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1. Inledning
Kim fick år 2008 besked om att hon drabbats av lungcancer. Läkarna opererade Kim och därefter 

behandlades hon med cellgifter och medicin. Utifrån förutsättningarna ställde läkarna en positiv 

diagnos med förhoppningar om att hon inom en snar framtid skulle tillfriskna. Kim arbetade som 

lärare och blev till följd av cancern sjukskriven från sitt arbete. Eftersom hon inte kunde arbeta på 

grund av sin sjukdom förändrades hennes ekonomiska situation och därmed aktualiseras reglerna 

om sjukförsäkring. Vid den inledande perioden bedöms Kims förmåga att erhålla ersättning mot 

hennes vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. Under den här perioden erhåller hon 

sjukpenning på normalnivå. När hon varit sjuk i 180 dagar ska bedömningen göras mot hela 

arbetsmarknaden  och  efter  365  dagar  är  rätten  till  ersättning  inte  lika  självklar.  Olika 

undantagsregler kan då aktualiseras och Kims möjlighet till ersättning begränsas.  

Sjukförsäkringen  är  central  såväl  inom  den  svenska  socialförsäkringen  som  i  det  svenska 

välfärdssamhället.  Försäkrade,  som  inte  längre  kan  arbeta  på  grund  av  sjukdom,  behöver 

ersättning för sitt  inkomstbortfall.  Sjukförsäkringsregleringen måste därför vara tydlig, för att 

beslutsfattaren ska kunna fatta rätt beslut och vara rättssäker för den enskilde försäkringstagaren. 

Ett komplicerat eller otydligt regelverk kan resultera i att lagstiftningens syfte inte uppfylls, att 

beslutsfattaren  inte  bedömer  lika  fall  lika  och  att  försäkrade  inte  får  ersättning  för  förlorad 

inkomst. Alla människor kan drabbas av sjukdomar som förändrar hälsotillståndet drastiskt och 

reglerna om sjukpenning kan således aktualiseras för alla individer, oavsett tidigare ekonomiska 

situation. 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Den 1 juni 2008 infördes tydliga tidsgränser i sjukförsäkringen, reglerna avsåg dels hur länge 

sjukpenning kan utgå, dels en bedömning av arbetsförmågan i tidsperioder. Uppsatsens syfte är 

att  studera  konstruktionen  av  tidsgränserna  i  regelverket  kring  sjukpenning  utifrån  ett 

rättssäkerhetsperspektiv.  Hur  tydliga  är  reglerna  om  tidsgränser  för  sjukpenning  och  vilka 

konsekvenser kan de få för den försäkrade? 
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I uppsatsen granskas framförallt konsekvenser för långtidssjuka, och med långtidssjuka avses i 

den här uppsatsen dem som är sjuka i mer än 180 dagar.1 Sjukförsäkringsreglerna är uppdelade i 

två  kategorier,  sjukersättning  och  sjukpenning.  Sjukersättning  ger  den  försäkrade  som  inte 

förväntas kunna återvända till arbete på grund av arbetsoförmåga rätt till ersättning och för de 

försäkrade som förväntas kunna återfå arbetsförmåga är reglerna om sjukpenning aktuella. När 

den försäkrade inte längre har rätt till  sjukpenning och inte heller anses uppnå kriterierna för 

sjukersättning blir den försäkrade utan ersättning ur den allmänna sjukförsäkringen. Detta gör att 

långtidssjuka blivit en grupp som riskerar att hamna i kläm mellan de olika ersättningsformerna. 

Det är försäkrade som inte är tillräckligt sjuka för att kunna erhålla sjukersättning utan erhåller 

ersättning  genom sjukpenning som behandlas  i  denna uppsatsen.  Reglerna  om sjukersättning 

kommer  att  förklaras  övergripande  i  uppsatsen  med  syfte  att  beskriva  sjukförsäkringens 

uppbyggnad.  Ersättningen  som utbetalas  till  den  försäkrade  baseras  på  beräkningsregler  om 

sjukpenninggrundad inkomst. Reglerna är centrala för att omfattas av rätten till ersättning, men 

dessa kommer inte att behandlas inom ramen för uppsatsen. 

Uppsatsens fokus ligger på konstruktionen av reglerna kring tidsbegränsningar av sjukpenning ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv. Ett rättssäkerhetsperspektiv, vilket utgår från rättssäkerhet, kräver en 

definition utav begreppet eftersom en entydig och generell  definition av rättssäkerhet saknas. 

Inledningsvis  förklaras  vad  som  omfattas  av  begreppet  rättssäkerhet  i  uppsatsen  avseende 

konstruktionen av sjukpenningreglerna.

1.2 Metod och material  

Uppsatsen baseras på en rättsvetenskaplig metod där lagtext, förarbeten, praxis och doktrin är 

huvudsakliga källor. Rättskällor används i uppsatsen för att fastställa gällande rätt men även för 

att  belysa  skillnaden  mellan  olika  definitioner  av  begrepp  inom sjukförsäkringen.  Begreppet 

rättskälla innefattar en rad olika källor av skiftande karaktär. Lagar och andra författningar är den 

1 Det finns flera definitioner av begreppet långtidssjuka. En är att långtidssjuka kan definieras som sjuka under en 
längre tid än korttidssjuka men inte tillräckligt sjuka för att ha rätt att uppbära sjukersättning. Korttidssjuka kan 
också vara dem som är sjuka i 14 dagar eller kortare, se prop. 1983/84:109 s.5. Långa och korta sjukskrivningar 
diskuterades även SOU 1988:41 vilket resulterade i prop. 1990/91:141.  
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tyngsta  rättskällan  inom  den  svenska  rättstraditionen.  När  rättsliga  problem  uppstår  är  det 

önskvärt  att  först  försöka  finna  lösningar  i  lagstiftningen.  Rättspraxis  och  förarbeten  är 

underordnade  lagstiftningen  och  innehar  en  annan  ställning.  Praxis  från  de  högsta 

domstolsinstanserna  väger  tyngst  och  har  nästan  samma  status  som  lagstiftningen.  När 

lagstiftning saknas eller är föråldrad kan praxis från dessa domstolar till och med väga tyngre. 

Unikt för Sverige är användandet av uttalanden i förarbeten vid vägledning och klargörande av 

otydlig lagstiftning. Förtydligande av lagstiftningen kring sjukpenning kan behövas, därför har 

förarbetena fått en stor plats i uppsatsen.  Doktrin används inom juridiken för utvecklande av 

lösningar och juridiken, men på grund av att den är ytterst begränsad inom detta område används 

den sparsamt i uppsatsen.2

Eftersom uppsatsens syfte är att diskutera och analysera regelkonstruktionen inom ett rättsområde 

som dels  ständigt  förändras,  dels  sällan  prövas  av  prejudicerande  instans,  utgör  motiven  till 

regleringen, och till viss del rättsvetenskaplig forskning de huvudsakliga källorna. Rättsfall från 

Kammarrätterna,  har  dock  använts  för  att  belysa  hur  domstolen  tillämpar  lagstiftningen  och 

vilken definition de ger till fundamentala begrepp inom regelverket kring sjukpenning. 

Ytterligare  källor  har  använts,  dock  inte  för  att  fastställa  gällande  rätt,  utan  närmast  för  att 

analysera  hur  reglerna  kommit  att  tolkas  av  tillämparen.  Främst  är  det  material  från 

Försäkringskassan och socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd som har använts. 

1.3 Disposition

Efter genomgång av vad som i denna uppsats anses utgöra rättssäkerhet görs en historisk tillbaka 

blick om varför Sverige har en obligatorisk sjukförsäkring. Därefter presenteras nuvarande regler 

som kan bli aktuella vid sjukdom och reglerna och undantagen för sjukpenningens tidsgränser. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om reglerna för sjukpenning är rättssäkra eller inte. 

2 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, 2010, s. 29 f. 
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2. Rättssäkerhet 
Rättssäkerhet  är  inte  ett  entydigt  begrepp.  Förvaltningspolitiska  kommissionen ansåg  vid  sin 

utredning i slutet av 1990-talet att rättssäkerhet, jämte demokrati och effektivitet, utgör de tre 

övergripande  målen  med  förvaltningspolitiken.3 Vid  genomförandet  av  en  rad  omfattande 

reformer för att stärka den enskildas roll inom rättssamhället var rättssäkerhet ett betydelsefullt 

mål.4 År 2008 presenterades återigen en utredning på ämnet förvaltningspolitik. Denna utredning 

belyste  inte  betydelsen  av  rättssäkerhet  på  samma sätt  utan  rättssäkerheten  fick  ge  vika  för 

diskussioner  om  effektivitet.  Dock  nämns  rättssäkerhet  som  en  grundanledning  för  ett  mer 

effektivt förvaltningsorgan.5 År 2010 presenterade regeringen nya förvaltningspolitiska mål där 

det framgick att statsförvaltningen ska vara rättssäker och effektiv.6 Ingen utveckling av vad som 

enligt regeringen ska anses utgöra rättssäkerhet gjordes. För att kunna uppnå rättssäkerhet, ska 

gällande lagar och andra författningar användas för att kunna fatta materiellt riktiga beslut och de 

enskilda ska ha möjlighet till omprövning av dessa beslut.7 

Inom  rättsvetenskapen  görs  en  uppdelning  mellan  formell  och  materiell  rättssäkerhet.8 Den 

formella rättssäkerheten har en fundamental plats inom det svenska rättssamhället och baseras på 

legalitetsprincipen9,  likhetsprincipen10 och  objektivitetsprincipen11.  Att  myndigheterna  följer 

förvaltningslagen  vid  beslutsfattande  är  avgörande  för  upprätthållandet  av  den  formella 

rättssäkerheten.12 Rättsligt grundad förutsägbarhet är ytterligare en del av rättssäkerheten. Regler 

ska vara klara, tydliga och dessutom publicerade och tillgängliga. Slutligen ska reglerna tillämpas 

lojalt  och  korrekt  av  de  rättstillämpande organen.  Tillsammans  bildar  detta  grunden  för  den 

3 SOU 1997:15 s. 37.  
4 A.a. s. 109 f. Exempel på reformer som har stärkt individens position är rättsprövning, tvåpartsprocess i 

förvaltningsdomstol samt den ökade domstolsprövningen av förvaltningsbeslut. 
5 SOU 2008:118. 
6 Prop. 2009/10:175 s. 27 f. 
7 A.a. s. 29 f. 
8 Uppdelningen mellan formell och materiell rättssäkerhet görs av bland annat Ulrik von Essen och Lena 

Marcusson, se även von Essen, 2010, s. 7 ff. och Marcusson, 2010, s.17 ff. samt Vahlne Westerhäll, 2002.
9 Legalitetsprincipen regleras bland annat i 1:1 3 st Regeringsformen SFS (1974:152) (RF). Den offentliga makten 

utövas under lagarna vilket innebär att alla offentliga beslut måste ha stöd i lag.
10 Beslut som fattas av domstolar sam förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör förvaltningsuppgifter ska 

beaktas allas likhet inför lagen, 1:9 RF.
11 Beslut som fattas av domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör förvaltningsuppgifter ska 

iaktta saklighet och opartiskhet, 1:9 RF.
12 SFS 1986:233. Se exempelvis Von Essen, 2010, s. 7 ff.
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formella  rättssäkerheten.13 Materiell  rättssäkerhet  kan  inte  brytas  ned i  liknande kriterier  och 

finner  inte  samma stöd  i  reglering,  men syftet  är  att  de  beslut  som fattas,  utifrån  ett  etiskt 

perspektiv, ska garantera materiell rättvisa.14 Problemet med den materiella rättssäkerheten är att 

det kan bli en diskussion om rättvisa. Därmed är det lätt att den materiella rättssäkerheten blir 

rättsosäker eftersom rättvisa kan grunda sig på personliga åsikter.15 Tillämpningen av rättsregler 

ska vara på formellt och materiellt riktiga. Besluten som fattas ska vara både korrekta och rätt. 

