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Ansökan 
om godkännande av behandlingsplan  
för sjukpenning i förebyggande syfte

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

2. Vilken behandling ska du genomgå? 72
60

01
06

Period för behandling

1. Du som ansöker

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

1 (2)

3. Beskriv med egna ord varför du behöver gå på behandling

4. Är du arbetslös?

Nej Ja, heltJa, delvis

Personnummer

Den här blanketten är till för dig som har fått ett läkarutlåtande som beskriver din behandlingsplan och vill få  
den godkänd av Försäkringskassan. 

Om vi godkänner din behandlingsplan kan du ansöka om att få sjukpenning i förebyggande syfte. För att få 
ersättning måste du:

omfattas av den svenska socialförsäkringen 
ha en sjukpenninggrundande inkomst 
avstå från arbete (arbetssökande) för att kunna delta i din behandling
delta i din behandling minst en fjärdedel av din arbetstid (inklusive restiden) 

Du kan fylla i blanketten digitalt via Mina sidor på forsakringskassan.se

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress Postnummer och ort

från och med till och med

www.forsakringskassan.se
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Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

Datum Namnteckning

8. Underskrift
Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

72
60

02
06

7. Övriga upplysningar (frivilligt)

CFAR-nummerDe här numren är till för maskinell avläsning. 
Fyll inte i något även om fälten är tomma.

Organisationsnummer

5. Uppgifter om ditt arbete

Vi har fyllt i de uppgifter vi har om ditt arbete i rutan nedan. Om uppgifterna saknas eller om något är fel, fyll i 
uppgifterna under rubriken 5.a. Arbetsgivare eller eget företag (nya eller ändrade uppgifter).

De här uppgifterna har Försäkringskassan om ditt arbete (fyll inte i något även om fälten är tomma) 

Jag har fler än en arbetsgivare eller eget företag och fyller i uppgifter under punkt 7, Övriga upplysningar

Jag har en utländsk arbetsgivare som saknar svenskt organisationsnummer

5.a Arbetsgivare eller eget företag (nya eller ändrade uppgifter)

6. Vilka bilagor skickar du med?

Försäkringskassan behöver ett läkarutlåtande för att kunna handlägga ditt ärende.

Jag skickar med läkarutlåtandet

Jag skickar med ett individuellt behandlingsschema Annat:

2 (2)

5.b. Vad har du för arbetsuppgifter?

per månad per vecka

Personnummer

Arbetsgivarens/Egna företagets namn Yrke

Arbetsgivarens/Egna företagets adress Organisationsnummer (10 siffror) Telefon arbetsgivaren

Arbetsgivarens/Egna företagets namn Yrke

Arbetsgivarens/Egna företagets adress

Organisationsnummer (10 siffror) Telefon arbetsgivaren

Fyll i dina arbetsuppgifter och om du till exempel har ett stillasittande arbete eller utför tunga lyft

Ordinarie arbetstid i timmar

Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig  
skyldig till brott om jag lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar  
Försäkringskassan när uppgifterna ändras.

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.

Min läkare skickar in läkarutlåtandet
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Försäkringskassans logotyp
1. Du som ansöker
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
1 (2)
3. Beskriv med egna ord varför du behöver gå på behandling
4. Är du arbetslös?
Nej
Ja, helt
Ja, delvis
Personnummer
Den här blanketten är till för dig som har fått ett läkarutlåtande som beskriver din behandlingsplan och vill få 
den godkänd av Försäkringskassan. 
Om vi godkänner din behandlingsplan kan du ansöka om att få sjukpenning i förebyggande syfte. För att få ersättning måste du:
omfattas av den svenska socialförsäkringen 
ha en sjukpenninggrundande inkomst 
avstå från arbete (arbetssökande) för att kunna delta i din behandling
delta i din behandling minst en fjärdedel av din arbetstid (inklusive restiden) 
Du kan fylla i blanketten digitalt via Mina sidor på forsakringskassan.se
Förnamn och efternamn
Personnummer (12 siffror)
Utdelningsadress
Postnummer och ort
från och med
till och med
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Datum
Namnteckning
8. Underskrift
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
72600206
7. Övriga upplysningar (frivilligt)
CFAR-nummer
De här numren är till för maskinell avläsning.
Fyll inte i något även om fälten är tomma.
Organisationsnummer
5. Uppgifter om ditt arbete
Vi har fyllt i de uppgifter vi har om ditt arbete i rutan nedan. Om uppgifterna saknas eller om något är fel, fyll i uppgifterna under rubriken 5.a. Arbetsgivare eller eget företag (nya eller ändrade uppgifter).
De här uppgifterna har Försäkringskassan om ditt arbete (fyll inte i något även om fälten är tomma) 
Jag har fler än en arbetsgivare eller eget företag och fyller i uppgifter under punkt 7, Övriga upplysningar
Jag har en utländsk arbetsgivare som saknar svenskt organisationsnummer
5.a Arbetsgivare eller eget företag (nya eller ändrade uppgifter)
6. Vilka bilagor skickar du med?
Försäkringskassan behöver ett läkarutlåtande för att kunna handlägga ditt ärende.
Jag skickar med läkarutlåtandet
Jag skickar med ett individuellt behandlingsschema 
Annat:
2 (2)
5.b. Vad har du för arbetsuppgifter?
per månad
per vecka
Personnummer
Arbetsgivarens/Egna företagets namn
Yrke
Arbetsgivarens/Egna företagets adress
Organisationsnummer (10 siffror)
Telefon arbetsgivaren
Arbetsgivarens/Egna företagets namn
Yrke
Arbetsgivarens/Egna företagets adress
Organisationsnummer (10 siffror)
Telefon arbetsgivaren
Fyll i dina arbetsuppgifter och om du till exempel har ett stillasittande arbete eller utför tunga lyft
Ordinarie arbetstid i timmar
Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig 
skyldig till brott om jag lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar 
Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
Min läkare skickar in läkarutlåtandet
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Försäkringskassan
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