tagits bort eftersom motsvarande stycke tagits 
bort från kapitel 3. Det som stod i stycket framgår av avsnitt 2.6. I avsnitt 2.5 har ett 
exempel tagits bort eftersom det rörde Storbritannien (p.g.a. brexit). 

Kapitel 3. Vissa avsnitt i kapitlet har flyttats och rubriker har ändrats. I avsnitt 3.3.1 har 
ett stycke som handlade om mellan vilka år faktisk respektive framtida försäkringstid kan 
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tillgodoräknas och istället har en läshänvisning till Vägledning (2013:3) lagts till i avsnitt 
3.3. Det har förts in ett nytt avsnitt, 3.4, som handlar om beräkning när personen är 
bosatt i Sverige. Det har förts in ett till nytt avsnitt, 3.5, som handlar om beräkning när 
personen är bosatt i ett annat medlemsland. I avsnitt 3.5.1 har förtydliganden gjorts med 
anledning av det rättsliga ställningstagandet (FKRS 2022:03) Beräkning av sjuk- och 
aktivitetsersättning i form av garantiersättning – oberoende förmån. I avsnitt 3.6 (tidigare 
3.4) har det förtydligats vad som gäller när GSA beräknas enligt artikel 58. Det tidigare 
avsnittet 3.6.2 om minimibelopp har tagits bort.  

Kapitel 4. I avsnitt 4.3 har ett stycke lagts till för att förtydliga att de begränsningar av 
samordningen som beskrivs inte är aktuella vid beräkning av GSA när personen bor i 
Sverige. I avsnitt 4.4.1 har ett stycke tagits bort eftersom det inte handlade om ISA. 
Avsnitt 4.4.2 har fått mer text om vad som gäller när GSA ska beräknas enligt artikel 58.  
Avsnitt 4.6 och 4.6.2 har fått nya stycken som beskriver hanteringen när personen är 
bosatt i Sverige.  

Kapitel 5. 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, 5.7, 5.7.1 har anpassats till EESSI där E-blanketter har 
ersatts med SED. 5.4.1 och 5.5.1 har skrivits om utifrån hur handläggningen ska ske 
genom EESSI. I avsnitt 5.4.1 och 5.5 har den överenskommelse som de nordiska 
länderna har att man inte behöver skicka Detaljerat läkarutlåtande ändrats till att bara 
gälla Danmark, Finland och Norge.  Avsnitt 5.4.2 har ändrats eftersom bestämmelsen i 
förordning 987/2009 om provisorisk utbetalning inte gäller vid beräkning enligt artikel 58 
i förordning 883/2004. Ett stycke har även lagts till om möjligheten till interimistiska 
beslut enligt SFB och om skyldigheten att i vissa fall fatta provisoriska beslut enligt 
artikel 7 i förordning 987/2009. Det tidigare avsnittet 5.6 Ansökningsförfarande i Norden 
har tagits bort eftersom det inte längre är aktuellt i och med införandet av EESSI. 

Kapitel 6. Avsnitt 6.2 har fått text om att beräkningen är annorlunda när personen bor i 
ett annat medlemsland.  

Kapitel 8. Avsnitt 8.2 har fått ett tillägg om att det som står gäller när sökanden har rätt 
till det oberoende beloppet.  

Kapitel 9. AK beslut nr H3 har ersatts med gällande beslut nr H12.  

Kapitel 10. Metodstödet i 10.4.1 har anpassats till EESSI. 