För att ett beslut ska uppfattas som korrekt och rätt måste det ligga inom ramen för vad uppfattas 

som rättfärdigt. Rimlighet, rättvisa och rättssäkerhet är tre begrepp som måste uppfyllas för att  

sjukförsäkringen ska uppfattas som tillförlitlig.16

Jag  anser  att  regeringens  definition  av  begreppet  rättssäkerhet  som  presenteras  i  prop. 

2009/10:175  inte  är  tillräckligt  utvecklad  för  att  ensamt  kunna  användas  i  denna  uppsats. 

Rättssäkerhet ska gälla för alla och därmed har jag valt att utgå från både formell och materiell  

rättssäkerhet. Ulrik von Essen skriver i sin artikel att den materiella rättssäkerheten lätt kan falla 

ut till att bli en fråga som präglas av den politiska debatten.17 Jag delar detta ställningstagande, 

men anser att den materiella rättssäkerheten inte kan förbises i denna uppsats. Denna uppsats 

fokuserar på långtidssjuka och för dessa människor tror jag det är viktigt att uppleva att den 

materiella  bedömningen  är  densamma.  Det  är  viktigt  för  den  försäkrade  att  veta  hur  deras 

försäkring är reglerad eftersom det har en direkt påverkan på utbetalning av ersättning till den 

försäkrade. Att ha kunskap om hur den allmänna försäkringen är uppbyggd underlättar dessutom 

medborgarnas kontroll av det allmänna. Enligt likhetsprincipen kan rättssäkerhet även bygga på 

lika behandling av alla medborgare. En otydlig sjukförsäkring underlättar inte för en efterlevnad 

av den principen. Dock kommer den formella rättvisan att få mer utrymme i uppsatsen än den 

materiella. Anledningen till mitt ställningstagande är delvis att det finns en risk till att uppsatsen 

blir en redogörelse för den politiska debatten och att vad som utgör materiell rättvisa ut ett etiskt 

perspektiv kan vara en högst personlig åsikt. 

13 Frändberg, 2005, s. 288 f.
14 Von Essen, 2010, s. 7 ff.
15 Axberg, 2010, s. 36. 
16 Vahlne Westerhäll, 2009, s. 27 f.
17 Von Essen, 2010 s. 7 f. 

7



3. Allmän obligatorisk sjukförsäkring 

3.1 Definition

Den svenska socialförsäkringen omfattar en rad sociala förmåner18 däribland sjukförsäkringen.19 

Socialförsäkringen reglerades tidigare genom lag om allmän försäkring (AFL)20, men sedan 1 

januari 2011 regleras socialförsäkringen i socialförsäkringsbalken (SFB)21. I SFB har ersättningar 

som utbetalas vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom kommit att regleras i specifika kapitel. 

Rätten  till  ersättning  ur  socialförsäkringen baseras på  tre  olika grunder.22 Den som uppfyller 

grunderna i 4:2 SFB samt uppfylla kraven på förmånstider har rätt till ersättning. 23 Ersättning som 

försäkrad erhåller på grund av sjukdom klassificeras som en arbetsbaserad förmån, sjukpenning 

är bland annat en utav dessa förmåner.24 

3.2 Sjukförsäkringens framväxt 

Socialförsäkringen har kommit att få en betydande roll för både individen och samhället i stort. 

Den  svenska  socialförsäkringen  är  ett  resultat  av  industrialiseringen  under  1800-talet,  vilket 

bidrog  till  att  en  stor  andel  av  den  svenska  befolkningen  flyttade  in  till  städerna  och  ett 

ekonomiskt system växte fram. Vid olycka, sjukdom eller ålderdom var många invånare beroende 

av hjälp. Det framväxta ekonomiska systemet öppnade upp för ett socialförsäkringssystem där 

invånare kunde vara säkra på ett ekonomiskt stöd när de hamnade i svåra situationer.25 

En obligatorisk sjukförsäkring var ingen självklarhet utan den föregicks av en långdragen politisk 

debatt.26 Syftet  med den obligatoriska sjukförsäkringen  var  inte  enbart  att  ge  alla  människor 

möjligheten till behövlig sjukvård, utan alla människor skulle ha rätt till ekonomisk ersättning vid 

18 Sociala förmåner kan jämföras med social security. Både långtgående och mindre hjälpinsatser från samhällets  
sida kan ingå i begreppet, se prop. 1998/99:119 s. 75 f. Oftast avses arbetsrelaterade förmåner men kan även 
inkludera behovsprövande förmåner som annars klassificeras som social welfare, se Mannelqvist, 2003 s. 44.

19 Radetzki, Eriksson, 2006, s. 18. 
20 SFS 1962:381.
21 SFS 2010:110.
22 I 4:2 SFB stadgas att ersättningen ur socialförsäkringen kan vara antingen bosättningsbaserade, arbetsbaserade  

eller övriga förmåner.  
23 4:3 SFB. 
24 6:6 SFB. 
25 Björkman, 2007, sid. 11. 
26 SOU 1944:15 s. 63 ff. 
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inkomstbortfall på grund av sjukdom.  Utgifterna vid sjukdom ansågs inte var den allvarligaste 

ekonomiska  konsekvensen  utan  minskningen  av  inkomster  för  den  enskilde  vid  sjukdom 

bedömdes som allvarligare.27 Genom en obligatorisk och allmän sjukförsäkring skapades därför 

en  trygghet  mot  eventuellt  inkomstbortfall  vid  sjukdom.28 Sjukförsäkringen  skulle  genom ett 

obligatorium  bli  både  effektiv  och  legitim  och  alla  skulle  vara  med  och  bidra  till  

sjukförsäkringen. De som tidigare hade betalat in till en privat sjukförsäkring fick samma premie 

som en i riskzonen för sjukdom eller den som hade en högre ålder.29 Tankar om att framtiden var 

formbar och inte lät sig styras av det förflutna gjorde att staten kom att få en ny och betydande 

roll i och med den allmänna och obligatoriska sjukförsäkringen. Huvudregeln blev att individen 

och marknaden fungerar ihop och att staten ingriper endast när individen och marknaden inte 

fungerar. Svensk socialförsäkring har sedan dess uppkomst präglats av ett prestationskrav vilket 

bland  annat  har  speglats  i  ersättning  som  utbetalats  ur  sjukförsäkringen  motsvarar  den 

försäkrades  inkomst.30 Inkomstbortfallsprincipen  motiverades  med  att  behovet  av  kontant 

sjukhjälp  står  i  proportion till  den  normala  arbetsinkomsten och  utgifterna  kan inte  drastiskt 

skäras ned vid sjukdom.31

Unikt med den svenska sjukförsäkringen var att den ansågs som en angelägenhet där alla skulle 

omfattas av dess bestämmelser.  I  många länder hade sjukförsäkringen varit  en försäkring för 

endast  löneanställda.32 I  Sverige  blev  försäkringen  allmän,  där  inte  endast  löneanställda  var 

försäkrade.33 Försäkringen ansågs dock inte vara en särskild angelägenhet för staten, utan även 

arbetsgivaren ansåg ha ett intresse av en allmän försäkring.34 Därför kom även dessa att tvingas 

finansiera en del ut sjukförsäkringen genom ett arbetsgivarbidrag.35 Arbetsgivaren har därefter 

fått ett ökat ansvar för sjukförsäkringen bland annat genom införandet av sjuklön under 1990-

talet.  Lagstiftaren  har  från  införandet  av  den  allmänna  sjukförsäkringen  tydligt  visat  på  en 

koppling mellan arbete och försäkring och Sverige har historiskt sett haft en stark arbetslinje. 

27 SOU 1944:15 s. 115. 
28 A.a. s. 183 f. 
29 Prop. 1946:312 s. 49 f.
30 Vahlne Westerhäll, 2002, s. 529 ff.  SOU 1944:15 s. 183 f.
31 Edebalk, 1996, s. 158. 
32 Gränsen mellan löneanställda och självständiga företagare är inte alltid tydlig exempel på det är mindre 

jordbrukare, affärsidkare, hantverkare och fiskare, se bland annat SOU 1944:15 s. 135. 
33 SOU 1944:15 s. 134 f. 
34 SOU 1952:39 s. 203. 
35 Prop. 1953:178 s. 154 ff. 
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Anledningen till detta är en heltäckande socialförsäkring i kombination med hög sysselsättning.36

36 SOU 2006:86 s. 51 f. 
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4. Sjukförsäkringens uppbyggnad
Vid nedsatt  arbetsförmåga  på  grund av  sjukdom kan två  olika  typer  av  ersättning  utbetalas, 

sjukpenning  och  sjukersättning.37 Vilken  form  som  utbetalas  beror  på  bedömningen  av  den 

försäkrades  förmåga  att  kunna  återgå  till  arbete.  Arbetsförmågan  bedöms  dels  utifrån  dess 

nedsättning och dels utifrån om den kan återfås genom medicinsk behandling och rehabilitering. 

Har den försäkrade en anställning är sjukpenning eller sjukersättning inte aktuellt från den första 

dagen, utan då aktualiseras sjuklön.38 

4.1 Sjuklön

Vid sjukdom har en anställd rätt att bibehålla sin lön.39 Den försäkrades sjukperiod inleds med en 

karensdag som inte  finansieras  av det  offentliga  utan  av  den försäkrade  själv.40 Därefter  ska 

arbetsgivaren  betala  sjuklön  för  de  följande  13  dagarna  efter  karensdagen.41 Ansvaret  för 

utbetalning av sjuklön ligger på arbetsgivaren.42 En förutsättning för sjuklön är att den försäkrade 

har en anställning hos arbetsgivaren. Om anställningen är kortare än en månad krävs det att den 

försäkrade har arbetat mer än 14 dagar i följd hos en arbetsgivare.43 Rätten till sjuklön uppställer 

samma  krav  på  nedsatt  arbetsförmåga  som  gäller  inom  den  allmänna  sjukförsäkringen.44 

Arbetstagaren ska inkomma med ett läkarintyg på den sjunde dagen, föreligger det särskilda skäl 

kan arbetsgivaren kräva att den försäkrade lämnar ett läkarintyg från och med första dagen av 

sjukperioden.45

37 I början av 2000-talet reformerades det svenska pensionssystemet. Reformen innebar att de som tidigare hade 
klassificerats som förtidspensionerade blev involverade i sjukförsäkringen. Förtidspensionen omvandlades till 
sjukersättning alternativt aktivitetsersättning. Se Prop. 2000/01:96

38 Sjukpenning utbetalas ej när den försäkrade erhåller sjuklön, 27:9 SFB. 
39 1 § lag om sjuklön. Arbetsgivarens skyldighet att utbetala sjuklön gäller inte om arbetstagaren har uppsåtligt 

ådragit sig sjukdomen genom brott som styrks genom en laga kraft vunnen dom samt om arbetstagaren medvetet 
eller genom grov vårdslöshet lämnar oriktiga eller  genom vilseledande uppgifter om något förhållande som är av 
betydelse för rätten till sjuklön, se 5 § lag om sjuklön. 

40 27:27 SFB.
41 7 § lag om sjuklön. 
42 Dnr 1978:56, tilläggsdirektiv till sjukpenningskommittén. 
43 3 § lag om sjuklön. 
44 4 § lag om sjuklön. 
45 10 § lag om sjuklön. 
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4.2 Sjukpenning

När den försäkrade har varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom i mer än 14 dagar aktualiseras 

reglerna om sjukpenning. Försäkringskassan är beslutsfattande myndighet och vid bedömning av 

den  försäkrades möjlighet  till  sjukpenning  utgår  myndigheten  från  rehabiliteringskedjan.46 

Huvudregeln är att den försäkrade har rätt till sjukpenning på normalnivå47 upp till maximalt 364 

dagar under en ramtid av 450 dagar.48 När 364 dagar har passerats finns det undantagsregler som 

kan göra det möjligt för den försäkrade att erhålla sjukpenning. Den första undantagsregeln är att  

sjukpenning utbetalas på fortsättningsnivå49 upp till och med 550 dagar.50 Andra undantaget är 

utbetalning av sjukpenning på fortsättningsnivå i ytterligare dagar utan tidsgränser.51 Slutligen, 

skulle den försäkrade lida av en allvarlig sjukdom kan sjukpenning på normalnivå utbetalas för 

mer än 365 dagar.52 

Den  försäkrade  måste  från  och  med  den  sjunde  dagen  inkomma  med  ett  läkarintyg  till 

Försäkringskassan där  den  försäkrades  arbetsoförmåga styrks  för  att  ersättning  ska utbetalas. 

