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Historik – information om ändringar i vägledningen 
2013:1 Sjukersättning 

I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i 
vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i fallande 
kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

9 2022-08-18 1.2, 3, 3.3, 3.7-3.7.4, 3.8, 3.8.1, 3.9, 3.10, 3.11, 3.11.1, 3.13, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.10, 4.7-4.7.2, 4.8.4, 4.8.7, 4.9, 7.6.1, 8.6, 9.1, 
9.1.3, 10.5, 15.1, 15.2, 15.2.3, 15.3, 15.4, 15.13 

8 2022-03-18 4.6.1, 7.5.2, 7.5.5, 10.7.4-10.7.6. 

7 2021-09-07 1.2, 1.4, 1.4.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 
2.6, 2.6.1, 2.7, 3.1.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.10, 3.10.1, 4.1-4.2, 4.5, 4.5.2–
4.5.5, 4.5.8-4.5.10, 4.6-4.6.2, 4.7, 4.7.2, 4.7.4, 4.8, 6.1, 6.5, 7.2, 
7.2.3, 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.3, 7.5.4, 8.1.2, 8.5.2, 8.7, 10.7.1, 10.8.1, 11, 
12.4, 12.7, 12.11, 12.17.3, 13.4.1, 15,9, 15.12-15.14. 

6 2018-11-30 2.1.5, 2.3.3, 2.6–2.6.2, 3.11, 4.2–4.3, 4.5, 4.5.2–4.5.4, 4.5.7, 4.5.9, 
4.6–4.6.7, 9.1.1, 12.4–12.4.1, 12.7.1, 12.11, 13.2.1, 14.3, 14.6, 15.3–

15.5. 

5  2018-06-07 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.3.2, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7, 2.8.1, 
3.5, 3.11, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 
4.6.1, 4.7.3, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7, 7.1, 7.2, 7.2.1, 
7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.4, 7.6, 7.6.1, 8, 8.1.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6, 8.6.2, 8.7, 9.1.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.10.1, 12.11, 
12.11.1, 12.12, 12.16, 14.1, 14.4, 14.5, 15.6, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.17. 

4 2017-01-16 1.2, 1.3, 1.6, 1.8.2, 2.1, 2.1.1–2.1.5, 2.1.8–2.1.10, 3.1–3.2, 3.4.1–
3.4.2, 3.9, 3.10–3.11, 3.11.1, 3.12, 3.13, 4.2, 4.3, 4.5.2, 4.6.2, 4.6.3, 
4.7, 6.3.3, 6.3.5, 8.2.1–8.2.2, 8.8.1, 9.1.2, 10.2, 12.5, 12.7, 12.8, 
12.10.1, kap. 13, 15.8, 15.14, 15.15.   

3 2016-06-09 2.1, 2.13.1, 3.6.3, 3.8.1, 3.9.5, 3.11, 3.12, 4.1, 4.5.4, 4.7, 5.2, 7.4.2, 
7.7.1, 7.7.2, 8.4–8.4.3, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, 10.1.1, 10.7.1, 11.2.3, 12.2, 
12.3, 12.5, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.9, 12.10, 12.10.1, 12.11, 12.12.1, 
12.13, 13.1.1, 13.2.1–13.6.2, 13.8, 15.8. 

2 2014-05-28 3.10, 6.4, 7.7.3, 7.8, 10.6.3, 10.7.7. 

 

Version 9 

I kapitel 1, avsnitt 1.2, har ett nytt stycke lagts till som kort beskriver äldrereglerna. 

I kapitel 3 har nya texter lagts till som beskriver äldrereglerna. Kapitlet har fått en ny 
inledande text som beskriver vad kapitlet behandlar. Avsnitt 3.3 har fått ny text om att 
ett annat arbetsmarknadsbegrepp, än det som annars gäller inom sjukersättning, 
tillämpas för den som omfattas av äldrereglerna. Avsnittsnumreringen för 
efterföljande avsnitt har ändrats. I avsnitt 3.7 – 3.7.4 beskrivs äldrereglerna. I avsnitt 
3.7.1 beskrivs även lagändringen den 1 januari 2023 som handlar om 33 kap. 16 § 
SFB och som påverkar när man uppfyller ålderskriteriet för att omfattas av 
äldrereglerna. Avsnitt 3.8 – 3.11.1 har justerats med anledning av att två olika 
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arbetsmarknadsbegrepp tillämpas inom sjukersättning beroende på om man 
omfattas av äldrereglerna eller inte. Avsnitten som beskriver olika nivåer av 
sjukersättning har flyttats så att de kommer senare i kapitlet. I avsnitt 3.13 har ett nytt 
stycke om äldrereglerna lagts till.  

I kapitel 4 har avsnitt 4.2 fått en ny inledning som förtydligar hur avsnittet ska 
användas i förhållande till nytt metodstöd i avsnitt 4.3, vilket beskriver äldrereglerna 
specifikt. Efterföljande avsnitt har därför fått nya avsnittsnummer. I avsnitt 4.4 har 
tillägg gjorts kring äldrereglerna. Avsnitt 4.6.1 har kompletterats med ny beskrivning 
kring bedömning av om det medicinska underlaget är tillräckligt. Av samma skäl har 
avsnitt 4.6.5 och 4.6.10 kompletterats med text gällande den nya lagstiftningen. 

I avsnitt 4.7 - 4.7.2 har ny text lagts till som förtydligar utredningen med den 
försäkrade och utredning av arbetsförhållanden när den försäkrade kan omfattas av 
äldrereglerna. I avsnitt 4.8.4 har sista stycket omformulerats med anledning av att ett 
annat arbetsmarknadsbegrepp tillämpas för den som omfattas av äldrereglerna. I 
avsnitt 4.8.7 har text lagts till som förtydligar värderingen av uppgifter om arbete eller 
arbetslivsinriktade insatser när äldrereglerna är aktuella. I avsnitt 4.9 har punktlistan 
utökats med att äldre försäkrade bör få information om att de kan ansöka igen när de 
uppfyller ålderskriteriet för att omfattas av äldrereglerna.    

I kapitel 7 har det lagts till hänvisning i avsnitt 7.6.1 till Handledning i att förmedla 
beslut om sjukersättning och aktivitetsersättning.  

