Sjukpenning

Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund
av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månadersperiod.
I vissa fall kan tiden förlängas.

Ordlista finns längst bak i texten

Om du saknar anställning
eller är ledig
Du kan få sjukpenning redan från början av sjuk
perioden om du är

Om du är anställd
Du som är anställd kan få sjukpenning när du inte
längre får sjuklön från arbetsg ivaren, det vill säga
om du är sjuk längre tid än 14 dagar. Arbetsgivaren
gör då en anmälan till Försäkringskassan.
Du kan själv se om sjukanmälan är gjord på Mina
sidor på www.forsakringskassan.se. Där kan du
också ansöka om sjukpenning. Om du ansöker
på Mina sidor går det snabbare. Du får dessutom
bättre överblick över ditt ärende och kan se när dina
utbetalningarna kommer.
Har du redan fått sjukpenning i 364 dagar under
en 15-månadersperiod måste du också fylla i en
ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå eller
en ansökan om fler dagar.
Får du inte sjuklön från din arbetsgivare kan du ha
rätt till sjukpenning från Försäkringskassan från
början av sjukperioden.

•• egen företagare
•• arbetslös
•• föräldraledig
•• ledig med graviditetspenning
•• timanställd.

Gör sjukanmälan till Försäkringskassan den f örsta
dagen som du är sjuk. Du sjukanmäler dig enklast
på www.forsakringskassan.se. Där kan du o
 ckså
ansöka om sjukpenning på Mina sidor. Om du
ansöker på Mina sidor går det snabbare. Du får dessutom bättre överblick över ditt ärende och kan se
när dina utbetalningarna kommer.

Läkarintyg
Alla som är sjukskrivna mer än sju dagar måste ha
ett läkarintyg. I vissa fall kan arbetsgivaren eller
Försäkringskassan kräva ett läkarintyg redan från
den första sjukdagen.
Läkarintyget används av din arbetsgivare och
Försäkringskassan för att bedöma om du har rätt
till sjuklön och sjukpenning. Det ger dig inte auto
matiskt rätt till de ersättningarna.
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På läkarintyget ska läkaren beskriva hur sjuk
domen påverkar din arbetsförmåga och ange hur
länge du behöver vara sjukskriven. För att inte
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sjukskrivningstiden för samma diagnos ska variera
mellan olika läkare och olika delar av landet finns
rekommendationer som anger sjukskrivningstider
för o
 lika diagnoser. Om läkaren anger en längre
sjukskrivningstid måste den motiveras i intyget.
Innehåller inte läkarintyget tillräckligt med information kan Försäkringskassan begära att läkaren
kompletterar det.

Karensdag
Den första sjukdagen är en karensdag, vilket
bet yder att du inte får sjukpenning den dagen.
Du som är egen företagare har en grundkarens
på 7 dagar. Du kan välja att ha 1, 14, 30, 60 eller 90
karensdagar. Ju fler karensdagar du väljer desto
lägre blir din sjukförsäkringsavgift.

Karensdagen gäller inte alltid
Det finns en regel för återinsjuknande som innebär
att om du har varit sjuk, börjar arbeta och därefter
insjuknar på nytt inom fem dagar räknas det som
samma sjukperiod. Då slipper du karensdagen och
får ersättning redan från den första sjukdagen.

Allmänt högriskskydd
Det finns också ett allmänt högriskskyd som
innebär att du inte behöver få mer än 10 karens
dagar under en tolvmånadersperiod. Är du sjuk fler
än 10 gånger under tolv månader får du alltså sjuklön eller sjukpenning redan första dagen du är sjuk.
Det gäller för sjukperioder från varje arbetsgivare
för sig och för sjukperioder från Försäkringskassan
för sig.

Allmänt högriskskydd om
du har eget företag
För dig som är egen företagre och har en karenstid
på 1 eller 7 dagar gäller en särskild typ av allmänt
högriskskydd. Det allmänna högriskskyddet 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.
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Är du egen företagare och har valt 14, 30, 60 eller
90 dagars karens omfattas du inte av det allmänna
högriskskyddet.
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Reseersättning i stället
för sjukpenning
I vissa fall kan du få reseersättning i stället för sjukpenning. Det gäller om arbetsgivaren eller Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta, men inte ta
dig till arbetet på vanligt sätt. Försäkringskassan
betalar då ersättning för dina extra kostnader för
resor till och från arbetet.

Sjukpenning och
sjuklön samtidigt
I vissa situationer kan du få sjuklön och sjuk
penning samtidigt. Det gäller om du

•• har inkomst från flera arbetsgivare
•• har inkomst både av anställning och som egen
företagare

•• har uppdragsinkomst samtidigt som du har

inkomst av anställning eller som egen f öretagare

•• är delvis arbetslös.