Kapitel 11.  Kapitlet har omarbetats med anledning av införandet av EESSI. Det tidigare 
avsnittet 11.3 om allmän blankett E001 har flyttats och blivit avsnitt 11.6. Det tidigare 
avsnitten 11.5 och 11.5.1 om blanketter i E 200-serien har flyttats och blivit avsnitt 11.7 
och 11.7.1. Det tidigare avsnitten 11.6 och 11.6.1 om SED har flyttats och blivit 11.5 och 
11.5.1. 11.1 har fått en ny rubrik och information om EESSI, RINA, BUC och SED samt 
hur utbyte av information ska ske med länder som inte anslutit sig till EESSI har lagts till. 
11.4 har ändrats till aktuell SED istället för E-blankett. Text om att vissa länder inte 
skickar E210 har tagits bort eftersom alla ska sända SED P6000. 11.5 och 11.5.1 
Ytterligare SED har lagts till. 11.7 information om när E-blanketter ska användas har 
lagts till. I 11.7.1 har E213 ersatts med Detaljerat läkarutlåtande. Stycket om nordisk 
bilaga till E205 har tagits bort eftersom samtliga nordiska länder är anslutna till EESSI. I 
avsnitt 11.5.1 och 11.7.1 har den överenskommelse som de nordiska länderna har att 
man inte behöver skicka Detaljerat läkarutlåtande ändrats till att bara gälla Danmark, 
Finland och Norge.   

Kapitel 12. Ett nytt avsnitt har förts in, 12.5, som handlar om avtalet med Japan. 
Resterande avsnitt i kapitlet har därför fått ett nytt nummer.  

Bilaga 1. Anvisning till SED P2200 och P5000 har lagts till. Informationstext till E213 har 
tagits bort.  
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Version 8 

Vägledningen är bland annat reviderad med anledning av lagändring om höjd garanti-
nivå som träder i kraft 1 juli 2018. Exempel är uppdaterade utifrån att garantinivån höjts 
med 0,8 prisbasbelopp och med aktuella årtal och prisbasbelopp.  

Vägledningen har blivit mer förmånsspecifik, vilket innebär att hänvisning till vägledning 
(2017:1) Övergripande bestämmelser i SFB,unionsrätten och internationella avtal, 
istället har gjorts. Vägledningen har även uppdaterats i anledning av att en ny 
förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Ordet konvention har bytts ut mot avtal utom 
i fråga om den nordiska konventionen. Ordet svensk lagstiftning har bytts ut mot 
Socialförsäkringsbalken (SFB).  

Kapitel 1-3 – dessa kapitel har omarbetats med anledning av den nya vägledningen 
2017:1.  

Kapitel 4 – avsnitt 4.1- 4.3, har tagits bort med anledning av vägledning 2017:1. I avsnitt 
4.1.1 har text om norsk uføretrygd uppdaterats.  

Kapitel 5 – ett nytt metodstöd har förts in under 5.4.1 om E 213. Metodstödet i 5.8.1 har 
förtydligats. 

Kap. 6 – texten om levnadsintyg i 6.3 har förtydligats. Texten i 6.5 om utbetalning till en 
försäkrad som bor i ett annat land har uppdaterats utifrån gällande föreskrift. 

Kapitel 8 – avsnitt 8.3 om enhetlig tolkning har struktis, detta går att läsa i vägledning 
2017:1.  

Kap. 11 – hela kapitlet har omarbetats med anledning av det elektroniska utbytet av 
blanketter inom EU. 

Kap. 12 – hela kapitlet är omarbetat till följd av att texter om avtal om social trygghet 
finns i vägledning 2017:1 dit denna vägledning hänvisar. 

Version 7 

Vägledningen är reviderad med anledning av lagändring om höjd garantinivå som träder 
i kraft 1 juli 2017. Exempel är uppdaterade utifrån att garantinivån höjts med 0,05 
prisbasbelopp och med aktuella årtal och prisbasbelopp.  

Kapitel 2 – uppdaterade exempel 

Kaptiel 3 – text har lagts till om att garantinivån är åldersrelaterad för de som är under 
30 år. Exempel har uppdaterats 

Kaptiel 4 – uppdaterade exempel 

Avsnitt 5.8 – förtydligande om vem som står för kostnaden för E 213. 

