
Info/utbildning maj 2015 

Försäkringskassans vision 
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• Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse 

• Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare 

• Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig 

 

Kundlöftena sammanfattas i orden: 

• Mänskligare 

• Tryggare 

• Enklare 

Våra kundlöften 
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Tidiga insatser 

• Ta hjälp av företagshälsovården 

• Tidiga tecken  

• Tidigt samtal 

• Håll kontakten 

• Motivera – ta inte över ansvaret 
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Sjuklöneperioden – steg för steg 
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Försäkringskassans två uppdrag 

 

Vid nedsatt arbetsförmåga p g a sjukdom: 

1. Bedöma rätt till ersättning 

2. Samordna insatser 
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Sjukpenning 

betalas ut om man 

inte kan klara de 

vanliga arbets-

uppgifterna. 

Sjukpenning 

betalas ut om  

man inte kan klara 

någon arbets-

uppgift hos 

nuvarande 

arbetsgivare.** 

Sjukpenning betalas ut om 

man inte kan utföra något 

arbete alls på 

arbetsmarknaden.*** 

Återgång till vanliga 

arbetsuppgifter  

eller andra arbets-

uppgifter hos 

arbetsgivaren. 

Arbetsuppgifter söks 

även på hela arbets-

marknaden med hjälp 

och stöd från 

arbetsgivare och 

Arbetsförmedlingen.* 

Fortsatt hjälp och stöd  

från arbetsgivaren och 

Arbetsförmedlingen för 

återgång i någon form  

av arbete. 

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

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

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

0 90 180 365 

Rehabiliteringskedjan – 
bedömning av arbetsförmågan 
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Sjukpenning på 

normalnivå 

Ersättning cirka 80% 

364 dagar 

Sjukpenning på 

fortsättningsnivå 

Ersättning cirka 75% 

550 dagar 

Lön 

A-kassa 

Sjukpenning 

Arbetslivs-

introduktion 

Aktivitetsstöd/ 

utvecklingsersättning  

3 månader 
Aktivitetsstöd/ 

utvecklings- 

ersättning 
I vissa undantagsfall kan 

fler dagar med sjuk-

penning på fortsättnings-

nivå betalas ut. 

Vid allvarliga sjukdomar 

kan fler dagar med 

sjukpenning på 

normalnivå betalas ut. 

Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 

Tidsbegränsning av sjukpenning 

Sjukpenning i högst 364 dagar under en  

ramtid på 450 dagar. 
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Vad händer när sjukpenningen 
eller aktivitetsersättningen tar 
slut?  

• Erbjudande om överlämningsmöte med 

Arbetsförmedlingen 

• Erbjudande om att delta i 

arbetslivsintroduktion 

 

     
Fortsättning 
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Stöd i Försäkringskassans 
bedömning 

• Läkarintyg + kundens egen beskrivning 

• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd 

• Försäkringsmedicinsk rådgivare 

• Prejudicerande domar 

• Utlåtande från arbetsgivare 

– Begärs via den sjukskrivna/anställda 

– Begärs enbart om uppgifterna behövs 
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Alternativ till sjukskrivning 

• Deltidssjukskrivning 

• Arbetsresor 

• Tillfälliga arbetsuppgifter 

• Ändrade arbetstider 

• Arbetshjälpmedel 

• Förebyggande sjukpenning 

• Allmänt och särskilt högriskskydd 

• Arbetsplatsnära stöd 
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Samordningsuppdraget 

• Personlig handläggare 

• Plan för återgång i arbete 

• Avstämningsmöte 

• Arbetsprövning/arbetsträning 

• Arbetsgivarutlåtande 

• Förstärkt samarbete Arbetsförmedlingen (GK) 

• Fördjupade medicinska utredningar (SLU/TMU) 

• Fördjupad samverkan Region Halland (kontaktpersoner) 
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S 
 

Samarbetet mellan FK och AF 
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Förebyggande sjukpenning? 

