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Sjukersättning

Alla rehab-

möjligheter 
uttömda

Nedsatt i förhållande 
till hela 

arbetsmarknaden

Stadigvarande 
nedsatt 

arbetsförmåga



• Sjukersättning beviljas tills vidare (33 kap. 4 § SFB)

• Nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan (33 kap. 5 § SFB)

• Förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden

• Ej sociala faktorer såsom språk, ålder, boende långt från 
arbetsmarknad osv

• Stadigvarande (”för överskådlig framtid”) 

• Uppföljning av alla sjukersättningsärenden sker var tredje år

• ”Åttondelen” – Man kan arbeta upp till 5 timmar i veckan

Sjukersättning



För att man ska rätt till sjukersättning krävs att arbetsförmågan är nedsatt 

i förhållande till ett väl anpassat eller skyddat arbete. 

Vad är det? 

Det kan vara ett arbete på Samhall eller ett arbete som är så väl 

anpassat att du t ex behöver ett biträde för att klara vissa moment. Det 

kan vara ett arbete där du inte utsätts för stress, där du kan gå ifrån och 

vila eller där du inte utsätts för vissa saker (t ex många sociala kontakter, 

parfymer eller lyft av olika slag).

Väl anpassat eller skyddat arbete



Sjukersättning kan endast beviljas då all medicinsk 

och arbetslivsinriktad rehabilitering som kan 

förbättra arbetsförmågan är slutförd. 

Det innebär att sjukersättning inte kan beviljas så länge 

en arbetsprövning/-träning pågår. 

Om den försäkrade inte provat ett arbete som är 

anpassat utifrån hens behov kan det också innebära att 

sjukersättning inte kan beviljas (såvida det inte säkert 

går att säga att hen är så sjuk att inget arbete vore 

möjligt).

All rehabilitering måste vara slutförd



Hel sjukersättning kan beviljas från och med juli de år en person fyller 19 

år. Det gäller endast om arbetsförmågan är helt och varaktigt nedsatt på 

grund av medicinska orsaker. 

Det ska vara helt osannolikt att en arbetsförmåga kan utvecklas. Det ska 

även vara klart att ingen medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering 

kan öka förmågan att komma i arbete på någon nivå.

Sjukersättning för dem mellan 19-30 år



• Den försäkrade ska bifoga ett läkarutlåtande om 

hälsotillstånd till sin ansökan.

• Även underlag från sjukgymnast (t ex TIPPA-

bedömning, NPF-utredning), arbetsterapeut, kurator 

eller psykolog kan vara värdefullt.

• Arbetsförmedlingens sammanfattningar och 

specialistinsatser kan belysa om den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen är uttömd.

Hur utreder vi? Vad behövs?



D – F – A (Diagnos Funktionsnedsättning 
Aktivitetsbegränsning)

Att sjukdom föreligger är inte tillräckligt för rätt till ersättning. Ytterst är det om 

arbetsförmågan påverkas av den aktivitetsbegränsning, som i sin tur orsakas 

av nedsättning av funktion i kropp eller i psyke, som avgör. 

Diagnos       Funktionsnedsättning        Aktivitetsbegränsning 

(DFA-kedjan)

Det är en professionell bedömning av DFA-kedjans tre led och en rimlig 

koppling dem emellan som krävs av hälso- och sjukvården för rätt till 

ersättning från sjukförsäkringen. 



Funktion är knutet till individens kropp och psyke och 

kan beskrivas som ett medicinskt begrepp. En 

bedömning av funktionsnedsättningar är central vid 

bedömningen av arbetsoförmåga på grund av sjukdom, 

men nedsatt funktion är inte i sig en garanti för att det 

föreligger sjukdom. Det behövs också en trovärdig 

koppling mellan sjukdomen och funktionsnedsättningen. 

Aktivitetsbegreppet är ett komplement till 

beskrivningen av funktionsnedsättningar. I praktiken 

handlar oförmåga att arbeta om problem att utföra vissa 

aktiviteter, aktivitetsbegränsningar. Här vill 

Försäkringskassan ha konkreta exempel på vad den 

försäkrade faktiskt inte klarar att utföra.

Forts. D – F – A



Aktivitetsersättning



• Ca 29.000 i landet (440 i HBS)

• Män har aktivitetsersättning i större 

utsträckning än kvinnor

• Psykiatriska diagnoser har dominerat 

sedan ersättningen infördes (80%)

• Bland de enskilda diagnoserna är 

intellektuella funktionsnedsättningar 

samt autismspektrumstörningar 

vanligast

• Ofta samsjuklighet

Hur ser målgruppen ut? 



