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Ändringar inom sjuk- och föräldraförsäkringarna i lagen om allmän försäkring (AFL)                                 
 
Riksdagen har beslutat om Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (SFS 
1992:275). Genom lagen - bifogas cirkuläret - som träder i kraft 1992-07-01 föreskrivs bl a att 
3 kap 8 § samt 4 kap 10, 11 och 13 §§ AFL skall ha ändrad lydelse. Skälen till lagändringarna 
framgår av regeringens proposition 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor (sid 17-22). 
De nya bestämmelserna i 3 kap 8 § samt 4 kap 10 och 11 §§ AFL tillämpas första gången i 
fråga om ersättningsfall som börjar efter ikraftträdandet. 
 
UTBYTE AV FÖRÄLDRAPENNING MOT SJUKPENNING 
 
De nya bestämmelserna i 3 kap 8 § AFL innebär att lagregleringen ändras så att, vid 
prövning av rätten till sjukpenning för sjukdomstid då föräldern annars skulle ha uppburit 
föräldrapenning, arbetsförmågans nedsättning bestäms enbart med hänsyn till förälderns 
förmåga att vårda barnet. Sjukpenning för tid under vilken en försäkrad annars skulle ha 
uppburit föräldrapenning skall alltså kunna utges endast i den utsträckning som den 
försäkrades förmåga att vårda barnet är nedsatt på grund av sjukdomen. 
 
Försäkringskassan ges möjlighet att, när det finns skäl till det, kräva att den försäkrade 
genom läkarintyg styrker att sjukdomen hindrar henne/honom från att vårda barnet. 
 
UTBYTE AV FÖRÄLDRAPENNING MOT TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING 
 
De nya bestämmelserna i 4 kap 10 och 11 §§ AFL innebär att lagregleringen ändras så att vid 
vård av barn som är 240 dagar eller äldre skall föräldrapenning kunna bytas ut mot tillfällig 
föräldrapenning endast om det barn för vilket tillfällig föräldrapenning söks vårdas på 
sjukhus. 
 
Om barnet insjuknar dagen efter en period med föräldrapenning föreligger rätt till tillfällig 
föräldrapenning enligt reglerna i övrigt om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för 
vård av barnet. De nya bestämmelserna i 4 kap 13 § AFL innebär att lagregleringen 
kompletteras med möjlighet för försäkringskassan att begära att föräldern styrker att 
hon/han skulle ha utfört förvärvsarbete den aktuella dagen. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen och Marianne 
Hörding. 
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