Version 6 

Vägledningen är reviderad med anledning av lagändringar som träder i kraft den 1 
februari 2017 gällande sjuk- och aktivitetsersättning ifråga om ersättning som avser tid 
efter den 28 februari 2017. Det gäller i denna vägledning främst att hel sjukersättning 
kan beviljas för den som är under 30 år.  

Kapitel 1 – ändringen har lagts till i 1.2.  

Kapitel 2 - ändrad text i 2.6 med anledning av lagändringen. 

Kapitel 5 – ändrad text i 5.5 om ansökan av sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
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Kapitel 6 – ändrad text i avsnitt 6.3 om levnadsintyg. FKFS 2006:2 har upphört att gälla 
och ersatts av PFS 2012:2. Blanketten heter numera PM 8320.  

Version 5 

Vägledningen är reviderad bland annat på grund av lagändring som trädde i kraft den 1 
oktober 2015 om ändrad procentsats för beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning 
och aktivitetsersättning.  

Kapitel 1–6 har tagits bort i denna version. Dessa beskrev bland annat försäkringstill-
hörighet, det övergripande syftet med regelsystemet inom EU och vilka som omfattas. 
Anledningen till att dessa kapitel har tagits bort är att innehållet i dem inte är specifika 
för sjukersättning och aktivitetsersättning. Det mesta av innehållet återfinns i vägledning 
2004:11 Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. och 2002:2 
Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete. De delar som direkt berör 
sjukersättning eller aktivitetsersättning har lyfts in i den nya versionen.  

Under sammanfattningen och i avsnitt 1.2 att den nya procentsatsen 64,7 används i 
exemplen.  

I avsnitt 2.10.4, 2.11, 4.7.3, 4.8.1 är exemplen omräknade med den nya procentsatsen. 

I avsnitt 4.1- 4.3 har lagts till en förklaring vad Förenade kungariket är och tre avsnitt 
från tidigare 2.4–2.5 och 2.8 har flyttats hit.  

I avsnitt 5.3.3 har metodstödet förtydligats. 

I avsnitt 5.8 och 5.8.1 har avsnittet om E 213 förtydligats genom att ett tidigare IM 
inarbetats. Ett metodstöd har lagts till i 5.8.2.  

I avsnitt 12.7.1 har antecknats ikraftträdandedatum för konventioner med Indien och 
Sydkorea samt att en konvention med Filippinerna har undertecknats. 

Avsnitt 12.8 är ett nytt metodstöd angående konventioner med länder utanför EU/EES.  

I källförteckningen har antecknats konventionen med Indien och Sydkorea. 

Version 4 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att Kroatien gått med i EU samt att 
EES-länderna och Schweiz ingått avtal om tillämpning av förordning 883/2004 och 
förordning 987/2009. Hänvisningar i texten till EU har utökats till att även omfatta EES-
länderna och Schweiz. 

Ändringar och tillägg har också gjorts med anledning av att vägledning 2008:1 
Sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt förordning 
1408/71 kommer att upphöra. 

Därutöver har en del andra ändringar och förtydliganden gjorts i vägledningen. 

Sammanfattning 

Uppdatering med anledning av att nya vägledningar gällande sjukersättning och 
aktivitetsersättning publicerats. 

Kapitel 2 

Kapitlet har uppdaterats med anledning av att Kroatien gått med i EU samt att EES-
länderna och Schweiz ingått avtal om tillämpning av förordning 883/2004 och förordning 
987/2009. 
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4.2.1 Personkretsen i förordning 1408/71 

Personkretsen har uppdaterats men anledning av att EES-länderna och Schweiz ingått 
avtal om tillämpning av förordning 883/2004 och förordning 987/2009. 

9.4.4 Försäkringsperioder i Norden 

Text om försäkringsperioder i Norden för tid före 1994 har flyttats hit från vägledning 
2008:1. 

