Bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är borttagen
Den bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är nu borttagen. Vad innebär det
för den som är eller blir sjuk och behöver sjukpenning? I den här artikeln ska jag
försöka reda ut vilka regler som gäller efter den 1 februari 2016 för den som är sjuk och
beroende av sjukpenning för sin försörjning.
Den 1 februari 2016 upphörde den bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning.
”Ersättning från sjukförsäkringen ska ge trygghet och lämnas under den tid det tar att återfå
arbetsförmågan”(Prop 2015/16:1 Utgiftsområde 10, s 32). Det mesta i reglerna kring
sjukpenning är detsamma som tidigare, som ni kan se nedan. Det är längden på den förlängda
sjukpenningen som har ändrats och där finns nu ingen bortre tidsgräns. Reglerna för
sjukpenning ser nu ut så här:
-

Sjukpenning som är 80 % av SGI (sjukpenninggrundande inkomst) kan normalt
betalas ut i sammanlagt 364 dagar under en period på 450 dagar. Som
sjukpenningdagar räknas även rehabiliteringspenning och 13 dagars sjuklön om de
ingår i en period där du även fått sjukpenning.

-

Då du förbrukat dina 364 dagar med sjukpenning kan du ansöka om förlängd
sjukpenning som är 75 % av sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Förlängd
sjukpenning kan nu beviljas utan begränsning i tid.

Arbetslivsintroduktion (ALI) erbjuds ej efter den 1 februari 2016. De som påbörjat insatsen
innan dessa får dock fullfölja den om de så önskar.
Reglerna för Rehabiliteringspenning är oförändrade och betalas ut med samma belopp och
tidsgräns som sjukpenning på normalnivå vid rehabiliteringsåtgärder.
Rehabiliteringskedjan i Lagen om allmän försäkring (AFL) finns kvar oförändrad.
Rehabiliteringskedjan består av tre steg med fasta tidsgränser. Dessa regler styr hur
arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms för de allra flesta försäkrade. Beroende på var
i rehabiliteringskedjan du befinner dig avgörs vilka insatser som du har rätt till och vilka delar
av arbetsmarknaden din förmåga att arbeta ska mätas mot.
Rehabiliteringskedjan är uppdelade i tre helt skilda perioder enligt följande:
-

Under de första 90 dagarna av din sjukskrivning har du rätt till sjukpenning om du inte
kan utföra ditt vanliga arbete hos din arbetsgivare. Under denna period ska
Försäkringskassan ta reda på om arbetsgivaren kan erbjuda annat tillfälligt arbete som
är lämpligt med hänsyn till din sjukdom.

-

Från och med dag 91 har du rätt till sjukpenning endast om du inte kan utföra något
arbete alls hos din arbetsgivare. Försäkringskassan ska under denna period undersöka
om det finns andra arbetsuppgifter hos din arbetsgivare som är lämpliga för dig.
Försäkringskassan kan då begära att du ska få ett utlåtande från arbetsgivaren. I
utlåtandet ska arbetsgivaren visa om den kan erbjuda dig lämpliga arbetsuppgifter med
hänsyn till din sjukdom eller ej.

-

Från dag 181 har du rätt till sjukpenning bara om du inte kan ta ett arbeta på den
ordinarie arbetsmarkanden eller annat tillgängligt arbete som till exempel anställning
hos Samhall eller med hjälp av lönebidrag.

Något som också är viktigt för dig att känna till är att de olika sjukperioder läggs samman.
Detta får till följd att vid en ny sjukperiod kan du redan ha förbrukat flera av dagarna i
rehabiliteringskedjan. Varje sjukperiod börjar alltså där den förra slutade. För att slippa att
sjukperioderna läggs samman ska du ha arbetat under minst 90 dagar mellan sjukperioderna.
Helgdagar och semester räknas in i perioden men inte andra ledigheter som till exempel
föräldraledighet.
Tidsgränsen 915 dagar för utbetalning av sjukpenningstillägg kvarstår efter lagändringen. Här
är det alltså ingen skillnad.
Reglerna rörande att du kan du få fortsatt sjukpenning på 80 % av SGI om du har en allvarlig
sjukdom är oförändrade. Exempel på sjukdomar som anses berättiga till ersättning är vissa
neurologiska sjukdomar, när du väntar på transplantation och vissa tumör- eller liknande
sjukdomar. För att kunna få fortsatt sjukpenning måste du lämna in en ansökan särskilt om
detta. Någon tidsgräns för fortsatt sjukpenning finns inte utan den betalas ut så länge den
allvarliga sjukdomen kvarstår.
Reglerna för att återfå sjukpenning på normalnivå kvarstår. För detta krävs att du under en
period om 87 dagar inte har mottagit sjukpenning. Som sjukpenning räknas till exempel även
dagar med sjuklön som övergår i sjukpenningsperiod, förebyggande sjukpenning eller
rehabiliteringspenning.
Detta är en mycket kort sammanfattning av de regler som nu gäller då du behöver
sjukpenning. För dig som vill läsa mer finns information hos Försäkringskassan. Dessutom
finns de förarbeten som ligger till grund för de nya reglerna.
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