I kapitel 8 har det lagts till hänvisning i avsnitt 8.6 till Handledning i att förmedla 
beslut om sjukersättning och aktivitetsersättning      

I kapitel 9 har avsnitt 9.1 omformulerats, och ett nytt avsnitt, 9.1.3, har lagts till med 
anledning av äldrereglerna.  

I kapitel 10, avsnitt 10.5, har det lagts till att för den som omfattas av äldrereglerna 
ska bedömningen av arbetsförmågan göras i förhållande till annat 
arbetsmarknadsbegrepp.  

I kapitel 15 har avsnitt 15.1 fått ny rubrik för att bättre stämma överens med 
innehållet. Lagrutan har uppdaterats med anledning av att 36 kap. 19 § SFB fått ny 
lydelse. Det har lagts till nya texter som beskriver lagändringen, som går ut på att det 
har införts ett undantag till omprövning för den som omfattas av äldrereglerna. Det 
har även lagts till text om vad som gäller om en försäkrad förvärvsarbetar på den del 
som hen beviljats ersättning. Vidare har det lagts till en text om att 
Försäkringskassan även ska ta ställning till om förutsättningarna för omprövning har 
varit uppfyllda vid en tidigare tidpunkt.  

Även lagrutan i avsnitt 15.2 respektive 15.4 har uppdaterats med anledning av att 36 
kap. 19 § SFB fått ny lydelse. 15.2.3 är ett nytt avsnitt som beskriver vad som gäller 
för den som omfattas av äldrereglerna. I slutet av avsnittet finns ett nytt metodstöd 
samt två nya exempel, James och Caroline. Avsnitt 15.3 har fått nya texter med 
anledning av lagändringen. I inledningen av metodstödet 15.13 har det lagts till en 
hänvisning till ett avsnitt som beskriver vad som gäller avseende de som omfattas av 
äldrereglerna. Årtalen i de befintliga exemplen har i de flesta fall flyttats fram och i 
vissa exempel har personens ålder lagts till.   

Version 8 

I kapitel 4 har förtydligande gjorts i avsnitt 4.6.1 Metodstöd-utredning med den 
försäkrade om att uppgifter om den försäkrade kan behövas för att ge hen ett bra 
stöd i övergången till Arbetsförmedlingen. 
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I kapitel 7 har nytt metodstöd kring Min plan och försäkringsskydd lagts till, avsnitt 
7.5.2. I avsnitt 7.5.5 har metodstödet för omställningsmöte helt omarbetats utifrån 
utvecklat arbetssätt.  

I kapitel 10, avsnitt 10.7.4, har information lagts till om dokumentation vid 
arbetsförberedande insatser. I 10.7.5 har text lagts till om försäkringsskydd vid 
arbetsförberedande insatser. I 10.7.6 har text lagts till om att det inte finns något 
sakskadeskydd för arbetsgivaren i samband med arbetsförberedande insatser.  

Version 7 

Genomgående i vägledningen har personlig handläggare samt handläggare, när det 
är personlig handläggare som avses, ersatts med försäkringsutredare. 

I kapitel 1 har det i avsnitt 1.2 förtydligats att bedömningen av arbetsförmågan ska 
göras mot förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. I avsnitt 1.4 har skrivningarna om 
mänskiliga rättigheter ändrats så att de är enhetliga med dem i vägledning 2013:2. I 
avsnitt 1.4.4 har lagts till att barnkonventionen är svensk lag. Avsnitt 1.5 om 
diskriminering har också ändrats i enlighet med vägledning 2013:2. Avsnitt 1.6 om 
kognitiv tillgänglighet har ändrats i enlighet med vägledning 2013:2 och texten har 
omformulerats något. 

Kapitel 2 Avsnitt 2.1 har uppdaterats med text om när läkarutlåtande utan ansökan 
kommer in till Försäkringskassan. I avsnitt 2.1.2 har texten om rätt 
ansökningsblankett uppdaterats. I avsnitt 2.1.5 har texten i metodstödet om ansökan 
utan fastställd blankett uppdaterats. Avsnitt 2.2 har uppdaterats med skrivning om 
särskilda skäl för att inte bifoga läkarutlåtande. Avsnitt 2.3 har förtydligats. Avsnitt 
2.4.1 har uppdaterats med nya structured electronic documents (SED) eftersom 
Försäkringskassan anslutit sig till det gemensamma digitala systemet för utbyte av 
socialförsäkringsuppgifter inom EU/EES och Schweiz. Avsnitt 2.4.2 har ändrats med 
anledning av att detaljerat läkarutlåtande har ersatt E213. Avsnitt 2.5 har ändrats 
utifrån ändringarna i tidigare avsnitt om avvisning av ansökan. Rubriken 2.6 har 
ändrats så att det bättre beskriver vad de efterföljande metodstöden handlar om. Nytt 
metodstöd 2.6.1 om när handläggningen blir väsentligt försenad. I avsnitt 2.7 har det 
förtydligats när yrkandet måste vara skriftligt. Kapitlet har även ändrats för att 
förtydliga att Försäkringskassans utredningsansvar sträcker sig lika långt i ärenden 
som saknar läkarutlåtande om hälsotillstånd som i de med läkarutlåtande, när 
Försäkringskassan prövar ärendet i sak. Kapitlet har även förtydligats vad gäller i 
vilka situationer Försäkringskassan ska avvisa en ansökan om ersättning och i vilka 
situationer ansökningarna ändå ska prövas i sak.  

Kapitel 3 har arbetats om med anledning av Domsnytt 2019:027. Kapitlet har även 
strukturerats om till viss del och lagrutor har lagts till. I avsnitt 3.1.1 har 
förarbetsuttalanden tagits bort för att förtydliga att samma kriterier gäller vid prövning 
av hel sjukersättning oavsett den försäkrades ålder. I avsnitt 3.6.2 har det lagts till ett 
stycke om ersättning för uppdrag som familjehemsförälder och i avsnitt 3.6.4 text om 
samhällstjänst. Inledningen av avsnitt 3.10 har justerats då begreppet 
bedömningskedja inte längre används och för att förtydliga att man oftast behöver 
ställa alla frågor. Det har i avsnittet även förtydligats kring bedömningen av kravet på 
stadigvarandekriteriet, att det är fråga om en prognosbedömning. Sist i avsnitt 3.10.1 
har det lagts till text om Rehabiliteringsåtgärder som bedöms kunna förbättra 
arbetsförmågan efter 65 års ålder, det med anledning av Domsnytt 2019:030.  