Förutsättningarna för sjukpenning är att den försäkrade uppfyller kriterierna för ersättning inom 

de tidsbegränsningar som finns i lagen.53 

4.3 Sjukersättning

Sjukersättning är en tillsvidare ersättning som lämnas i form av inkomstrelaterad ersättning eller 

garantiersättning  som  utbetalas  till  försäkrade  mellan  30  och  65  år  vars  arbetsförmåga  är 

långvarig och stadigvarande nedsatt.54 Med stadigvarande nedsättning menas kronisk sjukdom 

eller irreversibla skador där ytterligare medicinsk behandling inte anses kunna leda till förbättrad 

46 27:46-49 SFB. 
47 Normalnivå motsvarar 80 procent av sjukpenningsgrundad inkomst (SGI) multiplicerat med talet 0,97, 28:7 1p 

SFB. 
48 27:21 SFB. 
49  Fortsättningsnivån motsvarar 75 procent av SGI multiplicerat med talet 0,97, 28:7 2p SFB.
50 Anledningen till att fortsättningsnivån utbetalas kan vara att redan maxantalet dagar har utbetalats eller att det  

inkräktar på den ramtid som nämns i 27: 21 SFB, 27:24 SFB. Ytterligare orsaker till sjukpenning på 
fortsättningsnivå uppställs i 27 kap 24a § SFB. 

51 27:24a SFB.
52 27:23 SFB. Allvarlig sjukdom kommer att förklaras senare i uppsatsen.
53 27:20 SFB. 
54 33:2-4 SFB samt 33:16 SFB. 
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arbetsförmåga.55 Den försäkrades förmåga att kunna försörja sig på arbetsmarknaden ligger till 

grund för bedömningen om sjukersättning ska utges, och denna bedömning sker oavsett hur den 

försäkrades arbetsförmåga är nedsatt.56 När Försäkringskassan har beslutat att den försäkrade har 

rätt  till  sjukersättning kommer denna rätt att  prövas och utredas på nytt  senast inom tre år. 57 

Skulle den försäkrades arbetsförmåga ändras till det bättre omprövas sjukersättningen.58 Har den 

försäkrade  återfått  sin  arbetsförmåga,  vilket  Försäkringskassan  inte  antog  när  beslut  om 

sjukersättning fattades, kan sjukersättningen förklaras vilande under maximalt 24 månader efter 

ansökan av den försäkrade och ingen ersättning kommer då att utbetalas.59 

Sjukersättning är en ersättning som aktualiseras för de försäkrade som inte bedöms kunna återfå 

sin arbetsförmåga och kommer inte mer att behandlas i uppsatsen.

55 Prop. 2007/08:136 s. 88. 
56 33:10 SFB samt 33:11 SFB. 
57 33:17 SFB. 
58 36:19 SFB.
59 36:10 SFB, 36:11 SFB och 36:14 SFB.
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5. Tidsgränser i arbetsförmågebedömningen
Avgörande för om den försäkrade kan erhålla  ersättning ur  sjukförsäkringen är om denne är 

arbetsförmögen eller inte. Försäkringskassan har till uppgift att bedöma om den försäkrade kan 

återgå till  arbete.  Metoden för att bedöma den försäkrades möjlighet  att återgå till  arbete har 

skiftat genom tiden. Att bedömningen av arbetsförmågan blir korrekt gjord har betydelse för om 

den  försäkrade  ska  beviljas  ersättning  ur  sjukförsäkringen.  En  felaktig  bedömning  av 

arbetsförmåga kan resultera i att en försäkrad är berättigad till sjukpenning trots att denne  inte 

borde det eller tvärtom. Därmed anser jag att regelverket måste vara utformat på ett sätt som i 

möjligaste mån garanterar en korrekt tillämpning, vilket underlättas av att lagstiftningen är tydlig 

och lätt att applicera på de försäkrades situationer. 

 

5.1 Bedömning utifrån nedsättningens varaktighet

Vid  införandet  av  den  allmänna  sjukförsäkringen  bedömdes  rätten  till  ersättning  utifrån 

varaktighet i nedsättningen av arbetsförmågan. Tidigare gjordes en uppdelning mellan kortvariga 

och  långvariga  sjukdomsfall.  Därutöver  fanns  det  utrymme  i  lagtexten  att  kunna  beakta 

ytterligare kriterier, där faktorer som ålder och bosättningsort kunde vägas in vid bedömning om 

ersättning  skulle  utbetalas.  Hade  den  försäkrade  en  hög  ålder  eller  bodde  på  en  ort  där 

möjligheten för återgång i arbetslivet var lägre än på andra håll kunde sjukskrivning bli aktuellt. 60 

Vid denna bedömningsgrund kunde andra faktorer än rent medicinska vägas in vilket borde ha 

resulterat i att lika fall inte bedöms lika och stora regionala skillnader. 

5.2 Steg-för-steg modellen

I mitten av 1990-talet infördes en modell för bedömningen av den försäkrades rätt till ersättning 

vid  sjukdom.  Istället  för  att  göra  en  uppdelning  i  tid  av  den  försäkrades  nedsatthet  av 

arbetsförmåga  infördes  en  modell  som  genom  olika  frågor  skulle  fastställa  den  försäkrades 

förmåga att kunna återgå i arbete. Modellen tog hänsyn till den försäkrades möjlighet att kunna, i  

första hand återgå till sina gamla arbetsuppgifter, i andra hand till annat arbete som arbetsgivaren 

kunde  erbjuda,  eller  i  tredje  hand  anta  ett  annat  normalt  förekommande  arbete  på 

60 Järvholm, Karlsson, Mannelquist, 2009, s. 1178. 
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arbetsmarknaden eller annat lämplig arbete.61 Det slutliga steget var att pröva den försäkrades 

arbetsförmåga mot sjukersättning,  där  nedsättning skulle  föreligga under  minst  ett  år.  De sju 

stegen var följande:

1. Kan  den  försäkrade  utföra  sitt  vanliga  arbete  efter  nödvändig  behandling  och 

konvalescens?

2. Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller 

anpassning av arbetsuppgifterna?

3. Kan den försäkrade utföra eller erhålla andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare utan 

extra insatser?

4. Kan  den  försäkrade  erhålla  andra  arbetsuppgifter  hos  sin  arbetsgivare  efter  viss 

utbildning, anpassning av arbetsuppgifter eller liknande rehabiliterande insatser?

5. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete utan 

extra insatser?

6. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete efter 

vissa rehabiliterande insatser till exempel utbildning eller omskolning?

7. Är den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmögen?62

Steg-för-steg modellen gav, liksom tidigare lagstiftning, i undantagsfall möjlighet att ta hänsyn 

till andra än rent medicinska faktorer vid en bedömning av den försäkrades möjlighet att kunna 

återgå till arbete. 

5.3 Rehabiliteringskedjan

Den 1 juli 2008 infördes nya regler för beslut om ersättning vid sjukdom ur sjukförsäkringen. De 

nya reglerna har många likheter med den steg-för-steg modellen, dock med den stora skillnaden 

att  lagstiftaren  dels  tidsbegränsade  rätten  till  ersättning,  dels  tidsbegränsad  bedömningen  av 

arbetsförmågan. För rätt till ersättning vid sjukdom bedöms arbetsförmågan under sjukdagarna 1-

90 mot de vanliga arbetsuppgifterna hos arbetsgivaren eller liknande tillfälliga arbetsuppgifter 

som  arbetsgivaren  kan  erbjuda.63 Vid  sjukdag  91-180  görs  en  bedömning  av  den  sjukes 

61 Dåvarande 3:7 AFL. 
62 Prop. 2007/08:136 s. 39 ff. 
63 27:46 SFB.
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arbetsförmåga efter omplacering till  andra arbetsuppgifter  hos  arbetsgivaren.64 Finns  det  inga 

andra  arbetsuppgifter  hos  arbetsgivaren  ska  en  plan  upprättas  för  återgång  i  arbete  för  den 

försäkrade. Den försäkrade som är sjukskriven ska vid den sistnämnda situationen söka annat 

arbete hos arbetsförmedlingen. Under denna period kan den försäkrade kräva tjänstledigt för att 

pröva andra arbeten. Sjukskrivning och tjänstledighet får endast pågå i 12 månader. Efter dag 181 

prövas  den  försäkrades  arbetsförmåga  mot  hela  den  reguljära  arbetsmarknaden  eller  annat 

lämpligt  arbete  som är  tillgängligt  för  den  försäkrade.65 Vad som anses  utgöra  den reguljära 

arbetsmarknaden  har  lagstiftaren  inte  valt  att  närmare  definiera.  Innan  införandet  av 

rehabiliteringskedjan  skulle  motsvarande  bedömning  göras  mot  arbetsmarknaden  normalt 

förekommande arbeten. Problemet med denna lydelse var att det inte fanns någon klarhet i vad 

som ansågs  vara  normalt  förekommande  arbeten.  Trots  detta,  och  den  kritik  som kom från 

remissinstanserna,  ger  inte  lagstiftaren  någon  närmare  definition  av  begreppet  reguljära 

arbetsmarknaden  utan  bedömningen  ska  göras  mot  alla  typer  utav  arbeten.  Subventionerade 

former  av  anställning  såsom  nystartsjobb  inkluderas  även  i  beskrivningen  av  den  reguljära 

arbetsmarknaden.66 Avsaknaden av tydlig definition av ett avgörande begrepp kan leda till  att 

lagstiftningen tillämpas felaktigt och det önskade målet med lagstiftningen kan komma att utebli.  

När den försäkrade har haft  nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar anses den automatiskt ha 

förmåga  enligt  27  kap  28  §  SFB att  återgå  till  arbete  om det  inte  anses  oskäligt.67 Är  den 

försäkrade sjuk i olika kortare perioder läggs dessa samman, men har det gått 90 dagar sedan den 

försäkrade var sjuk börjar beräkningen om från första kategorin.68 

Rehabiliteringskedjan skiljer sig från föregående modeller även på vilka faktorer som vägs in vid 

bedömningen av den försäkrades situation.  Tidigare lagstiftning har undantagsvis godtagit  att 

andra  kriterium  vägts  in  vid  bedömningen  om  den  försäkrade  har  rätt  till  ersättning. 

Rehabiliteringskedjan  ger  inte  samma  möjlighet.  Lagstiftningen  som  ligger  till  grund  för 

bedömningen idag är en ren medicinsk bedömning och arbetsmarknaden, sociala, ekonomiska 

och liknande förhållande får inte ligga till grund för beslutet.69 

64 27:47 SFB. 
65 27:48 SFB.
66 Prop. 2007/08:136 s. 67. 
67 27:29 SFB. 
68 27:51 SFB. 
69 27:3 SFB. 
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5.4 Uppdelat ansvar för återgång i arbete

I samband med införandet av rehabiliteringskedjan förtydligade regeringen att Försäkringskassan 

ska  vara  försäkringsgivare  och  ansvara  för  förebyggande  eller  förkortande  av  sjukfrånvaron. 

Försäkringskassan skulle därmed ansvara för en fungerande sjukförsäkring.70 Arbetsgivaren har 

det verkställande ansvaret för den försäkrades rehabilitering och på arbetsplatsen ska det finnas 

en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.71 Arbetsgivaren 

har även ansvar för tillgången till expertis inom rehabilitering, sådan tillgång till expertis kan fås 

genom  företagshälsovård.72 Samordningsansvaret  och  tillsynen  över  rehabiliteringen  vilar  på 

Försäkringskassan.73 Genom rehabiliteringskedjan skulle Försäkringskassan fokusera på en tidig 

och  korrekt  bedömning  av  den  försäkrades  situation.  Tillsammans  med  nationella 

försäkringsmedicinska föreskrifter för utformningen av rekommendationer av sjukskrivningstider 

var  förhoppningen  att  minska  antalet  omotiverade  långa  sjukfall  samt  att  få  en  nationellt 

jämlikare  sjukförsäkring  utan  regionala  skillnader.74 Tidigare  hade  ansvaret  för  försäkrades 

återgång  till  arbete  endast  varit  uppdelat  mellan  Försäkringskassan  och  arbetsgivaren. 

