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Sjukfrånvaro och rehabilitering  

Sjuklön och sjukpenning (Fast anställda och vikarier)  

Som medarbetare har du en lagstadgad rätt att under de första 14 dagarna få sjuklön. Vid sjukfrånvaro längre än 14 
kalenderdagar är det Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning. 

En kompletterande ersättning betalas även ut från Medpro från dag 15 till dag 90.  

Vad behöver du göra och vad får du? 

Vilken dag? Vad ska göras?  
 

Var kommer ersättningen ifrån?  Hur mycket får du? 

Dag 1 Gör sjukanmälan till din chef 
via telefon. Viktigt att du 
meddelar samma dag, så 
tidigt som möjligt 
. 

Ingen ersättning. Karensdag.  0 kr 

Dag 2  
 

Du får sjuklön från din Medpro. 80 % av din lön 

Dag 8 Dags att gå till läkaren för ett 
sjukintyg. Skicka en kopia av 
läkarintyget till din chef med  
kopia till löneavdelningen 
 

Du får sjuklön från din Medpro. 80 % av din lön 

Dag 15 Chefen skickar information till 
Försäkringskassan att du är 
sjuk. Medarbetaren skickar 
sedan in originalet av 
läkarintyget till 
Försäkringskassan för att 
ansöka om sjukpenning. 
 

Du får sjukpenning från Försäkringskassan  
och sjuklön från din Medpro. 

Beror på hur mycket du 
tjänar. 

Dag 91 När du varit sjuk i 90 dagar 
anmäler Medpro det till 
Collectum och Alecta . 

Sjukpenning från Försäkringskassan  

och sjukpension.   

 

Beror på hur mycket du 
tjänar. 

 

 

 

 

 

https://medarbetare.academedia.se/om-din-anstallning/kontakta-hr-och-praktikertjanst/
https://medarbetare.academedia.se/om-din-anstallning/kontakta-hr-och-praktikertjanst/
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Sjukpension 
I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut 
ersättning till dig. 

Du kan få ITP Sjukpension när du 

• har fyllt 18 år och har en Medpro som betalar för din ITP 
• har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år 
• har en pågående utbetalning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller 

aktivitetsersättning 
• är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid. 

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall går du inte miste om de inbetalningar som görs till din tjänstepension. Det 
beror på premiebefrielseförsäkringen som också ingår i din tjänstepension. 

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din Medpro och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre 
tid, får du också ITP Sjukpension. Hur mycket ITP Sjukpension du får hänger ihop med din lön. 

Sjuk igen inom 5 dagar 

Om en medarbetare har varit sjuk, börjar arbeta och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas ingen ny 
karensdag. Då räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. 

Sjukfrånvaro under semester     

En medarbetare som blir sjuk under semester behöver inte räkna dessa dagar som semester. Denna regel gäller 
både betalda och obetalda semesterdagar. För att detta ska vara möjligt behöver man i vanlig ordning sjukanmäla sig 
till sin chef omedelbart, eller så snart som möjligt och då med intyg om varför det inte kan ske tidigare. Senast när man 
är åter från semestern/sjukledigheten, ska man även registrera sjukfrånvaron i tidsredovisningen. 

Enligt semesterlagen ger sjukdom under semester bara rätt till sjuklön om arbetstagaren får semesterlön och om 
medarbetaren har sjukanmält sig. Om en arbetstagare avstår från att byta ut semesterledighet mot sjukledighet blir 
det inte aktuellt med sjuklön eftersom semesterlön betalas. 

Om medarbetaren redan är sjuk när semestern inleds fortsätter sjuklöneperioden att löpa under semestern även om 
medarbetaren inte begär uppskov med semestern. 
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Förstadagsintyg 

Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där Medpro kan begära läkarintyg från första sjukdagen, så kallat 
Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för 
alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år.  

Syftet med förstadagsintyget är att medarbetare, med ofta återkommande sjukfrånvaro, ska etablera en läkarkontakt 
och på det sättet fånga upp en ohälsa. Chefen kan också få ett stöd för att sedan tillsammans med medarbetaren 
hitta hållbara lösningar. Förstadagsintyget ska inte ses som en lösning på ett problem. Som Medpro bör du undersöka 
behoven av möjligheterna av anpassning och rehabilitering innan beslut om förstadagsintyg fattas. 

Särskilda skäl, som krävs innan en begäran kan göras, kan till exempel vara: 

• misstanke om ohälsa 
• upprepade korta sjukperioder 
• frånvaro utan rimlig förklaring 
• misstanke om missbruk 
• underlag för rehabiliteringsåtgärder 
• säkerställa att frånvaron har en medicinsk grund 
• välgrundad anledning att tro att medarbetaren utnyttjar rätten till sjuklön på ett felaktigt sätt 

Om medarbetare inte följer begäran 

Har medarbetaren inte lämnat ett läkarintyg, efter att en begäran om förstadagsintyg är skrivet, är Medpro inte skyldig 
att betala ut sjuklön för den sjuklöneperioden som intyg saknas för. Om medarbetaren dock har godtagbara skäl att 
inte lämna läkarintyget kan Medpro ändå bli skyldig att betala sjuklön, exempelvis om sjukdomen är så allvarlig att 
man inte kan ta sig till läkaren. Vid underlåtenhet att lämna sjukintyg kan frånvaron i förlängningen klassas som olovlig. 

Rehabilitering 

Medpro har ett rehabiliteringsansvar för samtliga medarbetare. Det innebär skyldighet att medverka för att anställda 
som är sjukskrivna återfår arbetsförmågan.  Nya regler från 1 juli 2018 sätter högre krav på rehabiliteringsansvaret, det 
betyder att om vi tror att sjukfrånvaron kommer att bli långvarig (längre än 60 dagar) så ska en rehabiliteringsplan om 
återgång i arbete göras.  

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som 
ska göra det möjligt för en medarbetare att komma tillbaka till arbetet. Vid tecken på ohälsa bokar chefen ett första 
samtal med medarbetaren för att undersöka om det föreligger något anpassnings- och rehabiliteringsbehov. 

Vi vill arbeta aktivt med sjukfrånvaron och se till att våra medarbetare mår så bra som möjligt!  
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Påbörja en rehabiliteringsutredning! Använd mall: Handlingsplan vid återgång i arbete 

• Upprepad korttidssjukfrånvaro (när behov av anpassning/rehabilitering finns). 
• Sjukskrivning längre än 30 dagar och när sjukfrånvaron förväntas bli längre än 60 dagar 
• Om chef eller medarbetare uppger att det kan finnas behov. 

Rehabiliteringsutredningen ska leda fram till en rehabiliteringsplan med planerade insatser och åtgärder som behövs 
för att medarbetaren (så småningom) ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Planeringen sker i dialog med 
medarbetaren (och ibland även med Försäkringskassan, läkare, facklig representant och företagshälsovården). 

Rehabiliteringsplanen följs upp regelbundet och ändras vid behov. Denna process kan pågå under en längre tid tills 
medarbetaren kan återgå i tjänst. 

 

 

Medpro Clinic har avtal med: 

Previa företagshälsovård  Kontakt: Tel 0771-23 00 0 

Rehabsamtal, samtalsstöd och krissamtal med Christer Ljung på En ny start. christer@ennystart.se 

Tel 0708-9429 40 

Verksamhetschef tar kontakt med företagshälsovård eller annan aktör för stöd till medarbetaren. 

Tillsammans med terapeut kommer verksamhetschefen överens om ett upplägg om antal gånger 

som behöv för till exempel samtalsstöd.  

mailto:christer@ennystart.se