I kapitel 4 har ett nytt avsnitt lagts till i 4.1 som gäller Försäkringskassans 
utredningsskyldighet, beviskrav och bevisvärdering. Modellen i avsnitt 4.2 är 
omarbetad så att den betonar helhetsbedömning och begreppet bedömningskedja 
har tagits bort. Till skillnad från tidigare, då fokus i modellen låg på 
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varaktighetskriteriet, ger den nu stöd för alla delar som har att göra med utredning 
och bedömning av arbetsförmågans nedsättning. 

I avsnitt 4.5 har Domsnytt 2019:014 skrivits in. Avsnitt 4.5.2 har justerats med 
anledning av att 110 kap. 14 § SFB har ändrats. Avsnitt 4.5.3 har fått fördjupade 
skrivningar om DFA-analysen. Framförallt har skrivningar om funktionsnedsättningar 
och aktivitetsbegräsningar lagts till. Exempel ges på hur dessa kan uttryckas i 
medicinska underlag. I avsnitt 4.5.4 har skrivningar förtydligats vad gäller analys av 
övriga uppgifter i de medicinska underlagen. Avsnitt 4.5.5 har tagits fram för att ge i 
stöd för hur man gör en sammantagen bedömning av informationen i medicinska 
underlag. Avsnitten 4.5.8 och 4.5.9 har justerats med anledning av gruppkonsultation 
med FMR inte finns kvar. I avsnitt 4.5.8 har det lagts till att man dokumenterar DFA-
analysen i wimimall 15577.  

I avsnitt 4.5.10 och 4.6.1 har det lagts till text om vad man kan göra för att öka den 
försäkrades förståelse av sitt beslut. Avsnitt 4.6 har renodlats så att det enbart 
handlar om utredning med den försäkrade. I inledningen har det förtydligats på vilket 
sätt uppgifter från den försäkrade kan komplettera medicinska uppgifter. I avsntt 
4.6.1 har det även lagts till att genom den personliga kontakten har man möjlighet att 
stämma om det finns andra omständigheter än det som framgår av de medicinska 
underlagen och övriga underlag i ärendet, och som kan vara av betydelse för 
bedömningen. Text om SASSAM har kortats ned och flyttats till 4.4 Metodstöd – 
hämta intern information. Rubriken Metodstöd – uppgifter du kan behöva från den 
försäkrade har ändrats till Utredning med stöd av blanketten Utredning med den 
försäkrade. Text lagts till om att försäkringsutredaren själv behöver bedöma vilka 
frågor som behöver ställas under utredningssamtalet och att man efter samtalet kan 
komma fram till att fler frågor kan behöva ställas. Under rubrik ”Information som har 
lämnats” har text om bedömning av rätten till ersättning tagits bort då någon 
bedömning av rätten till ersättning inte görs under utredningssamtalet. 
Genomgående har i avsnittet texter om att analysera och värdera information för att 
kunna bedöma om det finns tillräckliga uppgifter för att bedöma rätten till ersättning 
tagits bort. Till punktlistan i metodstödet i avsnitt 4.6.2 har det lagts en ny punkt om 
arbetstoppar och en annan punkt har omformulerats. Avsnitt 4.7 Utredning med 
andra aktörer har omstrukturerats för att likna strukturen i 4.6 och i avsnitt 4.7.2 har 
det lagts till ett förtydligande om hur uppgifter från andra aktörer kan komplettera 
annan utredning. I avsnitt 4.7.4 har det förtydligats att Arbetsförmedlingens utredning 
kan vägledande för Försäkringskassans bedömning och hänvisning till Domsnytt 
2018:015 och 2019:027 har lagts till.  

Avsnittet Information till den försäkrade, 4.8, har gjorts till ett metodstöd och nya 
underrubriker har lagts till. Tillägg om vikten av att hålla den försäkrade informerad 
om hur man bedömt arbetsförmåga utifrån de underlag och uppgifter som finns i 
ärendet, och att man ska förklara på ett så enkelt sätt som möjligt. Tillagt att man kan 
behöva informera vid flera tillfällen. Förtydligande om bostadstillägg. Tillagt om 
försörjningsstöd och om att vara uppmärksam om det finns barn med i bilden. 

Kapitel 6 Avsnitt 6.1 har förtydligats med exempel på gränsöverskridande 
situationer. I avsnitt 6.5 är det borttaget att man ska begära in blanketten 
Förvärvsarbete eller bosättning i annat EU/EES-land eftersom blanketten inte finns 
kvar och istället har det lagts till om nya structured electronic documents (SED).  

Kapitel 7 Avsnitten 7.2 och 7.2.3 har ändrats med anledning av att 110 kap. 14 § 
SFB har ändrats. I avsnitt 7.2.3 har hänvisningarna till var man kan läsa mer om AFU 
uppdaterats och metodstödet har justerats eftersom mötesformen Fördjupat stöd inte 
längre används. I avsnitt 7.4 och 7.4.1 har allt om särskilt läkarutlåtande tagits bort 
då sådana inte längre används. I avsnitt 7.4.1 har blankett E 213 ersatts med 
Detaljerat läkarutlåtande. Metodstöden begäran om ersättning för läkarutlåtande och 
upprätta betalningsunderlag har uppdaterats. 7.5 har fått en ny inledning där det lyfts 
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fram att man alltid ska göra en bedömning av om det är mer lämpligt att genomföra 
ett möte digitalt eller fysiskt. I avsnitt 7.5.3 har skrivningen kring gemensam 
kartläggning ändrats något. Avsnitt 7.5.4 har skrivningen om omställningsmöte och 
metodstödet uppdaterats kring när den försäkrade ska erbjudas omställningsmöte 

Kapitel 8 En av punkterna under 8.1.2 har omformulerats för att överensstämma 
med Generaldirektörens arbetsordning för Försäkringskassan. Punkten om 
återbetalningsskyldighet har strykits eftersom det var felaktigt. I avsnitt 8.5.1 har det 
lagts till punkter om bostadstillägg och eventuella andra förmåner. Det har lagts till ett 
nytt avsnitt om att informera andra förmåner, 8.5.2. I avsnitt 8.7 har hänvisningen till 
att läsa mer uppdaterats. 