Försäkringskassan  hade  då  det  samordnade  rehabiliteringsansvaret  medan  arbetsgivaren  hade 

ansvar för den försäkrades återgång i arbetslivet.75 Den försäkrades del i processen är att efter 

bästa  förmåga  vara  delaktig  i  rehabiliteringsverksamheten  och  lämna  de  upplysningar  som 

krävs.76 I  och  med  lagändringen  kom  ansvaret  för  återgång  till  arbete  att  i  mycket  stor 

utsträckning vila på den enskilda individen.77 Rehabiliteringskedjan delar således upp ansvaret på 

olika parter, jag anser att det finns en stor risk att det uppstår förvirring om vem som har vilket 

ansvar. 

5.5 Vad kan de olika bedömningsmodellerna ha för betydelse för dem 
långtidssjuka?

Ovanstående redogörelse för utvecklingen av de olika bedömningsmodellerna för utbetalning av 

70 Prop. 2007/08:136 s. 38 f. 
71 3:2a 3st arbetsmiljölagen SFS 1977:1160.
72 3:2c arbetsmiljölagen. 
73 30:8 SFB
74 Prop. 2007/08:1 s. 29. 
75 Dåvarande 22:5 AFL. 
76 30:7 SFB. 
77 Prop. 2007/08:136 s. 47. 
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ersättning  ur  socialförsäkringen  tyder  på  att  kraven  har  förändrats.  Skiftande  regler  för 

bedömning  om  den  försäkrade  kan  återgå  till  arbete  eller  inte  leder  till  att  försäkringen  är 

oförutsägbar. Främst handlar det om den materiella rättssäkerheten där fokus främst ligger på att 

garantera att den försäkrade får en rättvis bedömning. En rättvis bedömning kan endast uppnås 

om  beslutsfattaren  har  kunskap  kring  hur  lagstiftningen  ska  tillämpas.  Den  formella 

rättssäkerheten har delvis kommit att utvecklats allteftersom övriga delar av förvaltningsrätten 

har förändrats. Likhetsprincipen kan vara svår att uppnå när bedömningsreglerna förändras och 

beslutsfattaren inte har några klara riktlinjer. En skiftande lagstiftning kan försvåra tillämpningen 

av lagstiftningen hos beslutsfattaren, då en ny lagstiftning inte är lika lätt att tillämpa i praktiken i 

jämförelse med en äldre beprövad modell. Detta kan leda till att beslutsfattaren inte vet hur fall i 

gråzonen  ska  behandlas.  Den  gamla  lagstiftningen  kanske  ger  svar  på  hur  den  försäkrades 

situation ska bedömas medan den nya inte ger samma tydliga svar. Detta kan orsaka frustation 

och  en  försvårad  situation  för  beslutsfattaren.  Den  nya  lagstiftningen  sätter  upp  tydliga 

tidsgränser  för  utbetalning  av  sjukpenning  och  tidsgränser  för  när  bedömningen  av 

arbetsförmågan ska göras vilket borde underlätta en bedömning. Alla som uppbär sjukpenning 

går igenom samma process och bedöms mot samma tidsgränser vilket borde resultera i en mer 

jämlik bedömning.

Tidigare beslutsmodeller har  hänsyn kunnat  tas till  andra faktorer än de rent  medicinska och 

beslutsfattaren kanske omedvetet låter andra faktorer än de rent medicinska avgöra svårbedömda 

fall,  för  hur  ska  beslutsfattaren  kunna  fatta  ett  beslut  om  lagstiftningen  inte  ger  någon 

vägledning? Dessutom kan alltför skiftande regler för bedömningen leder till att de försäkrade 

inte vet vad som kommer att ligga till grund för bedömningen eller vilka krav som kan komma att  

ställas på den försäkrade. Lagändringarna sker kanske för att uppfylla politiska mål där målet kan 

vara  att  minska  på  antalet  sjukskrivna  eller  arbetslösa.  Trots  det  anser  jag  inte  att 

bedömningsgrunderna kan skifta kraftigt. Lagstiftningens utformning tenderar till att inte bli lika 

genomarbetad vilket drabbar både beslutsfattaren och den försäkrade.  

Ett problem med rehabiliteringskedjan är att ingen definition av den reguljära arbetsmarknaden 

ges  och  därmed  blir  det  samma  problem  som  med  steg-för-steg  modellens  ”normalt 
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förekommande  på  arbetsmarknaden”78.  Att  avgörande  begrepp  inte  uttrycks  klart  och 

väldefinierat  försvårar tillämpningen av lagstiftningen och sätter  både beslutsfattaren och den 

försäkrade i en osäker position eftersom ingen part vet hur lagstiftningen ska tillämpas. Detta 

resulterar,  enligt  mig,  inte  i  en  rättssäker  lagstiftning  utan  uppmuntrar  till  godtyckliga 

bedömningar, vilket jag anser inte är önskvärt när det kommer till myndighetsbeslut. 

78 Dåvarande 3:7 5 st AFL. 
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6. Tidsbegränsad sjukpenning
En del utav sjukförsäkringens reformation under 2000-talet var införandet av den tidsbegränsade 

sjukpenningen.79 Införandet  av  rehabiliteringskedjan  var  den  andra  stora  förändringen. 

Regeländringarna genomfördes på mycket kort tid och även om flera remissinstanser ansåg att de 

föreslagna ändringarna var ytterst viktiga, framfördes kritik mot förändringarnas snabba takt.80 

Lagstiftarens mål med förändringarna inom sjukförsäkringen var att ge mer drivkraft för återgång 

till  arbete.81 Den  tidigare  avsaknaden  av  en  lagbaserad  bortre  gräns  för  antalet  dagar  med 

uppbärande  av  sjukpenning resulterade  i  att  sjukfall  tilläts  fortgå  under  en  alltför  lång tid.82 

Lagändringarna kom att  tillåta  utbetalning av sjukpenning upp till  ett  år  som huvudregel.83 I 

samband med lagändringen infördes,  som tidigare framgått  tre  undantagsregler för ytterligare 

sjukpenning efter 364 dagar.84 Sjukpenningen kan numera endast utbetalas upp till  364 dagar 

under  en ramtid  av 450 dagar.85 En ramtid  infördes för  att  den försäkrade  inte skulle  kunna 

friskskriva sig under några dagar och sedan påbörja en ny period av sjukpenning på normalnivå.86 

Sjukförsäkringen  är  en  inkomstbortfallsförsäkring  som  ska  garantera  ersättning  för  den 

försäkrade om denna skulle bli arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Utredningar visar på att 

försäkrade  som  uppbär  ersättning  ur  sjukförsäkringen  har  en  tendens  till  att  hamna  i 

utanförskap87. 

Att minska på utanförskapet för de individer som drabbats av arbetsnedsättande sjukdom och 

därmed öka individens välbefinnande uppgavs som ytterligare en anledning till  införandet  av 

79 Tidsbegränsad sjukpenning är ingen nyhet inom den svenska sjukförsäkringen. Redan i den första allmänna 
sjukförsäkringen från år 1947 föreslog utredarna en tvåårsbegränsning av sjukhjälpstiden, SOU 1958:17. Se 
Wahline Westerhäll, 2002, s. 220.  samt SOU 1944:15 s. 219.

80 Prop. 2007/08:136 s. 79. 
81 A.a. s. 80. 
82 Lagens tidigare lydelse fastslog att sjukpenning inte utgavs för första sjuk dagen och att hel sjukpenning för de 

därpå följande dagarna utgör 80 procent av SGI, 3 kap 10a § AFL, SFS 2004:781. 
83 Den tidsbegränsade sjukpenningen kom vid införandet att regleras i 3:4 AFL och 3:10a AFL. 
84 Prop. 2007/08:136 s. 81 ff. 
85 27:21 SFB. 
86 Prop. 2007/08:136 s. 80. 
87 Utanförskap är inte direkt definierat. I förarbetena till den tidsbegränsade sjukpenningen sätts utanförskap i  

relation till att fler personer får jobb och antalet sjukskrivningarna, den öppna arbetslösheten och antalet personer  
inom arbetsmarknadsåtgärder minskar. Utanförskap ska i detta sammanhanget förstås som antalet personer som 
utestängs från arbetsmarknaden. Se bland annat prop. 2007/08:1 s. 19 och s. 23.  
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tidsgränser  inom  sjukförsäkringen.  Ur  ett  samhällsperspektiv  var  förhoppningen  att  minska 

antalet försäkrade som uppbär sjukpenning, vilket skulle leda till en ökad välfärd och ett mer 

integrerat  samhälle.  Den  svenska  välfärden  bygger  på  att  medborgarna  är  involverade  i 

arbetslinjen och finansierar det offentliga systemet innehållande skola, omvårdnad och de sociala 

förmånerna  inom bland annat  sjukförsäkringen.88 Införandet  av en  tidsbegränsad sjukpenning 

förväntades minska utgifterna för sjukpenning.89

Genom en tidsbegränsad sjukpenning var tanken att både den försäkrade och andra aktörer aktivt 

skulle arbeta för kortare sjukfall.90 I en departementspromemoria hävdade utredningsgruppen att 

varken Försäkringskassan, den försäkrade eller arbetsgivaren tidigare gjorde några insatser för att 

korta  ner  sjukdomstiden.91 Försäkringskassan  var  positiva  till  införandet  av  en  tidsbegränsad 

sjukpenningförsäkring  men framhöll  att  den  tidsbegränsade  sjukpenningen skulle  bli  svår  att 

förstå  för  den  försäkrade  samt  att  den  kunde  leda  till  administrativa  svårigheter.92 

Försäkringskassan ansåg att ökat ansvar för individen, arbetsgivare och myndigheten själv är en 

positiv förändring.93 Tidiga insatser skulle leda till att antalet personer som uppbär ersättning ur 

sjukförsäkringen  skulle  minska.  Siffror  som  Försäkringskassan  presenterade  visade  på  att 

chansen att återgå till arbete sjunker efter 90 dagar. Hälften av de sjukdomsfall som pågår i mer 

än 90 dagar blir friskförklarade och avskrivs från försäkringen efter ett halvår. Resterande fall 

kommer att minska ytterligare med hälften efter 12 månader.94    

Förhoppningen med en tidsbegränsad sjukpenning var att bedömningen skulle bli mer likformig 

och därmed leda till  en ökad tillväxt  och sysselsättning.  Socialstyrelsen framhöll  att  det  inte 

kunde uteslutas  att  den  gamla  lagstiftningen utan  en  bortre  tidsgräns  resulterade  i  passivitet. 

