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Aktuellt inom sjukförsäkringen
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Lagändringar inom sjukförsäkringen 2022

Januari 

• Höjt tak i 
sjukförsäkringen

• Undantag vid försenad 
vård eller rehabilitering 
orsakad av covid-19

Februari 

• Särskilda skäl

• Bedömningsgrund för 
äldre

• Utökat skydd för 
behovsanställda

• Partiell sjukskrivning

September 

• Bedömning av 
arbetsförmåga mot 
arbete inom en 
angiven yrkesgrupp

• Särskilda regler för 
äldre inom 
sjukersättning
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Sammanfattning av 
rehabiliteringskedjan och andra 

förändringar före 1 september 2022
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Rehabiliteringskedjan – huvudregler

Rehabiliteringskedjan gäller anställda och egenföretagare

• Arbetslösa bedöms i förhållande till normalt förekommande arbete

• Föräldralediga bedöms i förhållande till att vårda barnet

• Studerande bedöms i förhållande till förmågan att studera 
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Rehabiliteringskedjan – undantag

Normalt 

förekommande 

arbete på 

arbetsmarknaden

Övervägande skäl

Särskilda skäl

Oskäligt

91-180 181-364 365-549

Annat arbete hos 

arbetsgivaren

Normalt 

förekommande 

arbete på 

arbetsmarknaden

Särskilda skäl

Oskäligt

1-90

Vanliga arbetet 

eller annat 

lämpligt arbete 

hos arbetsgivaren

550--

Normalt 

förekommande 

arbete på 

arbetsmarknaden

Oskäligt
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Vad vill lagstiftaren med undantagen?

• Möjlighet att i första hand återgå till sitt vanliga jobb 

(mer tid för rehabilitering)

• Försäkrade bör ges verkliga förutsättningar att åtgå 

till sitt vanliga jobb

• Alla diagnoser ska vara aktuella

• Hållbar återgång
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Behovsanställda – ny bedömningsgrund

• Gäller behovsanställd som kan antas skulle ha jobbat 

om hen inte blivit sjuk

• Till dag 90
– Bedömas mot behovsanställningen

– Inte begränsas av arbetslöshetstaket

• Efter 90 dagar
– Saknas överenskommelse om jobb = bedömning mot normalt 

förekommande arbete
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Nya möjligheter för deltidssjukskrivna

• Enklare att göra avsteg från huvudregeln om 

arbetstidens förläggning vid partiell sjukskrivning

• Huvudregeln om en jämn fördelning av arbetstiden 

finns kvar

• Kravet på att en avvikande arbetstidsförläggning 

ska vara medicinskt motiverad tas bort 

• Förläggningen av arbetstiden ska inte försämra 

möjligheterna till återgång i arbete
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Undantag för äldre sjukskrivna

• Ny bedömningsgrund inom sjukpenningen som gäller 

för personer som:
– är anställda eller egenföretagare

– har uppnått en ålder då hen har rätt till inkomstgrundad ålderspension 

(den månad då hen fyller 62 år)

– inte har uppnått en ålder då hen har rätt till garantipension (den månad 

då hen fyller 65 år)

• Dessa personer ska fortsatt bedömas mot arbete hos 

ordinarie arbetsgivare eller annat lämpligt arbete som 

finns tillgängligt för den försäkrade
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Lagändringar från 1 september 2022
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Angiven yrkesgrupp

Ändringen 

• Bedömningen av arbetsförmåga ska göras mot arbete i en 
angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden

• Vid ett negativt beslut ska Försäkringskassan exemplifiera med en 
eller flera yrkesgrupper där den försäkrade bedöms kunna klara att 
arbeta.

Annat har inte ändrats 

• Vid bedömningen av arbetsförmåga i sjukförsäkringen ska hänsyn 
inte tas till arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och 
liknande förhållanden.

• Arbetsmarknaden ska inte göras bredare eller smalare

• Arbetsgivare och hälso- och sjukvård har samma ansvar som 
tidigare
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Syftet med angiven yrkesgrupp

• Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan ska 

bli mer konkret och verklighetsförankrad

• Den som nekas sjukpenning behöver kunna förstå hur 

Försäkringskassan kommit fram till ett sådant beslut
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Kunskapsmaterial
• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick inför lagändringen ett 

gemensamt regeringsuppdrag att tillsammans utveckla ett 

gemensamt material

• Kunskapsmaterialet består av yrken som grupperats utifrån vilka 

fysiska och psykiska krav de ställer

• Tidigare har det varit upp till varje handläggare att föreställa sig vilka 

krav ett normalt förekommande arbete ställer

• Nu beskriver kunskapsmaterialet vad olika yrkesgrupper ställer för 

krav på aktivitet och tydliggör därmed vad ett normalt förekommande 

arbete kan innebära

• Arbetsförmedlingen äger och förvaltar materialet

– Det finns tillgängligt på deras hemsida

Kunskapsmaterialet - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

https://arbetsformedlingen.se/kunskapsmaterialet/


Sid 14

Försäkringskassans behov

• Underlaget från vården ska beskriva funktionsnedsättningar och 

aktivitetsbegränsningar

• Försäkringskassan går från bedömning i förhållande till ett 

arbete/yrke med vissa krav till bedömning i förhållande till en hel 

yrkesgrupp med många olika krav

Fortsatt krav på vården att lämna uppgifter om individen

Nya 

utmaningar?
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Sjukersättning för äldre förvärvsarbetande 

• riktar sig till försäkrade som har som mest fem år kvar tills de 

uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald 

(idag vid 60 år)

• innebär att försäkrade ska få sin arbetsförmåga bedömd mot 

normalt förekommande arbeten som de har erfarenhet av under 

de senaste femton åren samt andra lämpliga arbeten som är 

tillgängliga

• innebär också att försäkrade som inte har arbetat de senaste 

femton åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler

I övrigt är alla andra villkor för att beviljas sjukersättning oförändrade.

Normalt förekommande arbete man har erfarenhet av
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Vad vill lagstiftaren med särskilda regler?

• Lagstiftaren vill underlätta för försäkrade över en 

viss ålder att beviljas sjukersättning för att ge ökad 

ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig i 

arbetslivet och inte kan arbeta längre
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Höjd pensionsålder från 1 januari 2023
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Pensionsåldern påverkar sjukförsäkringen

• Gränsen för hur länge en försäkrad omfattas av SGI-skydd höjs till 

66 år ålder (idag 65 år) 

• Åldersgränsen gällande att inkomstgrundad ålderspension 

respektive garantipension höjs med ett år från 62 år till 63 år 

respektive 65 år till 66 år påverkas äldrereglerna
➢ Sjukpenning för äldre 63-66 år

➢ Sjukersättning för äldre 61-66 år

Prövningarna senareläggs med ett år
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Kontaktuppgifter
Försäkringssamordnare 

• Niklas Schenell: niklas.schenell@forsakringskassan.se

Samverkansansvariga sjukpenning

• Peter Larsson: peter.b.larsson@forsakringskassan.se

• Anna Andersson: anna.s.andersson@forsakringskassan.se

• Sofia Sandänger: sofia.sandanger@forsakringskassan.se

• Sara Eriksson: sara.a.eriksson@forsakringskassan.se

• Eva Åkerström: eva.akerstrom@forsakringskassan.se

Samverkansansvarig sjuk- och aktivitetsersättning

• Linda Biltmark: linda.biltmark@forsakringskassan.se

Kundcenter för partners: 0771-17 90 00

Mer information 

• www.forsakringskassan.se/nyheter 

• www.forsakringskassan.se/sidor för försäkringskassans parter/arbetsgivare
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