Kapitel 10 Avsnitten 10.7.1 och 10.8.1 har uppdaterats så att det framgår att endast 
Försäkringskassan kan initiera gemensam kartläggning. 

Kapitel 11 har reviderats med anledning av ändringar i 33 kap. 27 och 28 §§ SFB 
samt införandet av förordning (2020:1257) om särskilda insatser för personer med tre 
fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Från och med den 1 januari 2021 
ska Försäkringskassan inte längre betala ersättning för anställningskostnader för den 
som får tre fjärdedels sjukersättning och som får lönebidrag för anställning eller får 
en anställning hos Samhall Aktiebolag.  

Kapitel 12 Avsnitt 12.4 har uppdateras med text om när en försäkrad som har 
vilande ersättning går från studier till arbete eller vice versa. I avsnitt 12.7 har text 
lagts till om vad som gäller för månadsbeloppet när grunden för vilande ändras. I 
avsnitt 12.11 har ett stycke uppdaterats med text om att arbetsinsats under 
vilandeperioden inte kan läggas till grund för en omprövning oavsett ifall ersättningen 
varit vilande p.g.a. arbete eller studier. Text om merkostnadsersättning har lagts till i 
avsnitt 12.17.3 och texten om handikappersättning har omformulerats. Text om 
information till den försäkrade och till handläggare inom andra förmåner har också 
lagts till i avsnittet.  

I kapitel 13 har det i metodstöden för de olika utredningsgraden lagts till att man ska 
börja med att kontrollera att personen fortfarande uppbär sjukersättning. I avsnitt 
13.4.1 har lagts till Metodstöd för information om bostadstillägg vid uppföljning av 
arbetsförmågan. 

Kapitel 15 Kapitlet har strukturerats om till viss del och lagrutor har lagts till. Avsnitt 
15.9 har förtydligats vad gäller skyddad tid under vilandeperiod. I avsnitt 15.12 har 
inledningen av exemplet Elsa omformulerats så att det inte längre handlar om en 
utredning som startas till följd av en extern anmälan. I avsnitt 15.13 har ett stycke har 
omformulerats för att bättre stämma överens med Riktlinje 2009:9 och i ett annat har 
det gjorts ett förtydligande om när man ska lämna impuls till kontrollutredning. Ett 
exempel har strukits eftersom det gav fel bild av vilken yrkesroll som utreder externa 
anmälningar. Exemplet Tina har justerat så att det framgår att det är 
kontrollutredaren som i denna situation utreder impulsen. I avsnitt 15.14 har det 
förtydligats att den försäkrade inte kan få fortsatt utbetalning om omprövning skett för 
att hen har uppvisat arbetsförmåga.  

Version 6  

Genomgående i hela vägledningen har orden vårdbidrag och handikappersättning 
ersatts eller fått tillägg av orden omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 
Orden SASSAM och SASSAM-kartläggning har ersatts med utredningssamtal. 
SASSAM-karta finns nämnt i avsnitt 4 där det ligger en hänvisning till vägledning 
2015:01. Ordet taxerad inkomst är genomgående utbytt till fastställd förvärvsinkomst. 
Under läshänvisningar är namnet på vägledning (2001:7) Omprövning och över-
klagande av Försäkringskassans beslut ändrat. 
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Kap. 2 Ansökan och utbyte. I avsnitt 2.1.5 har texten förtydligats. I avsnitt 2.3.3 har 
texten förtydligats och ett avsnitt lagts till om att begära omprövning samt infogats en 
läshänvisning. I avsnitt 2.6 och 2.6.1 - 2.6.2 har lagts till ”Normal handläggningstid 
och väsentlig försening”. Avsnittet innehåller två metodstöd kring hantering av en 
begäran om att ärendet ska avgöras samt överklagande av ett sådant beslut.  

Kap. 3 Bedömning av om kravet på en stadigvarande nedsättning är uppfyllt – ordet 
bedömningskedjan har lagts till i 3.11 och stycket om motivering har förtydligats.  

Kap. 4 Försäkringskassans utredning i sjukersättningsärenden  

Dispositionen av kapitlet är omarbetad, vissa avsnitt är flyttade i sin helhet till nya 
platser i kapitlet. Avsnitt 4.2 metodstöd – hämta intern information är tidigarelagt och 
har fått ett tillägg angående de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnads-
ersättning.  

Skrivningen i metodstödet 4.3 – en modell för systematik och struktur, dvs. en 
bedömningskedja har fått ett förtydligande avseende den lagstyrda grunden till 
bedömningskedjan samt ett tillägg angående den blankett som nu finns för utredning 
med den försäkrade i sjukersättningsärenden. Texten har förtydligats. 

Avsnitt 4.5 är förtydligat avseende komplettering, värdering och analys av medicinskt 
underlag. Avsnitt 4.5.2, den sista delen, ”när den försäkrade vill att försäkringskassan 
kompletterar beslutsunderlaget” har fått ny rubrik och ett förtydligande angående hur 
den försäkrade ska få svar på sin begäran. I avsnitt 4.5.3 så är det förtydligat vad 
DFA-kedjan är till för. Delen avseende ”medicinska rehabiliteringsinsatser” i avsnitt 
4.5.4 har omarbetats. I 4.5.7. har en mening om DFA kedjan lagts till. Inledningen i 
4.5.9 är förkortad, avsnittet låg tidigare under 4.5.1.  

Avsnitt 4.6 har döpts om och kortats av. Vidare har tillagts en skrivning om att en 
befintlig SASSAM-karta kan användas samt en läshänvisning. Avsnitten 4.6.1–4.6.2 
är helt omarbetade och Metodstöd för blankett – utredning med den försäkrade – är 
inarbetat. I 4.6.1 har text lagts till om vad som gäller vid ombud/ställföreträdare. 
Delen rörande olika arbetsförhållanden är inarbetad i 4.6.3 som även är förtydligat. 
Avsnitt 4.6.4, utredning med andra aktörer, är omskrivet och omgjort till ett metod-
stöd. Texten angående lagstöd är omarbetad och ligger nu i ett nytt avsnitt 4.6.5. 
Texten om rehabiliteringsåtgärder har omarbetats och blivit ett eget metodstöd i 
4.6.6. Nytt metodstöd om att värdera underlag från kommunens verksamhet finns i 
4.6.7. I 4.7 har en punkt om privata försäkringar lagts till. Tidigare Metodstöd 4.7.2 
SASSAM-kartläggning är borttaget.  