• Medicinsk behandling och rehabilitering 

• Syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller helt eller 

delvis förebygga arbetsoförmåga 

• Ordinerats av läkare  

• Plan som Försäkringskassan godkänt  

• Behandlingen förhindrar arbete med minst en fjärdedel  

 

Har individen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet en förhöjd 

sjukdomsrisk och risk för nedsatt arbetsförmåga?  

 

Är behandlingen eller rehabilitering lämplig för att förebygga individens 

sjukdom och arbetsoförmåga?  
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Arbetshjälpmedel 
- syfte  
 ett led i en rehabilitering av en försäkrad 

förvärvsarbetande   

 Möjliggör snabb återgång till arbete 

 för att kunna fortsätta att arbeta trots en 

funktionsnedsättning  

 underlätta/förebygga 

 Möjlighet att förhindra framtida ohälsa grundat på en 

funktionsnedsättning 
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Arbetshjälpmedel 
- för vem? 

• bidrag kan beviljas till en förvärvsarbetande 

försäkrad som ett led i en rehabilitering  

• finns en funktionsnedsättning 

• försäkrade för arbete och/eller bosättning  

• kan lämnas till arbetsgivare, anställda, egna 

företagare och fria yrkesutövare (etablerad)  

• längst till månaden innan du fyller 67 år 
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Arbetshjälpmedel 
- till vad? 

• att köpa eller, om det är ekonomiskt mera  

förmånligt, att hyra sådana arbetshjälpmedel 

eller anordningar på arbetsplatsen som behövs 

för att den försäkrade skall kunna utföra sitt 

arbete 

• expertundersökningar  

• reparation av arbetshjälpmedlet 
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Arbetshjälpmedel 
- bidrag kan inte lämnas för: 

• hjälpmedel som normalt behövs i verksamheten 

eller som krävs för att arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande, 

• reparation av fast anordning, maskin eller 

byggnad 

• ett jordbruks rationalisering, eller glesbygdsstöd 
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Arbetshjälpmedel 
- arbetsgivare 

• bidrag kan bara beviljas om åtgärderna ligger 

utanför arbetsgivarens arbetsmiljöansvar  

• vid osäkerhet kontaktas arbetsmiljöverket 
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Arbetshjälpmedel 
- hur mycket?  

• anställd och arbetsgivare maximalt 50 000 

kronor  

• datorbaserade hjälpmedel högre belopp  

• arbetsgivare, hälften av kostnad överstiger 

10 000 kronor, max 50 000 kronor 

• om särskilda/synnerliga skäl mer i bidrag  
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Arbetshjälpmedel 
- söka bidrag 

• blankett ”Ansökan om bidrag till 

arbetshjälpmedel”  

• ansökan till Försäkringskassan innan beställning 

• medicinskt underlag styrka funktionsnedsättning 

och behov av arbetshjälpmedel  

• offert   
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Arbetshjälpmedel 
- exempel på hjälpmedel  

• Hörselskadade  

» bordsmikrofon för mindre möten 

» föreläsarmikrofon för större möten 

» streamer för telefoni (Bluetooth)  

• Synskadade 

» Förstoringskamera 

» Läskamera 

» Talande dator, Voice express, talsyntes 

» Punktdisplay  

» Punktskrivare  
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• Dyslektiker 

» Läs- och skrivstöd 

» Rättstavningsprogram 

» Läspenna  

• Rörelshinder 

– Särskilt anpassad rullstol  

» Elektrisk, stårullstol, permobil  

• Lantbrukare 

» Elhydrauliskt fotsteg 

 

 

Arbetshjälpmedel 
- exempel på hjälpmedel  
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Sjuk länge 

• Sjukersättning – över 30 år 

• Aktivitetsersättning – mellan 19 och 30 år 

• Arbeta med sjukersättning 
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Kontakt 

www.forsakringskassan.se 

 

http://www.forsakringskassan.se/