Utarbetande  av  principer,  definitioner  och  processer  ansågs  viktigt  för  att  syftet  med  en 

tidsbegränsad sjukpenning skulle uppfyllas. Oro fanns för begreppsförvirring, vilket i sin tur kan 

leda  till  rättsosäkerhet.  Några  remissinstanser  avvisade  helt  förslaget.  Anledningen  var  att 

88 Prop. 2007/08:1 s. 24. 
89 Ds 2008:4 s. 47. 
90 Prop. 2007/08:136 s. 33 f. 
91 Ds 2008:4 s. 29. 
92 Prop. 2007/08:136 s. 79. 
93 A.a. s. 56. 
94 A.a. s. 36. 
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uppräknande av sjukdomar och dess utveckling i olika tidsperioder försvårade bedömningen. En 

tidsbegränsad sjukpenning kräver ett ökat samarbete mellan alla aktörer eftersom beslut måste 

fattas  utifrån  den  angivna  tiden.  Ytterligare  orosmoment  var  vad  som skulle  hända  med  de 

försäkrade som är i behov av sjukpenning när tidsgränsen passerats.95

6.1 Minska antalet sjukskrivningar

Sverige  var  relativt  ensamma om att  inte  ha  en  tidsbegränsad  sjukpenning.96 Tanken  bakom 

tidsgränser för utbetalning av sjukpenningen är att den enskilda individens förmåga att kunna 

återgå till arbete bättre kan tas till vara på. Tillsammans med övriga lagändringar ville regeringen 

stärka rehabiliteringen för den enskilde.  Ytterligare en avgörande anledning för införandet  av 

tidsgränser var att endast de som är berättigade till sjukpenning erhåller försäkringen.97 Kulmen 

av antalet sjukförsäkrade var mellan mitten av 1990-talet till början av 2000-talet. Främst var det 

antalet  långtidssjuka  som  ökade.  Utav  dessa  kom  en  stor  andel  att  bli  berättigade  dåtidens 

förtidspension.98 Antalet som uppbär ersättning ur sjukförsäkringen har därefter minskat, främsta 

anledningen är den tekniska förändringen som har skett inom socialförsäkringen, där antalet som 

fick sjukersättning samt aktivitetsersättning ökade.99 Sjunde och sista bedömningssteget i steg-

för-steg  modellen  skulle,  om  det  visade  sig  att  den  försäkrades  arbetsoförmåga  var  eller 

förväntades  vara  nedsatt  under  minst  ett  år,  pröva  om  sjukpenning  kunde  ersättas  av 

sjukersättning.100 Tanken bakom steg-för-steg  modellen var  således  att  de  allra  flesta  sjukfall 

borde vara avslutade inom ett år. Att  antalet  som uppbar ersättning ur sjukförsäkringen sjönk 

under  början  av  2000-talet  kan  således  förklaras  med att  Försäkringskassan då  började följa 

lagstiftningen.  Innan  införandet  av  den  tidsbegränsade  sjukpenningen  hade  både  den  korta 

sjukfrånvaron  och  de  sjukpenningfall  som varade  mer  än  ett  år  minskat,  men  trots  det  var 

95 Prop. 2007/08:136 s. 79 f. 
96 Ds 2008:4 s. 33. 
97 Prop. 2007/08:136 s. 34. 
98 I början av 2000-talet föreslog dåvarande regering att pensionssystemet skulle reformeras. Förtidspensionen kom 

år 2003 att omvandlas till sjukersättning alternativt aktivitetsersättning och blev därmed en del av den offentliga 
sjukförsäkringen. Genom att involvera förtidspensionerade i den allmänna socialförsäkringen får den försäkrade  
en sammanhängande finansiell försäkring som omfattas alla typer av ersättningar vid sjukdom både kortvariga 
samt långvariga. Se prop. 2000/01:96. 

99 Prop. 2007/08:136 s. 36. 
100A.a. s. 41. 
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lagstiftaren av uppfattningen att dessa siffror var höga vid en jämförelse med andra länder.101 

Ingen  grundlig  analys  har  gjorts  av  ”sjukfrånvaroökningsfenomenet”  som  drabbade  Sverige 

under mitten av 1990-talet vilket resulterar i att lagstiftaren saknar kunskap kring varför och hur 

sjukfrånvaron  ökade.  Trots  denna  avsaknad  behandlas  den  höga  sjukfrånvaron  som  ett 

samhällsproblem  där  lagstiftaren  tycks  veta  den  fungerande  lösningen.102 Samma  mönster 

återkommer vid införandet av den tidsbegränsade sjukpenningen där avsaknaden av lagreglerade 

tidsgränser inom sjukförsäkring och åsikten om Sveriges höga sjukantal,  är  två faktorer  som 

verkar ha ett automatiskt samband och i förarbetena tas detta för givet. Dessa två faktorer borde 

enligt förarbetena vara så pass allvarliga att en tidsbegränsad sjukpenning är behövlig. Trots detta 

görs ingen analys av sambandet mellan det höga antalet som uppbär ersättning och avsaknaden 

av tidsgränser. Inte heller utreder lagstiftaren vilka orsaker som kan vara bidragande till varför 

Sverige  kan  anses  ha  fler  personer  som  uppbär  ersättning  än  andra  länder.  Avsaknaden  av 

tidsgränser och de höga sjukantalen får därmed, enligt lagstiftaren, vara de enda anledningarna 

till att Sverige skiljer sig från andra länder vid jämförelser. Den tidsbegränsade sjukpenningen är 

en nya stor förändring inom sjukförsäkringen och borde därmed utredas ytterligare och stödjas 

med exempelvis forskningsresultat  om sådana finns.  Tyvärr görs inte detta  och lagstiftningen 

synes därför vara uppbyggd på antaganden och löst dragna slutsatser. Vill lagstiftaren minska på 

antalet personer som uppbär ersättning ur sjukförsäkringen och säkerställa att endast de som är i 

behov av ersättning erhåller det måste orsakerna bakom problemen utredas grundligt.

101Prop. 2007/08:136 s. 33 f. 
102 Larsson, Marklund, Westerholm, 2005, s. 20 ff.
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7. Det första undantaget: sjukpenning på fortsättningsnivå i 
550 dagar

Avsikten var att den tidsbegränsade sjukpenningen skulle tillsammans med väldefinierade och 

sällan förekommande undantag utgöra de nya reglerna för sjukpenning. Det första undantaget är 

att sjukpenning kan utbetalas på fortsättningsnivå upp till och med 550 dagar. Undantagen blir 

aktuella  om  det  föreligger  en  tydlig  diagnos  om  att  den  sjuke  är  på  väg  att  åter  bli  

arbetsförmögen.103 Om den försäkrade fortfarande är arbetsoförmögen på grund av sjukdom efter 

364  dagar,  kan  sjukpenning  komma att  utbetalas  på  fortsättningsnivå  upp  till  och  med  550 

dagar.104 Syftet med att förlänga sjukpenningen upp till 550 dagar är att skydda de som lider utav  

en mer allvarlig sjukdomsbild. De försäkrade som efter 18 månaders sjukdom inte har återgått till 

arbete  blir  istället  aktuella  för  arbetsmarknadspolitiska  insatser.105 Arbetsförmedlingen  ska 

tillsammans med den försäkrade och Försäkringskassan genom ett avstämningsmöte involvera 

den försäkrade i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.106

I förarbetet till denna undantagsregel belyste Försäkringskassan problemet med att de reglerna 

som skulle ligga till grund för bedömningen av förlängd sjukpenning inte var tillräckligt tydliga 

vilket  riskerar  att  försvåra  en  likformig  bedömning.  Gemensamt  för  många  utav 

remissinstanserna var att de framhöll svårigheterna som kan uppstå när Försäkringskassan ska 

bedöma  vilka  som  har  rätt  till  förlängd  sjukpenning.  Ytterligare  ett  problem  som 

Försäkringskassan  framförde  var  om  ansökningsförfarandet  kunde  leda  till  något  resultat 

eftersom  administrationen  kommer  att  förändras.  Vilka  administrations  problem  som  skulle 

kunna uppstå nämns inte i förarbetena. Den förlängda sjukpenningen mottogs med skepticism 

utav andra remissinstanser.  Tydlighet  och precisering var något  som efterfrågades för att  den 

förlängda  sjukpenningen  skulle  få  önskad  effekt.  Majoriteten  av  remissinstanserna  ansåg  att 

förslaget om en förlängd sjukpenning inte var tillräckligt utrett. Tidsgränsen på sjukpenning upp 

till 364 dagar presenteras som en huvudregel, den förlängda sjukpenningen ska vara ett undantag. 

Utredarna  presenterar  inte  mera  ingående  vad  som  ska  ligga  till  grund  för  den  förlängda 

103 SOU 2006:86 s. 96. 
104 27:24 SB. 
105 Prop. 2007/08:136 s. 83. 
106 Ds 2008:4 s. 38 f. 
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sjukpenningen  och  risken  för  gränsdragningsproblem  är  stor.107 Ingen  utredning  av 

konsekvenserna med en förlängd sjukpenning har, vad jag kunnat hitta, presenterats.

Sjukförsäkringen får efter lagändringen antas fungera med den tidsbegränsade sjukpenningen och 

den  förändrade  sjukskrivningsprocessen  som  rehabiliteringskedjan  innebär.  Införandet  av  en 

förlängd  sjukpenning  kan  leda  till  minskad  effektivitet  och  försäkringen  har  inte  den 

omsättningen som kanske är önskvärd. Ett problem som kan bromsa effektiviteten är givetvis att 

reglerna är otydliga vilket kan resultera i en felaktig bedömning av försäkrade. Lagstiftningen 

kan därmed komma att tillämpas fel. Försäkrade som borde vara berättigad ersättning riskerar att 

blir utan och försäkrade som egentligen inte uppfyller lagstiftningen blir berättigad ersättning. 

107 Prop. 2007/08:136 s. 82 f. 
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8. Det andra undantaget: sjukpenning på fortsättningsnivå 
utan tidsbegränsningar 

Utöver  möjligheten  för  sjukpenning  i  550  dagar  finns  det  ytterligare  möjligheter  för  den 

försäkrade att få ersättning på fortsättningsnivå. Undantaget gäller dock endast under vissa, enligt 

regeln, fyra preciserade omständigheter.108 

För det första försäkrad som på grund av arbetsskada erhåller sjukpenning på fortsättningsnivå 

omfattas  av  tidsbegränsningen.  För  det  andra  kan  en  försäkrad  som är  intagen  för  vård  på 

sjukhus, eller får annan omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus, ha rätt till  sjukpenning 

på  fortsättningsnivå  utan  tidsbegränsningar.  För  det  tredje  kan  försäkrad,  som  på  grund  av 

sjukdom har tappat verklighetsuppfattningen, har svårt att orientera sig eller inte kan tillgodogöra 

sig  information  få  sjukpenning på  fortsättningsnivå.109 För  det  fjärde  har  en försäkrade,  som 

genom återgång i arbete eller arbetsmarknadsprogram riskerar allvarlig försämring av hans eller 

hennes sjukdoms, rätt till  förlängd sjukpenning utan tidsbegränsning.110 Den försäkrade måste 

ansöka om sjukpenning hos  Försäkringskassan,  utom i  de fall  där  han eller  hon har  förlorat 

verklighetsuppfattningen. 