Sjukpenningen beräknas då på den inkomst som du
inte får sjuklön för.

Hur mycket får man
i sjukpenning?
Sjukpenningen på normalnivå är cirka 80 procent
av din årsinkomst, och sjukpenning på fortsättningsnivå är cirka 75 procent av din årsinkomst.
Det gäller så länge årsinkomsten inte är högre
än 336 000 kronor (7,5 gånger prisbasbeloppet1).
Högre inkomster ger dig inte rätt till högre sjukpenning. Har du lägre årsinkomst än 10 800 kronor (24 procent av prisbasbeloppet) får du ingen
sjukpenning.
Är du arbetslös kan du få högst 543 kronor per dag
i sjukpenning, vilket är lika mycket som den högsta
ersättningen från a-kassan. Har du förebyggande
sjukpenning gäller inte begränsningen.

1

Prisbasbeloppet följer prisutveckingen i samhället.
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.

Försäkringskassan

Om du får behålla mer än 10 procent av din lön när
du är sjuk minskas din sjukpenning med det överskjutande beloppet. Har du ersättning från en
avtalsförsäkring räknas det också som lön.

Sjukpenningen
kan beräknas på två sätt
Sjukpenningen beräknas i regel per kalenderdag.
Det innebär att du får sjukpenning för alla d
 agar i
veckan. Det finns dock vissa undantag. Du som är
anställd utan att ha rätt till sjuklön från arbets
givaren får din sjukpenning beräknad per dag
eller timme de första 14 dagarna du är sjuk. Om du
studerar och arbetar vid sidan av s tudierna kan du
också i vissa fall få sjukpenningen beräknad per dag
eller timme.

Hel eller del av sjukpenning

Om du har en allvarlig sjukdom kan du a nsöka om
att få fler än 364 dagar med sjukpenning på normalnivå. Ersättningen är densamma som under de
första 364 dagarna. Även du som haft tidsbegränsad
sjukersättning eller aktivitetsersättning kan ansöka
om fler dagar med sjukpenning på normalnivå.

Sjukersättning
Du som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Med stadigvarande
menas för all överskådlig framtid. Du kan få hel, tre
fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning.
Det beror på i vilken grad din arbetsförmåga är
nedsatt och dina möjligheter att försörja dig genom
ett arbete.

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärde
dels sjukpenning beroende på hur mycket du måste
avstå från att arbeta. För att få till e xempel halv
sjukpenning måste du avstå från att arbeta h
 älften
av din normala arbetstid. Huvudregeln är att
man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven
på deltid.

Sjukpenning i särskilda fall

Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du
arbetar halva dagar. Det finns vissa möjligheter att
förlägga arbetstiden på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i så fall kontakta din
handläggare.

Du som är mellan 19 och 29 år kan få aktivitets
ersättning om din arbetsförmåga är nedsatt med
minst en fjärdedel under minst ett år. Du kan få hel,
tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitets
ersättning. Det beror på i vilken grad din arbetsf
örmåga är nedsatt och dina möjligheter att försörja
dig genom arbete.

Hur lång tid kan jag
få sjukpenning?
Du kan få sjukpenning på normalnivå i högst
364 dagar under en period på 450 dagar (cirka 15
månader). Denna period kallas ramtid.
Försäkringskassan kontaktar dig när du kan få sjukpenning på normalnivå i ytterligare högst 30 dagar.

Sjukpenning på fortsättningsnivå
Du måste ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Ersättningen är cirka 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, vilket är 5 procentenheter lägre än sjukpenning på normalnivå.
FK 200-4086

Fler dagar med sjukpenning
på normalnivå
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Du som har fått sjukersättning i maximal tid och
som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst
eller under 80 300 kronor kan få sjukpenning i särskilda fall.

Aktivitetsersättning

Bedömning av arbetsförmågan
– rehabiliteringskedjan
Under de första 90 dagarna som du är sjukskriven
har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra
ditt vanliga arbete. 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 som är normalt förekommande på
arbetsmarknaden.

Försäkringskassan

Det gäller dock inte om Försäkringskassan bedömer
att du med stor sannolikhet kommer att kunna gå
tillbaka till ett arbete hos din arbetsg ivare före dag
366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande
till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag
180. Det gäller inte heller om det anses oskäligt att
pröva din arbetsförmåga mot arbeten på den vanliga
arbetsmarknaden.
Det här sättet att bedöma rätten till sjukpenning
kallas rehabiliteringskedjan. Rehabiliterings
kedjan gäller fullt ut bara för den som har en
anställning. Om du är egen företagare bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande
till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med
dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga i för
hållande till arbetsmarknaden. Om du är arbetslös
bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten
som är normalt förekommande redan från början av
sjukperioden.
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.

