HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2002:6

Historik – information om ändringar i vägledningen
2002:6 Graviditetspenning
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer). När
vägledningen ändras första gången efter detta datum får vägledningen
versionsnummer 2.
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 versionen redovisas först.

Version

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

7

2016-05-23

Strukturerat om hela vägledningen och tagit
bort kapitel 6 och 7. Ändringar i avsnitt 1.3.1,
kap. 2, kap. 3, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.3,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.3 samt källförteckning. Lagt
till Metodstöd som bilaga.

6

2013-12-17

Ändringar i avsnitt 1.1, 1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.3,
2.2.8, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5,
2.4.6, 3, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.3,
4.1.6, 5.1, 5.2.1, 6.1.3 samt källförteckning.

5

2013-01-29

Ändringar i avsnitt 1.2, 1.2.1, 1.2.6 samt
källförteckning.

4

2011-11-01

Omarbetning av kapitel 3. Ett metodstöd har
lagts in.

3

2010-10-12

Ändringar i berörda avsnitt har gjorts med
anledning av införandet av
socialförsäkringsbalken.

2

2010-04-27

1, 2.3, 4, 6, 8
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Version 7
Hela vägledningen har omdisponerats så att det ska vara lättare att hitta och
ta till sig information. Lagtext har förtydligats och återges i sin helhet.
Vissa språkliga förändringar har gjorts. Kapitel 6 (Ansökan) och 7
(Återkrav) har tagits bort. Dessa ändringar är inte gråmarkerade.
Lagt till avsnitt 1.3.1 gällande graviditetspenning under utlandsvistelse.
Kap. 2 Ändrad rubrik samt ändrad disposition.
Kap 3. Ändrade rubriker samt ändrad disposition.
Avsnitt 3.1.1 Domsnytt 2015:23 inarbetat samt förtydligat vissa
skrivningar till följd av det.
Avsnitt 3.1.2 Graviditetsbesvär (tidigare särskilda besvär) har skrivits om
och förtydligats.
Avsnitt 3.1.3 har skrivits om och förtydligats.
Avsnitt 3.1.4 Domsnytt 2015:23 inarbetat samt förtydligat vissa
skrivningar till följd av det.
Avsnitt 4.3 är omskrivet på grund av en lagändring.
Lagt till avsnitt 4.3.1 på grund av lagändring.
Avsnitt 5.1.1 är förtydligat.
Avsnitt 5.1.3 Lagt till en hänvisning till en vägledning.
M3 Metodstöd till kapitel 3 – Förtydligat och omskrivet på grund av något
förändrad tillämpning. Lagt till text om risker i arbetsmiljön.
Version 6
Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara
steriliserade togs bort den 1 juli 2013 (SoU24). Till följd av lagändringen
ändras skrivningen gravida kvinnor genomgående till gravida personer.
Dessa ändringar är inte gråmarkerade.
Begreppet Regeringsrätten är utbytt mot Högsta förvaltningsdomstolen.
Begreppet Moderskapsintyg är utbytt mot Intyg om graviditet.
Begreppet Utlåtande om omplacering är utbytt mot Utlåtande från
arbetsgivare.
Dessa ändringar är inte gråmarkerade.
Språkliga förändringar har gjorts genomgående i hela vägledningen.
Dessa ändringar är inte gråmarkerade.
Tagit bort kapitel 1 som handlade om försäkringstillhörighet. Istället lagt in
hänvisningar till vägledningarna 2004:11 Tillämplig lagstiftning, EU,
socialförsäkringskonventioner m.m. och vägledning 2000:2 Försäkrad i
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Sverige genom bosättning eller arbete under Läsanvisningar och
avsnitt 1.3.
Avsnitt 1.1 Förtydligande gällande syftet med graviditetspenning
Avsnitt 1.3 Förtydligande gällande sakområde inom förordning 883/2004
