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PRAKTISKA RÅD- Sjukskrivning, sjukpenning och försörjningsstöd 

Min vårdplan cancer 

Sjukskrivning, sjukpenning och försörjningsstöd 
Sjukskrivning och sjukpenning 

Sjukskrivning kan bli aktuell om din sjukdom påverkar din förmåga att arbeta eller studera. Det är 
läkaren som gör bedömningen och utfärdar läkarintyg. Ett läkarintyg behöver du om du ska vara 
sjukskriven längre än sju dagar. Detta skickas i regel elektroniskt till Försäkringskassan. Du får en 
kopia på läkarintyget som du ska lämna till arbetsgivaren. Du kan också nå läkarintyget via Mina 
intyg på 1177.se. 

Arbetsgivaren ansvarar för att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan när du varit sjuk i 14 
dagar. Du bör prata med arbetsgivaren för att försäkra dig om att denne gör sjukanmälan. När du 
blivit sjukanmäld ska du ansöka om sjukpenning via Mina sidor på Försäkringskassan eller 
kontakta Försäkringskassans kundcenter för att beställa blanketten. Det är viktigt att du fyller i 
och skickar tillbaka blanketten så fort som möjligt. 

Först när läkarintyg, sjukanmälan och ansökan om sjukpenning finns hos Försäkringskassan gör 
handläggaren en bedömning om du har rätt till sjukpenning. 

Tänk på att om du till exempel har enskild firma eller är arbetssökande ska du sjukanmäla dig till 
Försäkringskassan redan den första sjukdagen för att ansöka om sjukpenning. Läs om vad som 
gäller för dig på Försäkringskassans webbsida. 

För att ha rätt till sjukpenning gäller följande: 

• Din läkare bedömer att du är för sjuk för att jobba. 
• Du behöver vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid. 
• Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. 
• Du är försäkrad i Sverige. 

Försörjningsstöd - för dig som inte har rätt till sjukpenning 

Du som inte omfattas av den allmänna sjukförsäkringen kan kontakta socialförvaltningen i din 
hemkommun. Där har du som har låg inkomst en möjlighet att söka försörjningsstöd. 

► Kontakta din kommun för att komma i kontakt med socialförvaltningen. 
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