Avsnitt 7 Underlag i handläggningen samt metoder att utreda och samordna efter 
beviljande. I 7.2.3 har ett förtydligande gjorts avseende AFU.  

Kapitel 9 Under tid med sjukersättning – översikt. I 9.1.1. har en hänvisning lagts till. 

Kap. 12 Vilande sjukersättning. Lagrutor har lagts till i flera avsnitt och den text som 
motsvarar det som nu står i lagrutan har strukits. Texter har flyttats om i kapitlet. I 
12.4, 12.4.1 och 12.7.1 har nya texter lagts till om att Försäkringskassan ska bevilja 
den vilandegrad den försäkrade önskar eller avslå ansökan. Exemplet Sara har 
strukits. Exemplet Antonio i 12.7.1 har förtydligats. Under 12.11 har en mening om att 
den försäkrade kan avstå från ersättning lagts till. 

Kap. 13 Uppföljning av arbetsförmågan. Avsnitt 13.2.1 har kompletterats med text 
kring vilken yrkesroll som ska ta ställning till tidpunkten för uppföljning.  

Kap. 14 Anmälningsskyldighet. Lagrutor har lagts till i flera avsnitt och text som 
motsvarar det som står i lagrutan har strukits. Texter har flyttats om. Avsnitt 14.1 har 
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en ny rubrik. Under den andra lagrutan  i 14.3 har en förklarande text lagts in. Texten 
i 14.6 har förtydligats. 

Kap. 15 Omprövning av sjukersättning vid ändrade förhållanden. Lagrutor har lagts 
till i flera avsnitt och text som motsvarar den i lagrutan har strukits. I 15.3 och 15.4 
har motsvarande text lagts till som finns i vägledning 2013:2. Exemplet Anton under 
15.4 har fått ett tillägg. Text under 15.5 har förtydligats.  

Version 5 

I vägledningen har det plockats bort sådant som inte är förmånsspecifikt för 
sjukersättning och i stället hänvisas till relevanta vägledningar. Vägledningen har 
uppdaterats med den nya förvaltningslagen (2017:900). Genomgående i hela 
vägledningen har följande ord ersatts: ”Konvention” med ”internationellt avtal”, 
”läkarutlåtande om hälsotillstånd” med ”läkarutlåtande” samt ”överlämningsmöte” 
med ”omställningsmöte”.  

Kap. 1 – Inledning 

I avsnitt 1.2 har texten avseende regler om steglös avräkning förtydligats. Stycket 
kring införande av SFB är borttaget. I avsnitt 1.3 har hänvisning till andra 
vägledningar än de fyra vägledningar som gäller för sjuk- och aktivitetsersättning 
tagits bort. Hänvisningen till vägledning 2010:2 har uppdaterats. Avsnitten 1.5–1.7 
om funktionshinderpolitiken, strategisk myndighet och delmål samt Försäkrings-
kassans strategiska inriktning har tagits bort. I det nya avsnitt 1.6 har en hänvisning 
till ”Vår etiska kod” lagts till.  

Kap. 2 – Ansökan och utbyte  

I avsnitt 2.1 har en punktlista införts angående vad som går att läsa i vägledning 
2004:7 och text angående skriftlig ansökan har omarbetats. Avsnitt 2.1.3 har fått en 
läshänvisning. Tidigare avsnitt 2.1.5 är struket och det nya avsnittet 2.1.5 innehåller 
text angående ”Mina sidor”. Avsnitt 2.1.7–2.1.8 har strukits. Avsnitt 2.3.2, 2.4 och 
2.4.1 har fått läshänvisningar. Avsnitt 2.4.2 har förtydligats samt fått en läshänvis-
ning. Tidigare avsnitt 2.5–2.9 har strukits. Avsnitt 2.5 motsvarar det strukna avsnittet 
2.10 och texten har förtydligats. Exemplet i 2.5 har justerats efter FL. Avsnitt 2.6 
motsvarar tidigare 2.11. Avsnitt 2.7, som motsvarar tidigare 2.12, är omarbetat både 
vad gäller text och exempel. Texten i 2.8 motsvarar tidigare 2.13. I avsnitt 2.8.1 är 
exemplet Dragan borttaget, text angående brytdatum är uppdaterad och en 
läshänvisning har lagts till. Avsnitt 2.14–2.15 är strukna.  

Kap. 3 – Rätten till sjukersättning vid nedsatt arbetsförmåga  

I avsnitt 3.5 har namnen på subventionerade anställningar uppdaterats. I avsnitt 3.11 
har hänvisning till avsnitt 4.2 lagts till och texten i näst sista stycket har förtydligats.  

Kap. 4 – Försäkringskassans utredning i sjukersättningsärenden  

Stora revideringar har gjorts av hela kapitlet – dispositionen är ändrad och nya texter 
har flyttats hit från kap 7. Inledningen har förtydligats med en punktlista. Läshänvis-
ningen i avsnitt 4.1 har förtydligats. Avsnitt 4.2 som tidigare var metodstöd – 
generella utgångspunkter för utredning i ett sjukersättningsärende har ersatts med ett 
metodstöd om systematik och struktur i utredningen. En bild har lagts till. Avsnitt 4.3 
har fått bilden borttagen. I avsnitt 4.4 är inledningen förtydligad med att det kan 
finnas information i andra pågående ärenden. Avsnitt 4.5 är nedkortat och ny text har 
lagts till om vad bedömningen av rätten till sjukersättning ska grundas på. Tidigare 
avsnitt 4.5.3 har flyttats upp och ligger nu som avsnitt 4.5.1 och exemplen Roland 
och Britten är borttagna. Avsnitt 4.5.4 ligger nu som 4.5.2 och är omarbetat till ett 
metodstöd för komplettering av medicinska underlag. Även delen angående 
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fördjupade medicinska underlag är omarbetad. Tidigare avsnitt 4.6.4 ligger nu som 
4.5.3 och har fått ny rubrik samt är förtydligat angående när det medicinska under-
laget är tillräckligt. Vidare är en hänvisning till avsnitt 4.2 tillagd. Avsnitt 4.5.6 om det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet är flyttat hit i sin helhet från kap 7. Avsnitt 4.5.7–
4.5.9 har flyttats från kap. 7 och omarbetats. Avsnitt 4.6.1 har förtydligats avseende 
personlig kontakt. Avsnitt 4.7–4.7.3 är flyttade i sin helhet från kap 7. Avsnitt 4.7.3 
har förtydligats avseende text om Arbetsförmedlingen. Avsnitt 4.8 har förtydligats 
gällande när förslag till beslut inte överensstämmer med den försäkrades yrkande. 
En punkt om omställningsmöte samt en läshänvisning har lagts till.  

