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Promemorian Tillfälligt slopat krav på läkarintyg 
under sjuklöneperioden 

(S2021/08304) 
 
Försäkringskassan tillstyrker förslagen i promemorian. Vad gäller ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till de nya paragraferna 1 a och 1 b §§ förordningen 
(1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa 
socialförsäkringsförmåner, vill dock Försäkringskassan framföra följande. 
 
I promemorians avsnitt 3.2 anges att de tillfälliga reglerna om när i sjukperioden ett 
läkarintyg ska lämnas in föreslås träda i kraft den 7 februari 2022. Skyldigheten att 
lämna in ett läkarintyg senast från med den 14:e dagen efter sjukperiodens första dag  
(i praktiken dag 15) ska dock tillämpas för tid från och med den 19 januari 2022. 
Detsamma ska gälla i ärenden om rehabiliteringspenning, när den försäkrades förmåga 
att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering tillfälligt är nedsatt. 
 
Försäkringskassan uppfattar de aktuella ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
på så sätt att för alla ärenden som påbörjats före den 19 januari 2022, men som vid den 
tidpunkten inte har passerat dag 8 i sjukperioden, infaller kravet på den försäkrade att 
lämna in ett läkarintyg först vid dag 15. 
 
Ärenden som omfattas av den retroaktiva perioden, och som prövas enligt gällande 
lagstiftning före ikraftträdandet, kommer i fråga om kravet på läkarintyg att bedömas 
annorlunda än om ärendena hade prövats efter ikraftträdandet. Den period av retroaktiv 
tillämpning som föreslås kan alltså leda till negativa effekter för vissa försäkrade. För att 
undvika detta önskar Försäkringskassan att bestämmelserna träder i kraft 
den 19 januari 2022, alltså den dag som de ska tillämpas ifrån. 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Nils Öberg i närvaro av 
överdirektören Maria Rydbeck, avdelningscheferna Ulrika Havossar och Mikael 
Westberg samt stabsjuristen Emelie Werme, den senare som föredragande. 
 
 
 
Nils Öberg  

 
Emelie Werme 
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