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FAKTA 
Nya regler i sjukförsäkringen införs från och med den 1 

juli 2008 

Rehabiliteringskedja i tre steg 
Under de tre första månaderna ska arbetsgivaren och den an-
ställde undersöka om det finns förutsättningar för byte till 
andra arbetsuppgifter. Efter 3 månader ska det undersökas om 
det finns annat arbete på arbetsplatsen. Efter 6 månader som 
sjukskriven ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade 
kan försörja sig genom arbete på den reguljära arbetsmarkna-
den. 
 
Tidsgräns och sänkt ersättning för sjukpenning 
Efter 1 år som sjukskriven sänks ersättningen till 75 procent av 
sjukpenninggrundad inkomst (SGI) och betalas ut längst i 1,5 
år. Maximal tid med sjukpenning blir 2,5 år. Undantag vid svår 
sjukdom kan göras.  
 
Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas  
Sjukersättning ska bara förekomma om den försäkrades arbets-
förmåga är stadigvarande (livslång) nedsatt. Det blir därför inte 
möjligt att få tidsbegränsad sjukersättning. 
 
 

  
Antalet sjukskrivningsdagar bedöms i år bli ca 45 miljoner, vilket 
innebär en halvering av antalet dagar sedan 2002 (se diagram 
189). Antalet sjukpenningdagar per sysselsatt fortsätter att falla 
och hamnar i år under den tidigare lägsta nivån 1997 (se diagram 
190). Trenden med fallande sjukpenningdagar i relation till sys-
selsättningen fortsätter sedan nästa år och 2010.  

Erfarenhetsmässigt övergår ca hälften av de långa sjukfallen 
till sjukersättning (tidigare förtidspension). Enligt de nya reglerna 
kommer tidsbegränsad sjukersättning att upphöra som förmån. 
Det innebär att flödet från sjukpenning till sjukersättning kom-
mer att minska. Regeländringarnas effekt på antalet med sjuk- 
eller aktivitetsersättning bedöms bli betydande framför allt 2010 
eftersom personer som uppburit tidsbegränsad sjukersättning då 
fasas ut från denna förmån.  

Effekterna av de nya reglerna i sjukförsäkringen är svåra att 
beräkna men sammantaget bedöms utgifterna för ohälsorelate-
rade transfereringar till hushållen vara knappt 8 miljarder kronor 
lägre 2010 än 2007.  

Under prognosperioden kommer utgifterna för arbetsmark-
nadsprogram att öka bl.a. som en följd av införandet av jobb- 
och utvecklingsgarantin samt en jobbgaranti för ungdomar. Re-
geländringarna inom sjukförsäkringsområdet innebär också att 
utgifterna för både arbetslöshetsersättningen och arbetsmark-
nadsprogrammen ökar något 2010. Även kommunernas utgifter 

Diagram 190 Antal sjukpenningdagar 
per sysselsatt 
Antal dagar 
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Källor: Försäkringskassan, SCB och 
Konjunkturinstitutet. 

Diagram 189 Sjukskrivningsdagar 
Miljoner dagar per år 
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Källor: Försäkringskassan, Socialdepartementet 
och Konjunkturinstitutet. 

Fördjupning i Konjunkturläget juni 2008 (Konjunkturinstitutet)




