HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2013:1

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

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 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 Försäkringskassans 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
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2.4.1 har fått läshänvisningar. Avsnitt 2.4.2 har förtydligats samt fått en läshänvisning. 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. Läshänvisningen 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
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 underlaget 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.
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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
information angående beslut om avdrag lagts till. Avsnitt 8.3 angående kommunicering 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.
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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.
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.
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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 uppföljning 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 aktivitetsersättning.

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 rehabiliteringsinsatser har lagts till i 10.1.1. Avsnitt 10.7.1 har kompletterats med vad Försäkringskassan ska göra när Arbetsförmedlingen kallar till gemensam kartläggning.
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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 utbetalningstidpunkt ändrats och exemplet i avsnittet har förtydligats. Texten i 12.11 har förtydligats. 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.
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 sammanhängande 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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