9.10.1 Tidigare tolkning av pro rata-beräkning av garantiersättning när det finns 
inkomstrelaterad ersättning 

Beskrivningen av tidigare tolkningar har flyttats hit från vägledning 2008:1. 

10.4.4 Proportionering enligt nordiska konventionen 

Text om proportionering enligt nordiska konventionen har flyttats hit från vägledning 
2008:1. 

11.3.2 Ansökningsdatum 

Ett nytt stycke om ansökningsdatum enligt förordning 1408/71 har lagts till. 

11.3.3 Återkallelse av ansökan 

Förtydligande om att motsvarande bestämmelse inte finns för förordning 1408/71 har 
lagts till. 

11.4.1 När Försäkringskassan är kontaktinstitution 

Ett tillägg om hanteringen av beslut enligt 1408/71 har gjorts i metodstödet. 

11.5.1 Utbyte av sjukpenning mot sjukersättning eller aktivitetsersättning vid 
bosättning i ett annat nordiskt land 

Metodstöd uppdaterat med anledning av kontaktinstitutionen i Danmark bytt namn. 

13.1 Allmänt om övergångsbestämmelserna till förordning 1408/71 

Text om övergångsbestämmelserna till förordning 1408/71 har flyttats hit från 
vägledning 2008:1. 

15.3 Omräkning av valutor enligt förordning 1408/71 

Avsnitt gällande omräkning av valutor enligt förordning 1408/71 har flyttats hit från 
vägledning 2008:1. 

16.1 Allmänt 

Hänvisning till motsvarande paragraf i 574/72 har lagts till. 

16.6 Återbetalning av för mycket betald ersättning enligt förordning 574/72 

Avsnitt gällande återbetalning av för mycket betald ersättning enligt förordning 574/72 
har flyttats hit från vägledning 2008:1. 

17.4 Intyg P1 

Förtydligande gjorts om när i stället blankett E 211 ska användas till kund. 

18.6 Nordiska konventionen om social trygghet 

Avsnittet har omarbetats och text från vägledning 2008:1 har flyttats hit. 

18.7.1 Konventioner om social trygghet mellan Sverige och övriga länder 

Avsnittet uppdaterat med anledning av att Sverige skrivit på nya konventioner. 

18.11 Konventionen med länderna i före detta Jugoslavien 

Nytt avsnitt om konventionen med länderna i före detta Jugoslavien. 
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Version 3 

Vägledningen har omarbetats med anledning av Försäkringskassans nya tolkning av 
samordningsreglerna i förordning 883/2004 och de ändringar i pro rata-beräkningen av 
den inkomstrelaterade ersättningen för sjukersättning och aktivitetsersättning som detta 
föranlett.  

Vägledningen har vidare reviderats med anledning av ikraftträdandet av förordning 
1231/2010 avseende tredjelandsmedborgares anslutning till förordning 883/2004. 
Ändringar har även gjorts i exemplen för att anpassas till den utökade personkrets som 
omfattas av förordning 883/2004. 

IM 2011:041 om ändring av blankett som ska skickas till den försäkrade har införts. 

Sammanfattning 

Uppdatering med anledning av anslutningen av tredjelandsmedborgare till förordning 
883/2004 

2.4 Förordningarna om samordning 

Uppdatering med anledning av anslutningen av tredjelandsmedborgare till förordning 
883/2004. 

3.4.4 Förbindelseorgan 

Ändring gjord med anledning av att Kronofogdemyndigheten och Pensionsmyndigheten 
tillkommit som förbindelseorgan. 

Kapitel 4 Personkrets 

Kapitlet omarbetat med anledning av anslutningen av tredjelandsmedborgare till 
förordning 883/2004. 

7.3.2 Pro rata temporis-principen 

Förtydligande i text om att försäkrings- och/eller bosättningstiden ska användas. 