Avsnitt 2.2 har ändrat en skrivning om jämställdhet mellan män och
kvinnor i och med det könsneutrala perspektivet som vägledningen nu ska
ha.
Avsnitt 2.2.1 Förtydligande om att det är arbetsgivaren som bedömer
omplaceringsmöjligheter och inte Försäkringskassan.
Avsnitt 2.2.3 Förtydligande att förlust av ob-tillägg inte är en lönesänkning
Avsnitt 2.2.8 Förtydligande gällande ifrågasättande av arbetsgivarens
prövning av omplacering.
Avsnitt 2.3.1 Bedömning av arbetsförhållandena är helt omarbetat.
Avsnitt 2.3.2 Faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av arbetets art (ny
rubrik) och helt omarbetat avsnitt.
Avsnitt 2.3.6 Nytt avsnitt gällande bedömning av arbetsförmågans
nedsättning när personen har två eller flera arbeten.
Avsnitt 2.4.2 Förtydligande gällande bedömningen av arbetsförmågan.
Avsnitt 2.4.3 Omarbetat avsnittet och förtydligat gällande särskilda besvär.
Avsnitt 2.4.5 Förtydligat avsnittet gällande prövning av graviditetspenning
när personen har ansökt om sjukpenning för samma period.
Avsnitt 2.4.6 Nytt avsnitt Att ta ställning till vid bedömningen av rätt till
graviditetspenning
Kapitel 3 och avsnitt 6.1.3 Omarbetat med anledning av lagändringen att
egenföretagare ska kunna få graviditetspenning på grund av risker i
arbetsmiljön.
Avsnitt 4.1.3 Förtydligande gällande ersättning för tid före anmälan.
Avsnitt 4.1.6 Förtydligande av att graviditetspenning är
kalenderdagsberäknad
Avsnitt 5.1 Lagt till hänvisning till lagtext.
Avsnitt 5.2.1 Förtydligande gällande syftet med försäkran
Version 5
Det har gjorts ändringar med anledning av att förordning 1408/71 inte
längre är tillämplig i samma utsträckning. Dessa ändringar är gråmarkerade.
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Begrepp som EG och gemenskapen har genomgående ändrats till EU och
unionen. Dessa ändringar är inte gråmarkerade.
Version 4
Kapitel 3 har omarbetats och ett metodstöd har lagts in för att vara ett stöd
för handläggare vid utredning och bedömning av den gravida kvinnans
arbetsuppgifter. Ett nytt avsnitt 3.3.3.1 Bäckensmärta vanligt förekommande besvär, har införts som information till handläggare då kvinnan i sin
ansökan ofta anger foglossning som särskilt besvär.
Begreppet påfrestande har genomgående ändrats till ansträngande.
Version 3
Laghänvisningar har ändrats i flera avsnitt så att de görs till SFB i stället
för till de författningar som har upphävts när SFB trädde i kraft. Dessa
ändringar har inte gråmarkerats.
Språkliga ändringar har gjorts i vägledningen i enlighet med uttrycken i
SFB:s bestämmelser. Därutöver har vissa andra korrigeringar och språkliga
förbättringar gjorts.
Övriga ändringar som gjorts är att RFV-beteckning på blanketter har
ändrats till FK. Vidare har avsnitt 3.2.4 Särskilda besvär och avsnitt 6.2
Utbetalning uppdaterats.
Version 2
1. Försäkringstillhörighet
Ett nytt kapitel har införts om försäkringstillhörighet.
2.3 Personkrets och EU-regler
Avsnittet har kompletterats med förordningarna (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen och (EG) nr 987/2009 om
tillämpning av de sociala trygghetssystemen.
4. Havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön.
Avsnittet har uppdaterats med Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter om
gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5).
6. Havandeskapspenningens storlek
Avsnittet har kompletterats med omräkningsfaktorn för SGI.
8. Återkrav
Avsnittet om återkrav har utökats.
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