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Sjuk

• Sjukpenning • Förlängd sjukpenning •

Fortsatt sjukpenning • Aktivitetsersättning 

• Sjukersättning • Arbetsskadeersättning • 

Yrkesskadeersättning • Närstående-

penning • Reseersättning istället för 

sjukpenning • Smittbärarpenning •

Rehabiliteringsersättning • Statligt 

personskadeskydd • Sjuklönegaranti 

• Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg

Funktionsnedsättning

• Assistansersättning • Bilstöd 

• Handikappersättning • Bidrag till 

arbetshjälpmedel • Vårdbidrag 

• Kontaktdagar för vissa funktions-

hindrade barn

Förälder

• Föräldrapenning • Tillfällig föräldra-

penning • Graviditetspenning •

Bostadsbidrag • Underhållsstöd •

Underhållsbidrag • Allmänt och förlängt 

barnbidrag inklusive flerbarnstillägg •

Adoptionskostnadsbidrag

Övrigt

• Aktivitetsstöd • Etableringsersättning • 

Utvecklingsersättning • Familjebidrag, 

Bostadsbidrag, Näringsbidrag och 

Begravningsbidrag till totalförsvars-

pliktiga • EU-kortet • Tandvård

Förmåner inom socialförsäkringen
exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten



Försäkringskassans roll och 
uppdrag

I. Pröva rätten till ersättning och 

administrera utbetalningar

II. Klarlägga behovet av rehabilitering. 

Planera, samordna åtgärder som 

kunden behöver för att komma åter i 

arbete
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Sjukpenningtalets utveckling, och vägen mot 9,0, utfall till mars 2018

Blekinge län Blekinge län MÅL Jönköpings län Jönköpings län MÅL
Kalmar län Kalmar län MÅL Kronobergs län Kronobergs län MÅL
Riket Riket MÅL Skåne län Skåne län MÅL

Riket: Utfallet ligger 1,5 dagar UNDER projektionen
Jönköpings län: Utfallet ligger 0,9 dagar UNDER projektionen
Kronobergs län: Utfallet ligger 1,2 dagar UNDER projektionen
Kalmar län: Utfallet ligger 1,1 dagar UNDE R projektionen
Blekinge län: Utfallet ligger 0,7 dagar UNDER projektionen
Skåne län: Utfallet ligger 1,2 dagar UNDER projektionen









Vem ansvarar för rehabiliteringen?

• Medicinsk behandling och rehabilitering –
Sjukvården

• Arbetslivsinriktade åtgärder – Arbetsgivaren/ 
Arbetsförmedlingen

• Sociala åtgärder – Kommunen

• Samordna åtgärderna och se till att de utförs -
Försäkringskassan



Sjuklön 14 dagar

Dag 90 Dag 180 Dag 365

Återgång till arbete?
Stadigvarande nedsatt?

Sjukanmälan dag 1



Rehabiliteringskedjan

Sjukpenning 

betalas ut om 

man inte kan 

klara de vanliga 

arbets-

uppgifterna.

Sjukpenning 

betalas ut om 

man inte kan klara 

någon arbets-

uppgift hos 

nuvarande 

arbetsgivare.**

Sjukpenning betalas ut om 

man inte kan utföra något 

arbete alls på 

arbetsmarknaden.***

Återgång till vanliga 

arbetsuppgifter 

eller andra arbets-

uppgifter hos 

arbetsgivaren.

Arbetsuppgifter söks 

även på hela arbets-

marknaden med 

hjälp och stöd från 

arbetsgivare och 

Arbetsförmedlingen.*

Fortsatt hjälp och stöd 

från arbetsgivaren och 

Arbetsförmedlingen för 

återgång i någon form 

av arbete.

* Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete 

** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.

*** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar.

0 90 180 365



Arbetsplatsnära stöd 
Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidrag till arbetsgivare för att 

förebygga och förkorta sjukfall bland 

anställda



Samverkan arbetsgivare

• Arbetsgivare är en viktig aktör i sjukskrivningsprocessen och 

Rehabiliteringskedjan! 

• Olika former av stöd och insatser till arbetsgivare (t.ex. Kundcenter 

för partner 0771-17 90 00, personlig handläggare, 

samverkansansvarig)

• Genom dialog stimulera arbetsgivare att vidta förebyggande åtgärder 

och tidiga insatser för att förhindra sjukskrivningar och främja 

arbetsåtergång

• Överenskommelser med arbetsgivare om ett fördjupat samarbete

• Överenskommelse med Arbetsmiljöverket





”Sjukskrivningar för normala 
livshändelser – ett folkhälsoproblem? 

Åsa Kadowaki, läkare, specialist i psykiatri 
(3 min)

https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige/te
ma-psykisk-ohalsa

https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige/tema-psykisk-ohalsa
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrQoSSzJUDY0dVQ2c8_NKUvNKgl3jg1KLC_LzijPLUlUNchLTU0uKy1KLMtPRePGZeelFqcXF-gXZjooA85a0hg!!/


Mer information om socialförsäkringen finns på 
www.forsakringskassan.se

Där finns broschyrer med övergripande information samt faktablad med 
fördjupad information om enskilda ärendeslag

Kundcenter för partner

0771-17 90 00

Personlig service och support för partners

http://www.forsakringskassan.se/