Följande avsnitt är omgjorda till metodstöd: 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1 och 4.7.2.  

Kap. 5 – Tidpunkten för försäkringsfallet  

Avsnitt 5.1 har fått en justerad text och hänvisning till annan vägledning. Avsnitt 5.2 
har revideras med anledning av Domsnytt 2017:014 samt förtydligats. Avsnitt 5.3 
angående äldre rättspraxis är borttaget. I det nya avsnitt 5.3 har det förtydligats att 
situationerna som räknas upp i punktlistan är exempel och inte en uttömmande lista. 

Kap. 6 – Vem är försäkrad för sjukersättning?  

Den inledande texten i kap 6 är omarbetad. Avsnitt 6.1 är ett nytt avsnitt gällande 
gränsöverstigande situationer. I avsnitt 6.2 har en hänvisning tagits bort. Avsnitt 6.3 
har förtydligats avseende efterskyddstid och läshänvisningar har lagts till. Avsnitt 6.4 
har förtydligats avseende gränsöverskridande situationer, försäkringsfall, samt 
särskilt beräknad försäkringstid för flyktingar och andra skyddsbehövande som 
beviljas uppehållstillstånd. Delar av tidigare avsnitt 6.5 ligger nu under 6.4. En 
läshänvisning har lagts till i avsnitt 6.4. Avsnitt 6.5 har uppdaterats med en IT tjänst 
och en läshänvisning har lagts till.  

Kap. 7 – Underlag i handläggningen samt metoder att utreda och samordna efter 
beviljande (ny rubrik till kap)  

Tidigare metodstöd är flyttade till kapitel 4. Avsnitt 7.1 har fått ny rubrik. I avsnitt 7.2 
har delar avseende särskilt läkarutlåtande och läkarutlåtande efter teamutredning 
ersatts med försäkringsmedicinsk utredning. Avsnitt 7.2.1 har fått ett förtydligande 
angående läkarutlåtande. Avsnitt 7.2.2 och 7.2.3 angående särskilt läkarutlåtande 
och läkarutlåtande efter teamutredning är ersatta med avsnitt angående övriga 
medicinska underlag och aktivitetsförmågeutredning (AFU) samt ett metodstöd 
angående AFU. Avsnitt 7.4.1 är uppdaterat med vad ett läkarutlåtande ska innehålla. 
Metodstödet i avsnitt 7.4.2 har förtydligats angående arvode och IM 2017:013 har 
arbetats in i metodstödet om begäran om ersättning för läkarutlåtande. I avsnitt 7.4.3 
har ett målnummer ersatts av Domsnytt 2010:69. Tidigare avsnitt 7.4.4–7.5.2 har 
arbetats om och flyttats till kapitel 4. Tidigare avsnitt 7.5.3 angående besök hos den 
försäkrade har tagits bort. Avsnitt 7.4.4, som motsvaras av tidigare 7.5.4, har fått en 
ny rubrik. Avsnitt 7.5.4 är uppdaterat. Det har förtydligats vilken information som ska 
lämnas till den försäkrade samt tillagts ett metodstöd. Rubriken i tidigare avsnitt 7.7.1 
har tagits bort och texten ligger nu under avsnitt 7.6. Läshänvisningen i 7.6 har 
förtydligats och metodstödet angående dokumentation i journal är borttaget. I avsnitt 
7.6.1 har metodstödet arbetats om, riktlinje 2005:14 har lagts till och stycket 
angående retroaktiva belopp har tagits bort.  

Kap. 8 – Beslut om sjukersättning (ny rubrik till kap)  

Inledningen har förtydligats med två punktlistor om innehållet i kapitel 8 samt om 
vägledning 2004:7. Tidigare avsnitt 8.1 och 8.2 är borttagna. I avsnitt 8.1.1, som 
tidigare hette 8.2.1, har hänvisningen till metodstöd om beslut i samband med 
ställningstagande om återkrav tagits bort. I avsnitt 8.1.2 som tidigare hette 8.2.2, har 
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information angående beslut om avdrag lagts till. Avsnitt 8.3 angående kommunicer-
ing har fått en ny rubrik och stora delar har tagits bort. I stället har en läshänvisning 
lagts till. Avsnitt 8.4 har fått ny rubrik, omarbetats och en läshänvisning har lagts till. 
Avsnitt 8.5 har fått en ny rubrik och är förtydligat avseende omprövning av rätten till 
ersättning samt fortsatt utbetalning. Texten i 8.6 är nedkortad och hänvisning i stället 
gjord till vägledning 2004:7. Avsnitt 8.6.1 är nedkortat och exemplet är borttaget. 
Avsnitt 8.6.2 har kortats ned och en läshänvisning har lagts till. Avsnitt 8.7 har kortats 
ned och arbetats om. Tidigare avsnitt 8.7 om avvikande mening har tagits bort.  

Kap. 9 – Under tid med sjukersättning – översikt  

Under avsnitt 9.1.2 har delen angående omprövning av sjukersättning vid ändrade 
förhållanden förtydligats. 

Kap. 12 – Vilande sjukersättning  

I avsnitten 12.3, 12.5, 12.6, 12.10.1, 12.11 och 12.11.1 har texterna förtydligats. 
Tidigare avsnitt 12.12 har tagits bort. Avsnitt 12.12, som motsvarar tidigare 12.13, är 
förtydligat med vad som gäller efter 24 månader med vilande sjukersättning för den 
som arbetar. I avsnitt 12.15 är sista stycket angående problem med försörjning 
borttaget. I avsnitt 12.16 har texten arbetats om och en läshänvisning lagts till.  