Kapitel 8 Inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning 

Kapitlet har gjorts om med anledning av ändringar i pro rata-beräkningen av den 
inkomstrelaterade ersättningen för sjukersättning och aktivitetsersättning. 

9.3.1 Sammanläggning av försäkringsperioder/bosättningsperioder i annat medlemsland 

Tryckfel i hänvisning till avsnitt ändrat. 

9.4.2 Försäkringsperioder och bosättningsperioder i annat medlemsland 

Förtydligande om att en person som arbetar i ett medlemsland och samtidigt är bosatt i 
ett annat, endast får tillgodoräkna sig försäkrings- och bosättningsperioder i 
arbetslandet. 

10.4.3 Exempel på samordning med förmåner av samma slag 

Exemplen omarbetade med anledning av ändringar i pro rata-beräkningen av den 
inkomstrelaterade ersättningen för sjukersättning och aktivitetsersättning. 

Kapitel 11 Ansökan och beslut om invaliditetsförmåner i Sverige och andra 
medlemsländer 

Ändringar i kapitlet har gjorts med anledning av att intyg P1 ska sändas till sökanden i 
stället för E211. 

14.1 Omprövning enligt socialförsäkringsbalken 

Nytt stycke om rätt till omprövning efter mottagande av intyg P1 enligt artikel 48.2 i 
förordning 987/2009. 



 

 

HISTORIKBILAGA TILL 
VÄGLEDNING 2010:2 

 
7 (7) 

 

17 Blanketter och intyg 

Förtydligande gjort om att kapitlet även beskriver de intyg som Försäkringskassan ska 
använda. 

17.1 Informationsutbyte enligt de nya förordningarna 

Ändring av sluttidpunkt för övergångsperioden med anledning av administrativa 
kommissionens beslut nr E3. 

17.4 Intyg P1 

Nytt avsnitt med anledning av det nya intyget P1 som ska sändas till sökanden enligt 
förordning 987/2009. 

17.5.1 Metodstöd – Blanketter i 200-serien för sjukersättning och aktivitetsersättning 

Ändring av i vilka situationer blankett E 211 ska användas gjord med anledning av intyg 
P1. 

18.7 Konventioner om social trygghet med länder utanför EU/EES-området 

Stycket uppdaterat med uppgift om att även konventionen med Chile omförhandlats. 

18.7.1 Konventioner om social trygghet mellan Sverige och övriga länder 

Förtydligande om att Schweiz även omfattas av förordning 1408/71. 

18.10 – 18.10.4 Konvention med Chile 

Nytt avsnitt gällande tillämpningen av konventionen om social trygghet mellan Sverige 
och Chile. 

Bilaga 1 Anvisningar till E-blanketter och intyg 

Bilagan har utökats med informationstext till intyg P1. 

Bilaga 2 Historik – information om ändringar i den här vägledningen 

Historikbilagan har tagits bort från vägledningen och lagts i ett separat dokument i 
enlighet med riktlinje 2011:23. 

Version 2 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken har trätt i 
kraft den 1 januari 2011. Laghänvisningarna i vägledningen har ändrats till aktuell 
motsvarighet enligt socialförsäkringsbalken. Därutöver har följande ändringar gjorts. 

Sammanfattning – avsnittet har tillförts text om införandet av SFB 

1–1.4.6 Försäkringstillhörighet 

Kapitlet om försäkringstillhörighet har omarbetats så att den överensstämmer med den 
text som är gemensam för alla vägledningar 

11.5.1 Metodstöd – Utbyte av sjukpenning 

Begreppsändring: interimistiskt ersätter provisoriskt 

Blanketten 001 ska märkas med ”ingen ansökan, utbyte av sjukpenning mot 
sjukersättning eller aktivitetsersättning”. 

11.7 

Begreppsändring: ”upphör” ersätter ”dra in” eller ”indragning” i samband med att rätten 
till sjukersättning eller aktivitetsersättning omprövas enligt 36 kap. SFB. 
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