Intentionen med aktivitetsersättning

Syftet med reformen som infördes 2003 var att unga med 

långvarigt nedsatt arbetsförmåga skulle få ett särskilt stöd genom 

att få aktivitetsersättning. Ersättningsformen skulle stimulera till 

aktiviteter utan att den ekonomiska tryggheten påverkas. 



Aktivitetsersättning – rätten till

Rehab kan 
pågå med 
ersättning

Nedsatt i förhållande 
till hela 

arbetsmarknaden

Nedsatt 
arbetsförmåga 

minst 1 år

Aktivitetsersättning 
Nedsatt arbetsförmåga

• Fjärdedelar i 
förhållande till heltid

• Medicinskt styrkt, 
DFA samt nedsatt 
arbetsförmåga

• Bedöms gentemot 
alla arbeten, även 
anpassade

• Minst ett år, max tre 
år.

• Ny bedömning vid 
varje ansökning

• Förlängt pga. 
Funktionsnedsättning

• Enbart hel AE 

• Ej bedömning av 
arbetsoförmåga

Aktivitetsersättning 
förlängd skolgång



Under tid med aktivitetsersättning



Målsättningen är att så många som möjligt ska få eller återfå arbetsförmåga 

och det skall uppnås genom att:

• Vi arbetar tidigt och aktivt i våra ärenden. 

• Vi arbetar differentierat i  samordningsuppdraget.

• Vi tillvaratar motivation och impulser som tyder på att den försäkrade är redo att 

ta nästa steg i sin rehabilitering.

• Vi säkrar att så många som möjligt har tillgång till insats eller aktivitet.

– Rätt insats i rätt tid till rätt person

Så här arbetar vi i samordningsuppdraget  



Samordningshjulet



Identifiera behov 
av stöd 

Personligt 
möte

Begäran 
gemensam 

kartläggning

Gemensam 
kartläggning 

Arbetsförberedande insatser 

Arbetslivsinriktade insatser

Intresseanmälan/

remiss

Förbundsinsats

Möte/

individuell 
planering insats -

FK
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Process från identifierat behov till insats

Insatser i förbundet såsom 
arbetsförberedande eller exempelvis IPS,  

SE, CM eller annan. 



Samordningsförbund, en del av ordinarie handläggning



AE Nedsatt 
arbetsförmåga

• Fjärdedelar i 
förhållande till 
heltid

• Medicinskt styrkt, 
DFA samt nedsatt 
arbetsförmåga

• Bedöms gentemot 
alla arbeten, även 
anpassade

• Minst ett år, max 
tre år.

• Ny bedömning vid 
varje ansökning

AE Vilande

• Haft ersättning i 
minst ett år

• Nivåer som 25, 
50, 75 el helt 
vilande

• Vilande i max 2 år

• Liten ersättning 
utgår under tid 
med vilande

• Måste ansöka 
innan jobb/studier 
påbörjas

AE Prövotid studier

• Studera med 
bibehållen 
ersättning

• Haft ersättning i 
minst ett år

• Upp till 6 månader

• Ansök innan 
studierna 
påbörjas

Aktivitetsersättning – incitament till arbete



Vad säger de unga vuxna med AE själva?
Utifrån djupintervjuer

• De flesta har en vilja att komma ut i arbete

• Dåligt självförtroende samt känsla av otillräcklighet är 

vanligt förekommande

• Inaktivitet hos målgruppen

• Upplevelse av att information/kunskap saknas hos 

huvudmän

• Många önskar aktivt stöd - ”hands on”



Vad händer på 30-årsdagen?

• Hälften av unga med aktivitetsersättning beviljas sjukersättning 

vid 30 års ålder. 

• Ett fåtal får ersättning från sjukförsäkringen i form av 

sjukpenning i särskilda fall.

• Den resterande delen upphörde helt 

att få ersättning från sjukförsäkringen. 



• En stor del av de försäkrade saknar 

rehabiliteringsinsatser eller aktiviteter under 

ersättningsperioden

• Många gånger hamnar ansvaret för att ta initiativ till 

insatser på den försäkrade 

• Försäkringskassan har ibland inte möjlighet att följa 

upp ärenden i den utsträckning som vi skulle önska 

vilket innebär att vi uppskattar impulser från andra 

medlemsparter när behov av arbetslivsinriktade 

insatser finns

Utmaningar 



Mer information



TACK! 


