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SÄRSKILT HÖGRISKSKYDD 

Få ersättning för dina karensdagar 

För dig som är sjuk ofta eller länge finns ett särskilt högriskskydd vilket innebär att 

din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha 

långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du kan då få slippa 

karensdagarna. Du som är arbetslös har också möjlighet att ansöka om särskilt 

högriskskydd och slippa karensdagarna. Om du har många sjukdagar och är på väg 

att söka nytt arbete kan det vara till en hjälp att ha beviljat särskilt högriskskydd då 

arbetsgivaren får ekonomisk ersättning. Du har förstås ingen som helst skyldighet att 

berätta att du har en sjukdom vid intervjusammanhang. 

När har du rätt till särskilt högriskskydd? 

Om det är troligt att du pga sjukdom eller funktionsnedsättning antingen kommer 

att vara 

• sjuk ofta (minst 10 gånger under ett år) eller 

• sjuk länge (minst 28 dagar i följd) 

Hur du ansöker 

En blankett finns på försäkringskassans hemsida: 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bckxDsIwDEDRszBkThAbW4V6AViqLpGh

UWscnMh2g7g9OUDH97-f_eRnhoYrGBaG3D19X59rBdvc-

TK4cCtsie0xxnvSWlixJReqYAOrSdQFfe_kArAa5Lx0gyhhtriVVVBJ6bf0LPtTkOLh9ZWG0

x8Glpvx/ 

 

1. Skaffa ett läkarutlåtande 

2. Fyll i ansökningsblanketten 

3. Skicka in ansökan till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund 

4. Senast en månad efter läkarutlåtandet och ansökan kommer du få beslut 

hemskickat till dig.  

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bckxDsIwDEDRszBkThAbW4V6AViqLpGhUWscnMh2g7g9OUDH97-f_eRnhoYrGBaG3D19X59rBdvc-TK4cCtsie0xxnvSWlixJReqYAOrSdQFfe_kArAa5Lx0gyhhtriVVVBJ6bf0LPtTkOLh9ZWG0x8Glpvx/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bckxDsIwDEDRszBkThAbW4V6AViqLpGhUWscnMh2g7g9OUDH97-f_eRnhoYrGBaG3D19X59rBdvc-TK4cCtsie0xxnvSWlixJReqYAOrSdQFfe_kArAa5Lx0gyhhtriVVVBJ6bf0LPtTkOLh9ZWG0x8Glpvx/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bckxDsIwDEDRszBkThAbW4V6AViqLpGhUWscnMh2g7g9OUDH97-f_eRnhoYrGBaG3D19X59rBdvc-TK4cCtsie0xxnvSWlixJReqYAOrSdQFfe_kArAa5Lx0gyhhtriVVVBJ6bf0LPtTkOLh9ZWG0x8Glpvx/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bckxDsIwDEDRszBkThAbW4V6AViqLpGhUWscnMh2g7g9OUDH97-f_eRnhoYrGBaG3D19X59rBdvc-TK4cCtsie0xxnvSWlixJReqYAOrSdQFfe_kArAa5Lx0gyhhtriVVVBJ6bf0LPtTkOLh9ZWG0x8Glpvx/
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När du blir sjuk och beviljad särskilt högriskskydd 

Du som är anställd anmäler som vanligt hos din arbetsgivare när du blir sjuk. Du får 

ersättning från din arbetsgivare som i sin tur får ersättning för sjuklönekostnaderna 

från försäkringskassan. 

Du som är arbetslös eller egen företagare anmäler som vanligt till försäkringskassan 

när du blir sjuk så betalar dom ut sjukpenning till dig. 

• Som egenföretagare: om du har 1 eller 7 dagars karens kan du omfattas av det 

särskilda högriskskyddet 

• För dig som fått aktivitetsersättning under året: Din arbetsgivare kan få ersättning 

för dina sjuklönekostnader utan att du behöver intyga att det är troligt att du 

kommer att vara sjuk framöver. För dig som har fått aktivitetsersättning under det 

senaste året gäller beslutet om särskilt högriskskydd månaden efter den månad 

som det är fattat. 

• Du måste vara försäkrad i Sverige för att kunna få särskilt högriskskydd. Du är i 

regel försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns undantag om du arbetar i 

flera länder, är diplomat, arbetar som flygande personal, sjöman eller liknande. 

 