Kritik framfördes mot bland annat skillnaden mellan allvarlig- och svår sjukdom. Lagstiftaren såg 

inget intresse av att definiera skillnaden mellan dessa tillstånd eller införa svår sjukdom som ett  

rekvisit vid utbetalning av sjukpenning efter 550 dagar. Lagstiftaren ansåg att sjukpenning efter 

550  dagar  inte  ska  vara  aktuellt  för  försäkrade  som  lider  av  lindrig  sjukdom,  exempelvis 

förkylning med feber samt maginfluensa. Till följd av detta anser inte lagstiftaren att en definition 

av svår sjukdom krävs för att förtydliga lagstiftningen.111 Att nämna sjukdomar som förkylning 

och  maginfluensa  i  sammanhanget  tycker  jag  förminskar  betydelsen  av  behovet  till  fortsatt 

ersättning efter 550 dagar. Naturligtvis kan det finnas enskilda som vid den 550 dagen drabbas av 

förkylning eller maginfluensa och att förtydliga att dessa situationer inte ska resultera i ytterligare 

sjukpenning är bra. Tyvärr definieras inga andra situationer vilket torde försvåra tillämpningen av 

10827:24a SFB.
109 27:24a 3p SFB. 
110 27:24a SFB. 
111 Prop. 2009/10:45 s. 27. 
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lagstiftningen på ett korrekt sätt. Om tillämpningen av lagstiftningen inte fungerar blir syftet med 

sjukförsäkringen som en effektiv försäkring inte uppfylld. 
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9. Det tredje undantaget: allvarlig sjukdom
Anses den försäkrade lida utav en allvarlig sjukdom kan tidsbegränsningarna i SFB förbises och 

ersättning utbetalas på normalnivå trots att ersättning redan har utbetalats för 364 dagar.112 Denna 

undantagsregel blev aktuell i samband med införandet av rehabiliteringskedjan och gick då under 

”fortsatt sjukpenning vid synnerliga skäl”.113 Synnerliga skäl infördes som ett kriterium för att 

garantera att trots tidsbegränsningen i sjukpenningen skulle den försäkrade som inte kan återgå i 

arbete ha rätt till ersättning. Begreppet synnerliga skäl skulle användas restriktivt vilket skulle 

resultera i en restriktiv bedömning för utbetalning av sjukpenning. Trots att endast synnerliga skäl  

ska utgöra grund för sjukpenning efter 364 dagar nämns ett antal sjukdomstillstånd i förarbetena 

som  kan  berättiga  sjukpenning  på  normalnivå  utan  någon  tidsbegränsning.  Vissa 

tumörsjukdomar,  neurologiska  sjukdomar  så  som  ALS  eller  om  den  försäkrade  väntar  på 

transplantation av ett virtuellt organ är sådana sjukdomar som lagstiftaren anser kunna utgöra 

synnerliga skäl.114

Begreppet  allvarlig  sjukdom  som  grund  för  icke  tidsbegränsad  sjukpenning  började  gälla  1 

januari  2010.  Synnerliga  skäl  kom därmed  att  ersättas  med allvarlig  sjukdom.  Införandet  av 

begreppet allvarlig sjukdom som kriterium för sjukpenning innebar en utvidgning av kretsen som 

är ersättningsberättigade. Enligt Socialförsäkringsutskottet medförde Försäkringskassans tolkning 

av kriteriet synnerliga skäl en alltför restriktiv tillämpning av lagstiftningen. Ett exempel som 

utskottet tog upp i sitt betänkande var att försäkrade som drabbats av olika tumörsjukdomar inte 

alltid  beviljades  sjukpenning  efter  364  dagar,  trots  att  den  försäkrade  var  arbetsoförmögen. 

Ytterligare problem som framfördes med synnerliga skäl var svagheten att veta vad som utgör  

synnerliga skäl. Reglerna behövdes enligt remissinstanserna tydliggöras. Synnerliga skäl infördes 

som  ett  kriterium  för  att  garantera  att  trots  tidsbegränsningen  i  sjukpenningen  skulle  den 

försäkrade  som  inte  kan  återgå  i  arbete  ha  rätt  till  ersättning.  Kritik  framfördes  även  mot 

begreppet allvarlig sjukdom, på grund av att även det begreppet ansågs alltför otydligt.115 

112 27:23 SFB. 
113 3:4 AFL. 
114 Prop. 2007/08:136 s. 80 f. 
115 Bet. 2009/10:SfU13 s. 8 ff.  
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9.1 Socialstyrelsens definition av allvarlig sjukdom

I  motiven till  införandet av allvarlig sjukdom framhåller Socialstyrelsen att  myndigheten kan 

definiera begreppet, vilket senare har skett genom en beskrivning av begreppet.116 Sjukdomar som 

på en kort sikt framstår som allvarliga men i ett längre perspektiv normalt botas, exempel på det  

är lunginflammation, omfattas inte av begreppet allvarlig sjukdom. Allvarlig sjukdom behöver 

inte, enligt Socialstyrelsen, automatiskt resultera i att den enskilda saknar arbetsförmåga. Tanken 

bakom beskrivningen är att Försäkringskassan ska kunna få vägledning vid sitt beslutsfattande, 

dessutom ska beskrivningen ha en praktisk nytta. Beskrivningen av allvarlig sjukdom ska sättas 

in i ett generellt försäkringsmedicinskt sammanhang och tillämpas på sjukdomsbegreppet inom 

sjukförsäkringen.117 Socialstyrelsens beskrivning är användbar för hela landet och avsikten är att 

minska på de regionala skillnaderna när det kommer till bedömning av allvarlig sjukdom. Detta 

bidrar förhoppningsvis till en mer rättssäker bedömning. Socialstyrelsens definition är tillämpbar 

i hela landet och antas således bidra till att lika fall kommer att bedömas lika oavsett om beslutet 

fattas i Malmö eller i Kiruna. Socialstyrelsen presenterade fem olika kriterier som tyder på att 

allvarlig  sjukdom  föreligger  och  framhåller  att  deras  bedömningskriterier  endast  ska  utgöra 

vägledning och att de inte är absoluta. Såväl miljö, hälso- och sjukvård som individens personliga 

förutsättningar kan vara faktorer av betydelse vid en bedömning om huruvida allvarlig sjukdom 

föreligger.118 

Enligt  Socialstyrelsen  ska  följande  kriterier  beaktas  vid  bedömning  om  allvarlig  sjukdom 

föreligger:  

1. För det första ska det föreligga ett väl avgränsat sjukdomstillstånd som är bekräftat med 

sedvanliga undersökningsmetoder eller definitioner. Trots att behövliga insatser som är 

baserade  på  adekvat  vård  och  behandling  i  enlighet  med  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet,  har  gjorts  ska  det  föreligga  en  adekvat  varaktighet,  vilket  innebär  att 

sjukdomen förväntas kvarstå i minst 6 månader samt

2. leda till en mycket omfattande funktionsnedsättning eller,

116 Bet. 2009/10:SfU13 s. 6 f.
117 Skadan eller sjukdomens konsekvenser ska kunna användas vid försäkringsmedicinska bedömningar. 

Socialstyrelsen, Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang, Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/Documents/AllvarKriterier15April
%20(2).pdf  .  

118 Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/stodtillbedomningavsjukpenning  .  
29

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/Documents/AllvarKriterier15April%20(2).pdf
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/Documents/AllvarKriterier15April%20(2).pdf
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/stodtillbedomningavsjukpenning


3. ska en betydande funktionsnedsättning och fortskridande tillstånd med sannolik risk för 

omfattande försämring av funktionen det närmaste åren eller,

4. föreligger det fortsatt behov av omfattande och krävande behandling även efter långtids 

sjukdom. Socialstyrelsen definierar långtid som ett tillstånd som pågått i minst 6 månader 

eller,

5. att det finns en betydande risk för död inom 5 år. Vid den aktuella tidpunkten ska det 

föreligga en faktiskt risk för individen.

Det första kriteriet måste alltid vara uppfyllt, därefter minst ett av de andra fyra. Förteckningen är 

inte uttömmande och ovanstående kriterier kan användas vid bedömning om allvarlig sjukdom 

föreligger i det enskilda fallet.119

9.2 Försäkringskassans definition av allvarlig sjukdom

Försäkringskassan är beslutande myndigheten och därmed ytterst ansvarig för bedömning om 

allvarlig sjukdom föreligger. På Försäkringskassans hemsida framkommer det att myndigheten 

använder  sig  av  Socialstyrelsens  beskrivning  av  begreppet  allvarlig  sjukdom  vid 

beslutsfattandet.120 Vidare har Försäkringskassan själv publicerat ett dokument om vägledning vid 

bedömning  för  bland  annat  tidsbegränsad  sjukpenning.  Vägledningen  ska  enligt 

Försäkringskassan fungera som ett  stöd i  handläggningen och är  en sammanfattning av olika 

källor121.122 När  Försäkringskassan  gör  sin  bedömning  om  allvarlig  sjukdom  föreligger  kan 

beslutsfattaren  hämta  vägledning från  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd.  Det 

försäkringsmedicinska beslutsstödet, som publicerats av Socialstyrelsen, innehåller många typer 

av  diagnoser  och  används  av  Försäkringskassans  beslutsfattare  som  ett  konkret  stöd  vid 

avgöranden om rätt till ersättning.  

119 Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/Documents/AllvarKriterier15April
%20(2).pdf  .  

120 Försäkringskassan, 
http://www.forsakringskassan.se/sjukvard/forsakringsmedicinsk_utbildning/socialstyrelsens_beslutsstod/specifika
_rekommendationer  .  

121 Vägledningen från Försäkringskassan bygger på författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis  
och JO:s beslut. Se Försäkringskassan, Sjukpenning och samordnad rehabilitering, vägledning 2004:2 Version 17 
s.  2.  

122 Försäkringskassan, Sjukpenning och samordnad rehabilitering, vägledning 2004:2 Version 17, s. 2. 
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Socialstyrelsens dokument ska om allvarlig sjukdom användas som en helhet. Detta innebär att 

inte endast listan med uppräknande av sjukdomar ska anses utgöra allvarlig sjukdom. De fem 

kriterierna kan användas även i situationer där den aktuella sjukdomen är listad som en allvarlig 

sjukdom. Syftet med detta är att individens unika situation ska bedömas och att endast de som 

anses  lida  av  en  allvarlig  sjukdom omfattas  av  bestämmelsen.  Kombinerade  sjukdomar  som 

tillsammans  kan  utgöra  allvarlig  sjukdom  kan  berättiga  den  enskilde  icke  tidsbegränsad 

sjukpenning,  men  även  i  dessa  fall  måste  en  individuell  bedömning  göras  utifrån  de  fem 

kriterierna.  I  de  flesta  fall  anser  Försäkringskassan  i  sin  vägledning  att  Socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska  beslutsstöd  inte  är  fullständiga.  Försäkringskassans  beslutsfattare  kan 

behöva konsultera en försäkringsmedicinsk rådgivare för att kunna göra en korrekt bedömning. 

För  att  den formella  rättssäkerheten ska uppfyllas  är  det  av stor  betydelse att  beslutsfattaren 

motiverar sitt beslut eftersom den enskilde måste ha en möjlighet att kunna överklaga sitt beslut. 

Beslutsfattaren ska därför i journalen skriva varför eller varför inte den enskilde anses lida av en 

allvarlig sjukdom.123

9.3 Domstolarnas definition av allvarlig sjukdom

Är  inte  den  enskilde  tillfredsställd  med  myndighetens  beslut  angående  avslag  på  fortsatt 

sjukpenning kan beslutet överklagas till domstol.124 Nedan följer referat på de två rättsfall som 

aktualiserar allvarlig sjukdom i den tidsbegränsad sjukförsäkringen. 

I ett rättsfall från Kammarrätten i Stockholm valde domstolen att gå på Försäkringskassans linje 

och ansåg inte att en kvinna som drabbades av svår äggstockscancer och till följd av det fick 

genomgå flera operationer led utav en allvarliga sjukdom. Utöver cancern drabbades kvinnan av 

andra  åkommor  och  fick  stomi.  I  målet  var  det  ostridigt  att  den  enskilde  hade  helt  nedsatt 

arbetsförmåga  på  grund  av  sjukdom.  Den  försäkrade  framhöll  att  hon  led  utav  en  allvarlig 

sjukdom  och  borde  därför  vara  berättigad  ersättning  ur  sjukförsäkringen.  Vid  tidpunkt  för 

förvaltningsrättens bedömning gällde den tidigare definitionen ”synnerliga skäl”. I förarbetena 

nämns tumörsjukdomar som ett exempel på en mycket allvarlig sjukdom som kan ge rätt till  

förlängd  sjukpenning  motsvarande  80  %  av  SGI.  Förvaltningsrätten  framhåller  dock  att 

123  Försäkringskassan, Sjukpenning och samordnad rehabilitering, vägledning 2004:2 Version 17, s. 37 ff. 
124 113:10 SFB. 
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undantagsregeln ska tillämpas restriktivt och fann därför inte att den enskilde hade rätt till fortsatt 

sjukpenning.  Kammarrätten  kom  till  samma  slutsats  som  förvaltningsrätten,  trots  att 

kammarrätten  utgick  i  från  begreppet  allvarlig  sjukdom vid  sin  bedömning.  I  kammarrätten 

utgick klaganden delvis från Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, där det framgår 

att  maligna  tumörsjukdomar  är  allvarliga  sjukdomar.  Försäkringskassan  ansåg  inte  att  den 

klagande  uppfyllde  Socialstyrelsens  definition  av  allvarlig  sjukdom.  Eftersom  definitionen 

allvarlig  sjukdom inte ska tillämpas lika restriktivt  som synnerliga skäl  var  det  motiverat  ur 

rättvise- och rättssäkerhetsaspekter  att  tillämpa den senare definitionen.125 Kammarrätten kom 

fram till att den klagandes tillstånd inte uppfyllde Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom. 

