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Mötet mellan juridik och medicin 

 
Allmän och offentlig sjukförsäkring 

 
 - rätten till ersättning -  

 
• Reglering 

 
• Tillämpning  
 
 
 
 



Reglering  

 
En försäkrad har rätt till  

sjukpenning  
vid sjukdom som sätter ned  

hans eller hennes arbetsförmåga  
med minst en fjärdedel.  

    27 kap. 2 § socialförsäkringabalken 
 

 
RÄTTIGHETSLAGSTIFTNING 



Vad är arbetsförmåga? 

 
[…] trots en sjukdom, [har] förmåga att  
försörja sig själv genom förvärvsarbetet. 

                                              Prop. 1996/97:28 

 
En förmåga att kunna arbeta… 
 
1. Förmåga – som är kopplad till sjukdom 

(funktionsnedsättning) 
 

2. Arbeta – visst arbete eller vissa 
arbetsuppgifter 



Förmåga i sjukförsäkringen? 

Utgångspunkter  
- Medicinsk renodling  
- Försäkrad i befintligt skick 
 

Förmågan är individuell och ska bedömas därefter.  
- Vilken eller vilka sjukdomar föreligger?  
- På vilket sätt inskränker sjukdomen den 

försäkrades förmåga att utföra arbete? 
 
”Fysisk sjukdom får andra konsekvenser än en psykisk 
sjukdom. 
 
Samma sjukdom kan påverka olika personer på olika sätt.”      
     Prop. 1996/97:28 



 
 
 
 

Full arbetsförmåga torde emellertid i regel 
få anses föreligga, då någon är i stånd att 

på ungefärligen samma sätt som fullt 
friska människor i samma levnadsålder 
med motsvarande utbildning och övriga 
förutsättningar försörja sig och sin familj 

genom förvärvsarbete. 
    SOU 1944:15  

 
 



Sjukdomens inverkan på den försäkrades 
möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter 

har en avgörande betydelse för 
bedömningen av arbetsförmågan.  
    Prop. 1996/97:28 



Huruvida en försäkrad som drabbas av 
sjukdom har möjlighet att återuppta sitt 

vanliga arbete beror i hög grad på 
vilket arbete han eller hon har.  

     Prop. 1996/97:28 

 



Arbete i sjukförsäkringen? 

 
 
 

Arbetsförmåga är inte något statiskt, 
objektivt påvisbart tillstånd, 

arbetsförmåga måste bedömas i 
förhållande till ett visst 

arbete eller vissa arbetsuppgifter.  
                                     Prop. 1996/97:28 

 

 



Vilket arbete? 

Faktiskt arbete 
 
Annat arbete hos arbetsgivaren  
 
Arbetsmarknaden; 

normalt förekommande arbete 
 
(tidigare reguljär arbetsmarknad –  
  varje typ av arbete) 

 



Tillämpning 

Bedömning av arbetsförmåga 
 
• Individuell bedömning 

 
• Rättssäkerhet och likvärdig bedömning 

 
• Styrkas genom läkarintyg 

 
 



Tillämpning i domstol 

 
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv 
 
Flervetenskapligt forskningsprojekt juridik och arbetsmedicin 
 
317 domar för åren 2004-2008 

– 228 domar länsrätt (förvaltningsrätt) 
– 81 domar kammarrätt 
– 8 domar Högsta förvaltningsdomstolen 

 
Sjukdomar 
 - smärtor och sjukdom i rörelseorganen  
 - hjärtinfarkt 

 
 
 
 
 
 



Bedömning av funktion och arbete? 

Kortfattade domar med  
begränsad motivering 

- arbetets krav? 
- arbetsmarknad? 

- bisyssla? 
- rehabilitering? 
- samsjuklighet? 

 
”[…] den medicinska utredningen i målet ger 

inte stöd för att så är fallet  
[nedsatt arbetsförmåga]…” 

 
 
 



Lag eller riktlinjer för bedömning? 

 
Försäkringsmedicinska beslutsstöd 

inkl. kriterier för allvarlig sjukdom 
 
Metoder för att bedöma arbetsförmåga 

”medicinska förutsättningar för arbete” 
 
Aktivitetsförmågeutredning (AFU) 



Undantagsregel om allvarlig sjukdom 

Lagen; 
”Om den försäkrade har en allvarlig sjukdom lämnas 

sjukpenning på normalnivån trots att sådan sjukpenning 
redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.” 

   27 kap 23 § socialförsäkringsbalken 

I motiven;  
”[…] mycket allvarliga sjukdomar. Exempel på sådana 

sjukdomar är vissa tumörsjukdomar, neurologiska 
sjukdomar som ALS eller när den försäkrade väntade på 

transplantation av vitalt organ”. 
    Prop. 2007/08:136, s. 136. 

Alltför restriktiv tolkning leder till ändring; 
”[…] även andra tumörsjukdomar som i det enskilda fallet 
inte kan betraktas som mycket allvarliga men som sätter 
ned den försäkrades arbetsförmåga omfattas. Detsamma 
ska gälla andra allvarliga sjukdomar av likartad karaktär.” 
    Bet. 2009/10:SfU13, s. 9. 

 



Enligt Socialstyrelsen;  
1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, 

baserade på verifierbara undersökningsfynd eller 
definitioner, och  

2. tillståndet har adekvat varaktighet, trots att behövliga 
insatser gjorts. 
 

3. En mycket omfattande eller betydande funktions-
nedsättning*, som har ett tilltagande eller utvecklande 
tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring 
av funktion inom det närmaste året, eller 

4. ett, efter en lång tids sjukdom eller skada, fortsatt 
behov av omfattande och krävande behandling, eller  

5. en betydande risk för död inom fem år.  
 

* Med omfattande funktionsnedsättning menas enligt Socialstyrelsen att 
den försäkrade behöver hjälp med basala funktioner som att äta, sköta 
personlig hygien etc. eller basal mobilitet. 

 



Medicinska förutsättningar? 

  
”Ett resultat av ett samspel mellan en lång rad 

omständigheter och i hög grad föränderlig 
beroende på dessa omständigheter… 

 
”Något som kan bäras av individen oavsett situation. 

Bedömningen kan därför ske utan närmare 
koppling till arbete eller någon existerande 

arbetsmarknad, utan utifrån en  
hypotetisk aktivitetsförmåga.”  

   SOU 2009:89  
 

 
 



Aktivitetsförmågeutredning 

”Metodstöd för arbetsförmågebedömning” 
 

Bedömning av medicinska förutsättningar 
för arbete i två delar: 

 
 1. sjukdomsbild 

 
2. förmågeprofil 

 
som matchas mot en yrkeslista 

 
BEHOVSPRÖVNING?  



 

Arbetsförmågan baseras på 
 både  

juridik och medicin 
men...  

 
 

 
 

 
 



 
 

… rättsliga begrepp har inte alltid  
samma innehåll eller betydelse som 

medicinska bedömningar,  
 

liksom rättsliga föreställningar inte 
alltid motsvarar medicinsk vetenskap.  
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