Särskilt högriskskydd
Med särskilt högriskskydd slipper du karensen och
får sjukpenning eller sjuklön redan från den första
dagen som du är sjuk.
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 att antalet sjukdomsfall under
ett år bedöms bli fler än tio.

•• Du ska donera organ eller vävnader eller genomgå
utredning inför en organdonation.

Även om du är arbetslös kan du ansöka om särskilt
högriskskydd. Ett beslut om särskilt högriskskydd
kan vara en viktig handling att visa upp när du söker
arbete, eftersom arbetsgivaren då kan få ersättning
från Försäkringskassan för din sjuklön.

Sjukpenning
i förebyggande syfte
Du kan få sjukpenning i förebyggande syfte om du
genomgår medicinsk behandling eller medicinsk
rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Du får förebyggande sjuk
penning för den tid som du är förhindrad att arbeta
på grund av behandlingen. Reglerna om karens
dagar gäller inte förebyggande sjukpenning.
Det innebär att förebyggande sjukpenning kan
betalas ut från och med den första behandlings
dagen. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara
ordinerad av läkare och ingå i en plan som är godkänd av Försäkringskassan.
För att du ska ha rätt till sjukpenning i före
byggande syfte krävs att

•• en läkare har konstaterat en höjd sjukdomsrisk
•• sjukdomen som du riskerar att få är sådan att den
förväntas sätta ned din arbetsförmåga

•• en läkare har ordinerat behandlingen.

Medicinsk behandling eller medicinsk rehabiliter
ing kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, synoch hörselrehabilitering, arbetsterapi, u
 tprovning
av handikapphjälpmedel samt rådg ivning och
stödåtgärder.

Får jag åka utomlands
när jag har sjukpenning?
Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller
ditt tillfrisknande negativt. Om du ska resa inom
EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka
om att få behålla din sjukpenning under din resa.
Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES
eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att
få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen.
Du ansöker på Mina sidor eller på blankett FK 7430
Begäran om medgivande att behålla ersättning vid
utlandsvistelse.

FK 200-4086

Du ansöker skriftligt om särskilt högriskskydd
hos Försäkringskassan. Blanketten finns på
www.forsakringskassan.se. Du kan också behöva
styrka din sjukdom med ett läkarintyg.
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Arbetslös
För att få sjukpenning när du är arbetslös måste
du ha varit anmäld hos Arbetsförmedlingen innan
du blev sjuk. Du som är arbetslös och inte söker
arbete på Arbetsförmedlingen under de första tre
månaderna av arbetslösheten kan ändå ha rätt till
sjukpenning till och från dag 15 om du blir sjuk.

Om du är över 65
Om du har fyllt 65 år och därefter fått sjukpenning
i 180 dagar kan Försäkringskassan besluta att du
inte längre har rätt till sjukpenning. För dig som
fyllt 70 år och fortfarande förvärvsarbetar börjar en
nedräkning av sjukpenningdagarna. Från och med
månaden du fyller 70 år har du bara rätt till sjukpenning i 180 dagar.

Avtalsförsäkringar
När du får sjukpenning kan du eventuellt också få
ersättning genom en kollektivavtalad försäkring.
Därför bör du fråga din arbetsgivare eller fackliga
organisation om det finns någon försäkring och vad
som gäller för dig i så fall. Försäkringskassan har
inte hand om kollektivavtalade försäkringar och
kan därför inte svara på frågor om dem.

Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där kan du också enkelt
och snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra
självbetjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524 kan
du beställa intyg, blanketter och broschyrer. Du kan
också göra vissa anmälningar.

Ordlista
Sjuklön
Den ersättning du som anställd får av din arbetsgivare de första 14 dagarna av din sjukperiod.
Sjukpenning
Ersättning från Försäkringskassan när du inte kan
arbeta på grund av sjukdom.
Sjukersättning
Ersättning från Försäkringskassan när du inte
kommer att återfå din arbetsförmåga.
Sjukperiod
Hela den tid som du inte kan arbeta eller kan
arbeta mindre än vanligt på grund av sjukdom.
Karensdag
Dag i sjukperioden, som du inte får någon
ersättning för.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. I broschyren ”Om
du är sjuk och inte kan arbeta” finns övergripande
information. Se även faktabladen

•• Bedömning av arbetsförmåga – om din rätt till
sjukpenning

•• Sjukpenninggrundande inkomst – information
till dig som är anställd

•• Sjukpenninggrundande inkomst – information
till dig som studerar, är arbetslös, har sjuk
ersättning, aktivitetsersättning eller
vårdnadsbidrag

FK 200-4086

Är du egen företagare kan du läsa faktabladet Egen
företagare – information om socialförsäkringen för
att få mer information om bland annat möjligheten
att välja fler karensdagar. Du som studerar hittar
mer information om studiestöd och sjukdom på
www.csn.se.
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