Det hade inte framkommit några skäl att frångå kriterierna och därmed förelåg ingen allvarlig 

sjukdom som berättigar fortsatt sjukpenning med 80 %.126

Domstolen använder inte alltid Socialstyrelsens försäkringsmedicinska råd vid bedömning om 

allvarlig  sjukdom föreligger.  Detta  är  tydligt  i  ett  fall  från  Kammarrätten  i  Sundsvall.  Den 

klagande led utav en ovanlig ögonsjukdom och ämnesomsättningsrubbningar vilket inte ansågs 

utgöra  synnerliga  skäl  enligt  underinstansen.  På  grund  av  sjukdomens  ovanlighet  ansåg 

klaganden  att  sjukdomen  utgjorde  synnerliga  skäl  och  borde  därmed  berättiga  fortsatt 

sjukpenning motsvarande 80 % av SGI. Domstolen gjorde inte samma bedömning och ansåg inte 

att  sjukdomsbeskrivningen var  att  jämställas  med de i  förarbetena nämnda sjukdomarna.  Vid 

kammarrättens  bedömning  hade  kriteriet  för  sjukpenning  ändrats  till  allvarlig  sjukdom  och 

kammarrätten  utgick  därför  från  allvarlig  sjukdom  vid  sin  bedömning127 Till  skillnad  mot 

ovanstående fall hänvisar Kammarrätten i Sundsvall endast till beskrivningen i förarbetena och 

använde  således  inte  Socialstyrelsens  bedömningsråd.  Den  klagandens  sjukdomsbeskrivning 

ansågs därmed inte uppfylla allvarlig sjukdom.128 

125 Denna bedömningen strider mot RÅ 2003 ref. 88 och RÅ 2004 ref. 82. Lagändringen innebär en möjlighet för 
fler sjukdomar att berättiga sjukpenning efter 364 dagar tillsammans med avsaknaden av övergångsbestämmelser  
beslutade Kammarrätten att begreppet allvarlig sjukdom ska utgöra grunden för bedömningen i Mål nr 3823-10. 

126 Kammarrätten i Stockholm, avd 04, 2011-01-28, mål nr 3823-10. 
127 Att tillämpa den senare lagändringen byggde delvis på avsaknaden av övergångsbestämmelser samt delvis på 

förvaltningsrättsliga principer om att tillämpa de för beslutstidpunkten aktuella föreskrifter. Undantag kan göras 
men i detta fall kan inte en retroaktiv tillämpning av lagstiftningen bli otillfredsställande ur rättssäkerhets- och 
rättvisesynpunkt. Mål nr 28899-09. 

128 Kammarrätten i Sundsvall, 2011-02-03, mål nr 2899-09. 
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Syftet  med  Socialstyrelsens  riktlinjer  var  bland  annat  att  beslutsfattaren  skulle  kunna  hämta 

vägledning för sitt beslutsfattande. Därmed skulle möjligheterna för en mer jämlik bedömning 

mellan olika fall kunna säkerställas. Socialstyrelsen försäkringsmedicinska beslutsstöd är endast 

en  tolkning  utav  begreppet  allvarlig  sjukdom.  Denna  tolkning  är  dock  mer  restriktiv  än 

lagstiftarens. Min åsikt är att Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd inte ensamt kan 

användas för att avgöra om allvarlig sjukdom föreligger eller inte. Jag ställer mig därför kritisk 

till att Kammarrätten i Stockholm endast bedömer om allvarlig sjukdom föreligger med utgång 

från Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. I motiveringen till domen nämns det att 

allvarlig sjukdom har en mindre restriktiv innebörd än synnerliga skäl. Detta ligger dock endast 

till  grund för beslutet  att  pröva den försäkrades  situation mot begreppet  allvarlig  sjukdom.129 

Socialstyrelsens definition kan användas för att förtydliga begreppet allvarlig sjukdom. Använder 

domstolen  sig  av  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd  för  att  pröva  den 

försäkrades situation måste även andra rättskällor prövas. En myndighets tolkning av ett begrepp 

kan inte ensamt avgöra om allvarlig sjukdom föreligger eller inte. Domstolens beslut ska grunda 

sig  på  rättskällor  men kan,  om behov  finns,  använda Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska 

beslutsstöd som stöd för sitt beslut.

Av vikt för rättssäkerheten är att även den enskilde ska kunna förutsätta beslutsfattarens beslut. 

Använder  sig  domstolen  inte  utav rättskällor  för  att  fatta  sitt  beslut  blir  det  svårare  för  den 

enskilde att göra en hypotetisk bedömning. Den enskilde måste kunna basera sina argument på 

källor som domstolen kommer att använda sig av vid bedömningen. I de två rättsfall som finns på 

området  har  olika  källor  legat  till  grund  för  bedömningen.  Detta  är  inget  önskvärt  scenario 

eftersom nästkommande  klagande  inte  vet  vilken  definition  av  allvarlig  sjukdom som väger 

tyngst enligt domstolen. Den enskilde måste därför basera sin klagan på både definitionen enligt 

de traditionella rättskällorna men även ta hänsyn till Socialstyrelsens definition av begreppet. 

129 Kammarrätten i Stockholm, avd 04, 2011-01-28, mål nr 3823-10. 
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10. Är sjukpenningregleringen rättssäker?
Uppsatsen  inleddes  med  en  beskrivning  av  det  icke  autentiska  fallet  Kim  och  hennes 

sjukdomstillstånd.  Efter  det  att  Kim har  börjat  sin  sjukperiod  med sjuklön aktualiseras  efter 

fjorton  dagar  reglerna  om  sjukpenning.  Regelverket  angående  sjukpenning  har  i  och  med 

införandet av tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan och för utbetalning av sjukpenning 

genomgått  en  stor  förändring.  I  följande  avsnitt kommer  en  redogörelse  att  göras  över  hur 

regelverket kring sjukpenning fungerar i praktiken ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

10.1 De första 364 dagarna

Under de första 364 dagarna av sjukdomsperioden uppbär Kim sjukpenning på normalnivå.130 

Fram till och med dag 90 bedöms Kims arbetsförmåga mot hennes normala arbete eller annat 

arbete som arbetsgivaren tillfälligtvis kan erbjuda. Kim bedöms inte vara arbetsförmögen under 

denna perioden. Efter dag 91 kommer Kims arbetsförmåga bedöms utifrån eventuell omplacering 

till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Kim är fortfarande sjuk och får behandling för sin 

lungcancer  och  hon  bedöms  inte  kunna  arbeta  med  någon  annan  arbetsuppgift  hos  sin 

arbetsgivare. Dessa två bedömningspunkter är tydliga och Kims situation borde vara relativt lätt 

att bedöma eftersom hon fortfarande lider utav lungcancer. 

Efter 180 dagar har Kim fortfarande cancer och besöker kontinuerligt sjukhuset för behandling. 

När Kim har varit arbetsoförmögen i 180 dagar gör Försäkringskassan en bedömning om Kim 

kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller annat 

lämpligt arbete som är tillgängligt för henne.131 Finns det särskilda skäl kan det bli aktuellt att 

bortse från bedömningen mot den reguljära arbetsmarknaden. Denna undantagsregel kan endast 

komma att bli aktuell om det är stor sannolikhet att den försäkrade kommer kunna återgå till  

arbete  hos  arbetsgivaren.  Efter  att  läkarna  har  behandlat  Kim för  hennes  lokalt  lokaliserade 

lungcancer gör Försäkringskassan en bedömning utifrån Socialstyrelsens försäkringsmedicinska 

beslutsstöd. Enligt beslutsstödet är sjukskrivning alltid motiverat efter operation i minst 8 veckor 

och  efter  cellgiftsbehandling  mellan  1-2  veckor.  Därefter  måste  en  bedömning  göras  av 

130 27:21 SFB. 
131 27:48 SFB. 
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arbetsanpassningen. Kim har efter 180 dagar fortfarande stora besvär med sin cancer och får 

kontinuerligt cellgiftsbehandling. Försäkringskassan gör därmed bedömningen att det föreligger 

särskilda  skäl  att  skjuta  fram  bedömningen  av  Kims  arbetsförmåga,  eftersom  det  finns  en 

möjlighet att hon kan återgå i arbete. Kim blir därmed fortsatt beviljad sjukpenning och utestängs 

inte ur sjukförsäkringen utan uppbär sjukpenning på normalnivå till och med 364 dagar då sker 

en ny bedömning av Kims situation.

10.2 Det första undantaget: sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 
dagar

När Kim har erhållit sjukpenning i 364 dagar kommer Försäkringskassan göra en ny bedömning 

av  hennes  arbetsförmåga.  Tyvärr  har  Kims  lungcancer  utvecklats  och  spritt  sig.  Anser 

Försäkringskassan  att  Kim  fortfarande  är  arbetsoförmögen  aktualiseras  undantagsreglerna  i 

27:23-24a SFB. Vilken utav reglerna som aktualiseras beror på hur Försäkringskassan bedömer 

Kims situation. Den första undantagsregeln innebär att Försäkringskassan kan göra en bedömning 

att  sjukpenning på fortsättningsnivå upp till  550 dagar är aktuellt.  Kim kommer med största 

sannolikhet anses vara arbetsoförmögen eftersom hon fortfarande får vård för sin sjukdom. 

Inför  införandet  av  den  förlängda  sjukpenningen  framfördes  kritik  mot  att  förslaget  inte  är 

tillräckligt  utrett.132 Beslutsfattaren  kan därmed  ha  svårt  att  garantera  att  det  fattade  beslutet 

uppfyller  den  formella  rättssäkerheten.  Kan  inte  beslutsfattaren  hitta  stöd  och  vägledning  i 

lagstiftningen  eller  förarbetena  måste  lösningen  finnas  genom  andra  metoder.  Beslutet  kan 

därmed grunda sig på principer som inte är i enlighet med lagstiftningen.

Har beslutsfattaren svårt att tolka lagstiftningen är det svårt att bedöma liknande fall på ett sätt 

som resulterar i ett jämlikt resultat. Möjligheten till en förlängd sjukpenning har stor betydelse för  

de som lider av en sjukdom som gör han eller hon arbetsoförmögna. Den enskilde måste kunna 

kontrollera  att  han eller  hon bedöms likvärdigt.  Är lagstiftningen bristfällig blir  det  svårt  att  

kontrollera att utgången är densamma. Samtidigt kan det uppstå problem med en alltför detaljerad  

lagstiftning. De fall som är svårbedömda kan komma att missgynnas över en alltför strikt lagtext. 

132 Prop. 2007/08:136 s. 81 f. 
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Genom  att  ge  beslutsfattaren  lite  spelrum  blir  det  möjligt  för  lagstiftaren  att  tillämpa 

lagstiftningen på den försäkrades situation och inte automatiskt  utesluta dennes möjlighet  till 

fortsatt ersättning. Den materiella rättssäkerheten eftersträvar ett rättvist resultat och för att uppnå 

detta kan det krävas skönsmässiga bedömningar. Tillåter inte lagstiftningen detta riskeras den 

materiella rättssäkerheten. Rättssäkerheten kan gå förlorad både om skönsmässiga bedömningar 

är tillåtna eller inte. En helt tillfredsställd lösning mellan de båda finns inte. 

