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Ansökan 
Sjukpenning på fortsättningsnivå

1. Du som ansöker

2. Övriga upplysningar (frivillig uppgift)

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

74
52

11
07

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

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

Datum Namnteckning

4. Underskrift
Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

PersonnummerDatum

Denna ansökan gäller även som ansökan om sjukpenning i särskilda fall.

3. Vill du att det ska räcka med att lämna in ett nytt läkarintyg om din sjukskrivning behöver förlängas?

Vad är sjukpenning på fortsättningsnivå?

Om du får sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning i särskilda fall så får du ett utbetalningsbesked 
om det. 

Försäkringskassan kan besluta om din rätt till sjukpenning först när din ansökan har kommit in.

Du som har fått sjukpenning i 364 dagar kan ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå om 

Ja Nej
Om du svarar nej kommer du att behöva ansöka om sjukpenning igen.  
Det betyder att handläggningen av ditt ärende kan ta längre tid. 

1 (1)

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom
du genomgår en medicinsk behandling eller rehabilitering och får förebyggande sjukpenning
du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringspenning.

Vad är sjukpenning i särskilda fall?
Sjukpenning i särskilda fall kan du ansöka om när du inte får aktivitetsersättning för att du har fyllt 30 år eller 
om du har fått sjukersättning i maximal tid. Ett villkor är att du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst 
eller att den är mindre än 80 300 kronor per år. Sjukpenning i särskilda fall är högst 160 kronor per dag.

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.

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress Postnummer och ort

www.forsakringskassan.se
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Ansökan
Sjukpenning på fortsättningsnivå
1. Du som ansöker
2. Övriga upplysningar (frivillig uppgift)
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
74521107
Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till
839 88 Östersund
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Datum
Namnteckning
4. Underskrift
Telefon dagtid, även riktnummer
Telefon kvällstid, även riktnummer
Denna ansökan gäller även som ansökan om sjukpenning i särskilda fall.
3. Vill du att det ska räcka med att lämna in ett nytt läkarintyg om din sjukskrivning behöver förlängas?
Vad är sjukpenning på fortsättningsnivå?
Om du får sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning i särskilda fall så får du ett utbetalningsbesked om det. 
Försäkringskassan kan besluta om din rätt till sjukpenning först när din ansökan har kommit in.
Du som har fått sjukpenning i 364 dagar kan ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå om 
Ja
Nej
Om du svarar nej kommer du att behöva ansöka om sjukpenning igen. 
Det betyder att handläggningen av ditt ärende kan ta längre tid. 
1 (1)
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom
du genomgår en medicinsk behandling eller rehabilitering och får förebyggande sjukpenning
du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringspenning.
Vad är sjukpenning i särskilda fall?
Sjukpenning i särskilda fall kan du ansöka om när du inte får aktivitetsersättning för att du har fyllt 30 år eller om du har fått sjukersättning i maximal tid. Ett villkor är att du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst eller att den är mindre än 80 300 kronor per år. Sjukpenning i särskilda fall är högst 160 kronor per dag.
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.
Förnamn och efternamn
Personnummer (12 siffror)
Utdelningsadress
Postnummer och ort
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