Kap. 14 – Anmälningsskyldighet  

I inledningen är hänvisning till gammal lagändring borttagen. Avsnitt 14.1 om 
anmälningsskyldighet har förtydligats och hänvisningen till reglerna för de som 
omfattas av 37 kap. SFB är borttagen. I avsnitt 14.4 har text angående indragning av 
sjukersättning förtydligats. Exemplen Novak och Kjell är borttagna. I avsnitt 14.5 har 
ett förtydligande avseende arbete inom åttondelen gjorts och exemplet Margareta 
tagits bort. Avsnitt 14.6.1 är borttaget. I avsnitt 14.7 har text om gammal lagändring 
strukits.  

Kap. 15 – Omprövning av sjukersättning vid ändrade förhållanden  

I inledningen är hänvisningen till de allmänna reglerna för återbetalningsskyldighet 
borttagna. I avsnitt 15.1 är hänvisningen till FÖD borttagen. I avsnitt 15.6 är 
exemplen Hans och Pernilla förtydligade. Vad gäller exemplet Tekla är sista stycket 
borttaget. I avsnitt 15.8 är ett stycke borttaget. Avsnitt 15.11 har justerats i anledning 
av FL. I avsnitt 15.12 är uppräkningen av vad metodstödet inte innehåller och 
exemplet Jane borttagna. En hänvisning till metodstöd i vägledning 2004:7 har lagts 
till. Under ”omprövning vid ändrade förhållanden” har hänvisningen till en FÖD-dom 
samt information gällande interimistiska och slutliga beslut tagits bort. En 
läshänvisning har lagts till. Text om kommunicering har förtydligats. Typfall Gudrun 
har förtydligats. I avsnitt 15.13 är exemplet Max förtydligat. I 15.13.2 är exemplet 
Miro borttaget. Avsnitt 15.17 har kortats ner och förtydligats. En läshänvisning har 
lagts till. 

Version 4 

Kap. 1 – inledning. Under 1.2 och 1.3 har lagts till en upplysning om den lagändring 
som infördes att gälla fr.o.m. den 1 februari 2017. Under 1.6 har Handisam ändrats 
till Myndigheten för delaktighet och text om FK:s uppdrag under 2012–2015 har 
strukits. Under 1.8.2 har lagts till ett par rader om kognitiv tillgänglighet.  

Kap. 2 – om ansökan och utbyte. I avsnittet 2.1. har lagts till att ansökan kan göras 
digitalt samt text om komplettering av ansökan. I 2.1.1 har texten om olika 
ansökningsblanketter justerats genom att ta bort det som rörde aktivitetsersättning. 
Metodstödet i 2.1.2 har fått ett avsnitt om ansökan om rätt förmån och exemplet i 
texten har justerats. Nya metodstöd har skapats i 2.1.3–2.1.5 med viss ny text. 
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Texten i 2.1.3 som handlar om att ansökan kommer in sex månader i förväg har 
tagits bort eftersom det inte finns någon sådan tidsgräns. Texten i 2.1.8 och 2.1.9 har 
anpassats till att ansökan kan göras på e-blankett. Texten i 2.10 om kommunicering 
har justerats. 

Kap. 3 – om rätten till sjukersättning. I avsnitt 3.1–3.2 har införts ny text i anledning 
av lagändringen. Ett nytt avsnitt om unga har lagts till i 3.4.1 och ett metodstöd i 
3.4.2. I avsnitt 3.9 har text lagts till om lagändringen. I avsnitt 3.10 och 3.11 har ett 
par meningar om att rehabiliteringsåtgärder ska bedömas vara utsiktslösa tagits bort. 
Borttaget är även text om kravet på att det ska vara frågan om kroniska sjukdomar 
och irreversibla skador. Domsnytt 2011:73 har utgått och ersatts av 2017:001. Avsnitt 
3.11.1 har fått en justerad text, av samma anledning som 3.11. Avsnitt 3.12 om 
utbyte har fått justerad text eftersom rehabiliteringsåtgärder inte behöver ha 
genomförts. Två stycken har tagits bort. Det ena upprepade det som stod i stycket 
ovanför och det andra handlade om att rehabiliteringsbehovet måste bedömas mot 
hela arbetsoförmågan när det är aktuellt med utbyte till partiell ersättning. Exemplet 
Ketty har tagits bort. Avsnitt 3.13 har ändrats i texten eftersom förnyad utredning 
bytts ut mot uppföljning.  

Kap. 4 – avsnitt 4.2 har fått ett tillägg med anledning av ett ändrat arbetssätt. I avsnitt 
4.3 har lagts till en mening kring utredning för personer under 30 år. I 4.5.2 har en 
hänvisning lagts till. I avsnitt 4.6.2 har texten under rubriken Arbetsförhållanden 
korrigerats för att bättre passa in även för personer under 30 år. I avsnitt 4.6.3 har 
text lagts till om utredning med andra aktörer för personer under 30 år. Avsnitt 4.7 
har justerats eftersom förnyad utredning inte längre ska göras utan i stället en 
uppföljning.  

Kap. 6 – om försäkring har fått förtydligande texter i avsnitten 6.3.3 och 6.3.5.  

Kap. 8 – om beslut har i avsnitt 8.2.1–8.2.2 fått text om förnyad utredning struken och 
i uppräkningen under 8.2.1 har gjorts ett tillägg. I 8.8.1 har texten ersatts med vad 
som gäller vid uppföljning.  

Kap. 9 – i avsnitt 9.1.2 har begreppet förnyad utredning ersatts av begreppet uppfölj-
ning och en ändring har gjorts till att månadsbeloppet kan betalas ut i 24 månader.  

Kap. 10 – i avsnitt 10.2 har text lagts till om att rehabiliteringsinsatser även gäller för 
de under 30 år.  

Kap. 12 – I avsnitt 12.5 har ett förtydligande lagts till om att ansökan ska ha gjorts 
innan förvärvsarbetet eller studierna startar, i avsnitt 12.7 och 12.8 har tolv månader 
med månadsbeloppet ändrats till 24 månader. Exemplet i 12.10.1 har justerats i 
anledning av detta. 