10.3 Det andra undantaget: sjukpenning på fortsättningsnivå utan 
tidsgränser

Är Kim fortfarande arbetsoförmögen efter 550 dagar kan någon utav undantagsbestämmelserna i 

27 kap 24a § SFB bli tillämplig. I detta fall har Kims lungcancer spridit sig och hon besöker ofta 

sjukhuset  för  vård.  Troligtvis  kommer  Försäkringskassan  att  bevilja  henne  sjukpenning  på 

fortsättningsnivå utan någon begränsning i tid.133 

Beslutsfattaren  har  fyra  olika  beslutsgrunder  som  kan  aktualiserar  sjukpenning  på 

fortsättningsnivå utan tidsbegränsning. Alla fyra grunder är inte självklara och diskuteras inte 

nämnvärt  i  förarbetena.  Likhet  inför  lagen  är  en  princip  som  genomsyrar  det  svenska 

rättssamhället  och  är  en  del  utav  den  formella  rättssäkerheten.  Avsaknaden  av  tydliga 

beslutsunderlag från lagstiftaren leder till skönsmässiga bedömningar, vilket bygger på subjektiva 

åsikter och antaganden. Möjligheten för att samma situation bedöms lika hos alla beslutsfattare är 

därför minimal. En svensk myndighet ska enligt min åsikt, arbeta för rättssäkra bedömningar och 

borde därmed reagera kraftigare på det aktuella regelverket kring sjukpenning. Försäkringskassan 

har inte i förarbetena framhållit tillräckligt tydligt, eller pressat lagstiftaren tillräckligt mycket på 

att  ta  fram  en  mer  preciserad,  definierad  och  därmed  rättssäker  lagstiftning.  Jag  anser  att 

Försäkringskassan  tydligare  borde  påpekat  bristerna  med lagstiftarens  förslag.  I  sin  roll  som 

beslutsfattare  har  Försäkringskassan  kunskap  om  hur  lagstiftningen  fungerar  i  praktiken. 

Lagstiftaren har det yttersta ansvaret för en bra och rättssäker lagstiftning men Försäkringskassan 

kan som beslutsfattande myndighet arbeta för en tydlig och användbar lagstiftning. 

133 27:24a SFB. 
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Beslutet att ge den försäkrade sjukpenning på fortsättningsnivå utan tidsbegränsning alternativt 

beslutet att inte ge den försäkrade fortsatt ersättning kommer att ha direkt effekt för den enskilde 

och det är av största vikt att beslutet  fattas på riktiga grunder. Risken med en alltför lös och 

otydlig lagstiftning är att beslutsfattaren använder lagstiftningen på fel  sätt  och personer som 

egentligen  borde  ha  rätt  till  ersättning  blir  utförsäkrade.  Regeringen  har  inför  2012  års 

budgetproposition presenterat  förslag på punkter inom sjukförsäkringen som ska ses över. Ett 

utav förslagen är att det ska finnas en ökad möjlighet för individuell prövning av den enskildas 

möjlighet  till  förlängd sjukpenning med 75 % av SGI efter 550 dagar.  Förslaget  innebär  att 

sjukpenning på  fortsättningsnivå  efter  550 dagar  ska  utbetalas  om det  vore  oskäligt  att  inte 

berättiga fortsatt ersättning.134 

10.4 Det tredje undantaget: allvarlig sjukdom

Reglerna om sjukpenning på fortsättningsnivå behöver inte bli aktuella överhuvudtaget om Kim 

anses lida av en allvarlig sjukdom. Efter 364 dagar kan beslut fattas om att den försäkrade lider  

utav en allvarlig sjukdom vilket berättigar till sjukpenning på normalnivå utan begränsningar i 

tid.135 Kims cancer kan komma att klassificeras som allvarlig sjukdom, vilket berättigar henne 

sjukpenning på normalnivå utan tidsbegränsning.

Allvarlig  sjukdom  är  ett  begrepp  med  tvetydig  innebörd  och  den  enskilde  vet  inte  vilken 

definition som är tillämplig. Lagstiftaren har valt  att nämna olika exempel på vad som anses 

utgöra  allvarlig  sjukdom.  Socialstyrelsen  har  valt  att  publicera  försäkringsmedicinska 

bedömningskriterier där även olika sjukdomar omnämns. Domstolarna har i sin bedömning av 

allvarlig sjukdom valt att basera sina beslut på de olika definitionerna. Rättspraxis visar på att 

beslut  från  domstolarna  baseras  på  olika  källor.  Domstolarna  motiverar  inte  sina  val  av  att 

antingen tillämpa Socialstyrelsens beskrivning eller lagstiftarens vaga exempel i förarbetena. För 

den enskilde skapar detta förvirring och problem vid ansökan om fortsatt sjukpenning på grund 

av  allvarlig  sjukdom.  Socialstyrelsens  definition  av  allvarlig  sjukdom  baseras  på  medicinsk 

kunskap vilket skiljer  den åt  från lagstiftarens definition.  Beskrivningen av allvarlig sjukdom 

enligt  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd  ger  en  mer  restriktiv  tolkning  av 

134 Promemoria från Regeringskansliet 20110411, Översyn av sjukförsäkringen, s. 2. 
135 27:23 SFB. 
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begreppet.  Förlitar  sig  domstolen  helt  på  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska  beslutsstöd 

riskerar  försäkrade,  som enligt lagstiftarens definition är  att  anse som allvarligt  sjuk,  inte att 

omfattas av begreppet. Försäkrade kan därmed bedömas olika beroende på vilken definition som 

domstolen grundar sitt beslut på. 

Väljer  domstolen  att  endast  basera  sitt  beslut  på  Socialstyrelsens  försäkringsmedicinska 

beslutsstöd  finns  risken  att  de  fattar  ett  beslut  som saknar  stöd  i  lag.  Socialstyrelsen  är  en 

myndighet och yttranden som de har tagit fram kan inte ensamt avgöra en försäkrads situation. 

Socialstyrelsen tolkning av allvarlig sjukdom är mer restriktiv än lagstiftarens definition. Därmed 

borde inte Socialstyrelsens tolkning av begreppet ensamt kunna bli avgörande för om allvarlig 

sjukdom föreligger eller inte. 

Förvirringen  av  vad  som  juridiskt  kan  anses  utgöra  allvarlig  sjukdom  leder  till  bristande 

rättssäkerhet för den enskilde. Han eller hon vet inte om sjukdomstillståndet anses vara allvarligt 

sjuk och vilka bedömningsgrunder beslutsfattaren eller domstolen använder vid sina beslut. En 

åtgärd som hade kunnat öka rättssäkerheten är om Högsta förvaltningsdomstolen hade kommit 

med en förtydligande dom på definitionen av allvarlig sjukdom. Genom ett rättsavgörande hade 

beslutsfattaren och den enskilde  fått  klarhet  i  begreppets innebörd och även markerat  vilken 

definition som ska vara avgörande. Lagstiftningen kring den tidsbegränsade sjukpenning är som 

jag tidigare har hävdat, inte tillräckligt tydlig och en definition genom rättspraxis är önskvärd. På 

grund av  lagstiftarens  icke  befintliga  definition  av  allvarlig  sjukdom hade en  definition från 

Högsta förvaltningsdomstolen fått en avgörande roll för framtida svårbedömda fall.

Nuvarande  bedömningsmallar  för  om  allvarlig  sjukdom  föreligger  skiljer  sig  mycket  från 

grundprincipen när det kommer till  utbetalning av sjukpenning. Tanken är att försäkrade som 

saknar arbetsförmåga ska erhålla sjukpenning men dagens lagstiftning fokuserar på sjukdomar 

och dess diagnoser. Lagstiftaren har valt att definiera sjukdomar som kan berättiga försäkrade 

ersättning och Socialstyrelsen försäkringsmedicinska beslutsstöd är en uppräkning av sjukdomar 

och diagnoser. Den försäkrades möjlighet att kunna återgå i arbete borde därför vägas in vid en 

bedömning om allvarlig  sjukdom föreligger.  I  de två  rättsfall  där  Kammarrätten har  gjort  en 

bedömning av allvarlig sjukdom görs ingen bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.
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11. Avslutning
Fallet Kim visar tydligt på de problem som dagens regelverk om sjukpenning orsakar. Vilken 

form av ersättning som kommer att bli aktuell för Kim är oklart utifrån regelverket. Avgörande 

vid  bedömningen  är  läkarintyget,  möjligheten  att  fastställa  sjukdomsbeskrivning  och  hur 

sjukdomen kommer utvecklas för framtiden och därefter hur Försäkringskassan väljer att tolka 

materialet. Försäkringskassan kan dessutom försöka tolka olika riktlinjer från Socialstyrelsens i 

ett  led att  skapa  ett  rättvist  och  lagenligt  beslut.  Ett  problem är  dock att  regelverket  inte  är 

tillräckligt preciserat och det kan därmed bli upp till beslutsfattaren att tolka medicinska termer 

och försöka omvandla dem till juridiskt förankrade argument.  

Avsaknaden  av  tydliga  riktlinjer  för  vad  som ska  utgöra  grund  för  beslut,  hur  reglerna  ska 

tillämpas och vad som anses involveras i de olika begreppen och kriterierna bidrar till både en 

formell och materiell rättsosäkerhet. Beslut om utbetalning av sjukpenning på fortsättningsnivå 

efter  364  dagar  kan  i  många  fall  bli  skönsmässiga.  Beslutsfattaren  får  själv  avgöra  den 

försäkrades situation utan vägledning från lagstiftaren vilket kan leda till att beslutet står i strid 

med lagstiftningen.  Fundamentala  principer  såsom likhetsprincipen och  objektivitetsprincipen 

riskeras vid skönsmässig bedömningar.  Materiella rättssäkerheten kan däremot uppnås genom 

skönsmässiga bedömningar. Hänsyn kan tas till den försäkrades situation vilket kan skapa en mer 

rättvis bedömning.   

När Sverige fick en allmän obligatorisk sjukförsäkring var syftet dels att alla människor skulle ha 

rätt till behövlig sjukvård och ekonomisk trygghet vid inkomstbortfall på grund av sjukdom. Alla 

skulle vara med och bidra till den effektiva och legitima försäkringen vilket tryggades genom att 

försäkringen blev obligatorisk. Reglerna skulle gälla för alla, vilket skapade en stark arbetslinje. 

Sjukförsäkringen  har  behållit  sitt  obligatorium  och  karaktären  av  en  allmän  försäkring  som 

bygger  på  en  stark  arbetslinje.  Dessvärre  anser  jag  inte  att  alla  försäkrade  kan  garanteras 

ekonomisk trygghet. Tidsbegränsningen av sjukförsäkringen kan utesluta försäkrade genom att de 

nekas ersättning. Sjukförsäkringen har genom dess tidsbegränsning tagit en annan riktning, vilket 

kan resultera i att lagstiftningens syfte förändrats. Genom otydliga regler och begreppsförvirring 

kan personer som fortfarande är arbetsoförmögna inte berättigas sjukpenning. Detta är inte i linje 
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med uttalanden som gjordes vid införandet av del allmänna sjukförsäkringen, då alla skulle ha 

rätt till ersättning för inkomstbortfall på grund av sjukdom. Dramatiska förändringar likt dessa 

måste diskuteras och beskrivs tydligare. Väljer lagstiftaren att förändra en fundamental del utav 

den skattefinansierade välfärden måste detta bli tydligare, baseras på forskning eller andra studier 

och  noggrant  beskrivas  för  att  både  beslutsfattaren  och  allmänheten  vet  vad  som berättigar 

ersättning. 

Tidsgränserna  för  utbetalning  av  sjukpenning  liksom  tidsgränserna  för  bedömning  av 

arbetsförmågan är tydliga. Problemen uppstår när beslutsfattaren ska tolka lagstiftarens åsikter 

om vem som ska vara ersättningsberättigad. Otydliga definitioner av hur pass arbetsoförmögen en 

försäkra ska vara för att ha rätt till fortsatt utbetalning av sjukpenning försvårar bedömningen. 

Lagstiftarens definition av allvarlig sjukdom är svåranvändbar. Istället använder beslutsfattaren 

Socialstyrelsens alltför snäva definition av allvarlig sjukdom. Detta resultera i att sjuka personer 

utförsäkras  och  har  därmed  inte  längre  rätt  till  sjukpenning trots  att  de  är  arbetsoförmögna. 

Sjukförsäkringen  nuvarande  regler  kring  sjukpenning  är  inte  förutsägbara  eller  tydliga.  Den 

svenska sjukförsäkringen kan inte garantera någon försäkrad sjukpenning i mer än 364 dagar, 

oavsett hur sjuk du är.
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