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Ändrade regler inom socialförsäkringen m m 
 
Riksdagen har beslutat om ett antal förändringar inom 
socialförsäkringens område. 
 
Förändringarna innebär 
 
* ändrade regler för sjukersättningen 
 
- sjukpenningnivå 80% även efter 365:e dagen i sjukperioden till den som genomgår 
medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering, - en spärregel för den som efter ett års 
sjukskrivning uppbär sjukpenning på 70%-nivå, där denna sjukpenningnivå bibehålls om 
sjukperioderna omfattar minst 365 dagar under de senaste 450 dagarna, 
 
* ändrade regler i arbetsskadeförsäkringen 
 
- slopande bl a av arbetsskadesjukpenningen, 
 
* ändrade regler för tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar 
 
- kontaktdagar kan tas ut från och med det kalenderår barnet fyller fyra år, - kontaktdagar 
för barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan 
tas ut från barnets födelse. 
 
ÄNDRING I SJUKPENNINGNIVÅER. Gäller från 1993-07-01. Prop 1992/93:178 om vissa 
socialförsäkringsfrågor Betänkande 1992/93:SfU17 Socialförsäkringsfrågor Betänkande 
1992/93:SfU15 Höjd pensionsålder m m SFS 1993:744 
 
I samband med att sjukpenningnivån sänktes till 70% efter 365 dagars sjukskrivning (se SFS 
1992:1702), dock med ikraftträdande tidigast från 1993-07-01, konstaterades att 
konsekvenserna av denna sänkning skulle utredas ytterligare. Det gäller dels de personer 
som är sjukskrivna mer än ett år och som efter en begränsad tids behandling kommer att 
återgå i arbete och personer som har livshotande sjukdomar, för vilka det kunde finnas skäl 
att överväga särskilda regler. Dels gäller det också behovet av en spärr för att förhindra att 
en person i ett mycket långt sjukfall kan undgå en sänkning av 
kompensationsgraden. 
 
Därför har beslutats om tillägg till AFL vad gäller 3 kap 4c§ (sjukpenningens nivå efter den 
365:e dagen) och 4d§ (sammanläggning av sjukfall vid långvarig sjukskrivning). 
 
Sjukpenningens nivå 
 
För tid under vilken en person på grund av sjukdom genomgår medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering skall sjukpenning på 80%- nivån kunna utges även efter den 365:e 
dagen i sjukperioden då sjukpenning annars skulle ha utgivits med 70%. 
 
Som villkor gäller att behandlingen eller rehabiliteringen ordinerats av läkare och ingår i en 
av försäkringskassan godkänd plan. Med medicinsk behandling avses aktiva insatser som 



syftar till att bota eller förbättra sjukdomstillståndet och återställa arbetsförmågan. Vidare 
avses behandling av sådana sjukdomar som fortlöpande försämrar personens hälsotillstånd 
och som kan bedömas som livshotande. Med medicinsk rehabilitering avses aktiva åtgärder 
som syftar till att förkorta sjukdomstiden och att helt eller delvis häva nedsättningen av 
arbetsförmågan. Aktiviteterna ska vara sådana som kräver insats av sjukvårdspersonal och 
den sjuke gemensamt. 
 
Sammanläggning av sjukfall 
 
I förarbetena framhålls att det är nödvändigt att samtidigt med sänkningen av 
sjukpenningnivån till 70% införa en bestämmelse som förhiondrar att någon på ett alltför 
enkelt sätt undgår en sådan sänkning. 
 
Därför kommer sjukpenning att utges på 70%-nivån efter det att en person under de senaste 
15 månaderna haft sjukperioder som sammanlagt omfattar minst 365 dagar. Tid före ett 30-
dagarsuppehåll räknas inte. Sjukpenning på 70%-nivån utges således till dess att personen 
varit friskskriven under mer än 30 dagar i följd. 
 
Att bestämmelserna i denna regel är tillämpliga på nya sjukfall påverkar inte arbetsgivarens 
skyldighet att utge sjuklön enligt sjuklönelagen. 
 
ÄNDRING I ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN. Gäller från 1993-07-01 Prop 1992/93:178 om 
vissa socialförsäkringsfrågor Betänkande 1992/93:SfU17 Socialförsäkringsfrågor SFS 
1993:357 
 
Vid arbetsskada utges till den som är sjukpenningförsäkrad ersättning under sjukdomstid 
för inkomstbortfall i form av sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt AFL. 
 
Principen att en arbetsskada ska ersättas med högre belopp än en annan skada gäller alltjämt 
dock först sedan en bestående nedsättning av arbetsförmågan till följd av arbetsskada har 
inträtt. Detta innebär att arbetsskadan kommer att prövas av försäkringskassan först när 
fråga om rätt till livränta uppkommit. 
 
Genom att rätten till arbetsskadesjukpenning har slopats kommer en arbetsskadad att 
ersättas på samma sätt som vid sjukdom under sjukdomstid, dvs enligt SjLL och/eller AFL. 
Vidare kommer den som då uppbär arbetsskadesjukpenning (på 100%-nivån) att få sin 
ersättning sänkt till 80%-nivån eller, om sjukskrivningen pågått i mer än 365 dagar, till 70%-
nivån. I vissa fall kommer dock att finnas behov av prövning om huruvida arbetsskada 
föreligger trots att frågan om rätt till livränta inte uppkommit. Detta gäller dels beträffande 
dem som inte omfattas av sjukförsäkringen enligt AFL, dels i fråga om sådana kostnader 
som fortfarande ska ersättas av LAF. 
 
Att arbetsskadesjukpenningen slopas innebär inte någon som helst ändring i fråga om 
arbetstagares resp arbetsgivares skyldighet att anmäla arbetsskada. Arbetsgivare som 
underlåter sin 
anmälningsskyldighet kan dömas till böter. 
 
Den nya lagregeln innebär att för sjukfall som ligger i tid före 1993- 07-01 kommer 
nuvarande regler i LAF att tillämpas fram till detta datum. För sjukfall som börjar denna dag 
eller senare kommer de nya reglerna att gälla fullt ut. För pågående sjukfall gäller att 
ersättning som avser tid före 1993-07-01 kommer att utges enligt nuvarande bestämmelser i 
LAF medan ersättning som avser tid därefter kommer att utges enligt den nya lagregeln. 
 
Ovanstående får från 1993-07-01 även till följd att för de recidiv av arbetsskada där tidigare 
arbetsskadesjukpenning utgivits kommer 10% sjuklön enligt AB att utges - samt 
sjukpenning enligt AFL - om sjukperioden inte överstigit 90 kalenderdagar. 
 
Vid recidiv av arbetsskada gäller även fortsättningsvis att sjukersättning ska utges i form av 
sjuklön enligt SjLL under sjuklöneperioden. 
 



ÄNDRING I TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING. Gäller från 1993-07-01. Prop 1992/93:178 
om vissa socialförsäkringsfrågor Betänkande 1992/93 SfU17 Socialförsäkringsfrågor Prop 
1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade Betänkande 1992/93 SoU19 
Stöd och service till vissa funktionshindrade Betänkande 1992/93 SfU15 Höjd pensionsålder 
m m SFS 1993:355, SFS 1993:743 
 
Den nu genomförda lagändringen avser enbart kontaktdagar. 
 
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar från och med det 
kalenderår under vilket barnet fyller fyra år till och med det kalenderår barnet fyller tolv år. 
Tidigare gällde rätten från barnets fyraårsdag. 
 
En förälder till barn som omfattas av lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har dock rätt till kontaktdagar från barnets födelse till dess att det 
fyller sexton år. 
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