Kap. 13 om förnyad utredning har i sin helhet justerats till att avse uppföljning. 
Stycket i 13.1 om de som har fått ersättning enligt äldre regler har flyttats ned till 
13.3. Avsnittet 13.10 om efterkontroller för de som beviljats ersättning före 2005 har 
tagits bort eftersom efterkontroller hör till kontrollenhetens uppgift.  

Kapitel 15 om omprövning har i 15.8 fått justerad text om vad som gäller efter en 
vilandeperiod och exemplet har tagits bort. Avsnitt 15.14 har fått justerad text för att 
det ska stämma med det som sägs i 26 kap. 22 a § SFB. Avsnitt 15.15 har fått ny 
text i anledning av att 27 kap. 35 a § upphört. Paragrafen sa att sjukpenning inte 
lämnas i tre månader efter utgången av period med sjukersättning eller aktivitets-
ersättning.  
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Version 3 

Kap. 2 om ansökan och utbyte. Under 2.13.1 har två exempel tagits bort. 

Kap. 3 om rätten till sjukersättning har fått ny text under 3.6.3 gällande uppdrag att ta 
emot flyktingbarn. I 3.8.1 har ny text lagts till om jour- och beredskapstid. Under 3.9.5 
har texten förtydligats. I 3.11 har text lagts till om hur bedömning av stadigvarande 
nedsättning går till med anledning av Domsnytt 2015:040. Under 3.12 har ett 
förtydligande om utbyte lagts till. 

Kap. 4 om Försäkringskassans utredning i sjukersättningsärenden har fått en 
förtydligande text under 4.1, 4.5.4 och 4.7.  

Kap. 5 om tidpunkten för försäkringsfallet har fått ny text och ett borttaget exempel 
under 5.2. Dessutom har en förtydligande text om vad beslutet ska innehålla lagts till. 

Kap. 7 om metoder och underlag i handläggningen har fått nya avsnitt i 7.4.2 om 
ersättning för läkarutlåtande och två metodstöd har lagts till. ”Om dokumentation och 
sammanställning av underlag inför beslut” i 7.7.1 och 7.7.2 har uppdaterats med 
anledning av att föredragningsmissiv inte längre ingår inför sammanställning av 
beslutsunderlag inför beslut. Två metodstöd har lagts till  

Kap. 8 om beslut hos Försäkringskassan har fått omarbetade avsnitt om skillnaden 
mellan kommunicering och information i 8.4–8.4.3. 

Kap. 9 om vad som gäller under tid med sjukersättning har fått förtydligande texter i 
9.1.1. och 9.1.2. 

Kap. 10 om rehabilitering har fått ett förtydligande stycke i 10.1 om att rehabilitering 
är en egen förmån. Ett metodstöd för praktisk hantering vid samordning av rehabil-
iteringsinsatser har lagts till i 10.1.1. Avsnitt 10.7.1 har kompletterats med vad För-
säkringskassan ska göra när Arbetsförmedlingen kallar till gemensam kartläggning.  

Kap. 11 om tre fjärdedels sjukersättning har i 11.2.3 fått ett metodstöd angående 
särskilda insatser för den som får tre fjärdedels sjukersättning.  

Kap. 12 om vilande sjukersättning har fått en förtydliganden text tillagd i 12.2. och 
12.3. I avsnitt 12.5 och 12.7 har text ändrats gällande utbetalning i anledning av 
beslut om vilandeförklaring. I avsnitt 12.7.1 har ett exempel lagts till i anledning av en 
ARS fråga. Förklarande text har lagts till i 12.8. Under 12.9 har lagts till text om 
antagningsbesked vid studier. I 12.10 och 12.10.1 har texten angående utbetalnings-
tidpunkt ändrats och exemplet i avsnittet har förtydligats. Texten i 12.11 har förtyd-
ligats. Exemplet under 12.12.1 har förtydligats. Under 12.13 har text omarbetats. 

Kap. 13 om förnyad utredning har arbetats om helt med anledning av att ett 
differentierat arbetssätt införts för uppföljning av sjukersättning.  

Kap. 15 om omprövning har i 15. 8 fått exemplet justerat. Avsnitt 15.14 har fått text 
borttagen om krav på sjukersättning i december 2009 för att få tillbaka SGI.  

Version 2 

Vägledningen har uppdaterats så att beskrivningen i Domsnytt 2013:056 i avsnitt 
3.10 ersätter tidigare text som byggde på tolkning i Domsnytt 2012:090 av ett antal 
kammarrättsdomar.  

Avsnitt 6.4 har reviderats med anledning av lagändring. Från och med den 1 juni 
2014 gäller inte längre det tidigare kravet på att en person som inte är svensk 
medborgare ska ha varit bosatt i Sverige sedan minst fem år vid den tidpunkt då 
sjukersättning ska beviljas.  
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Det tidigare avsnittet 7.7.4 Metodstöd gemensam kartläggning är borttaget eftersom 
texter om samverkan med Arbetsförmedlingen och gemensam kartläggning har 
uppdaterats (IM 2014:033). Den nya uppdaterade texten har lagts som en samman-
hängande text i kapitel 11 i vägledning 2013:2 Aktivitetsersättning. Läsaren hänvisas 
dit för mer detaljerad text om gemensam kartläggning. Efterföljande avsnitt i denna 
vägledning har fått ny numrering.  

Metodstöd – Föredragningsmissiv (avsnitt 7.8–7.8.2) är borttaget eftersom nya 
rutiner gäller vid sammanställningen av beslutsunderlag inför beslut som omfattas av 
den särskilda beslutsordningen. Dessutom har mindre justeringar gjorts där text om 
föredragningsmissiv förekom i vägledningen. Det tidigare avsnittet Att tänka på när 
du inte använder föredragningsmissiv har fått nya rubriker.  

Avsnitt 10.6.3 har reviderats med anledning av lagändringen från 1 januari 2014 som 
innebär att den beräknade kostnaden för rehabiliteringsersättningen inte behöver 
anges i rehabiliteringsplanen. 

Det framgår nu tydligare av avsnitt 10.7.7 vilka krav som socialförsäkringsbalken 
ställer på att Försäkringskassan ska upprätta en rehabiliteringsplan när den 
försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd för vilken rehabiliteringsersättning kan 
betalas ut, vilka uppgifter som ska anges i planen och när Min plan uppfyller de 
kraven.  
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