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Så gör du om du blir sjuk
För att få sjuklön och sjukpenning
• Anmäl direkt till arbetsgivaren när du är sjuk.
• Du måste ha läkarintyg från åttonde sjukdagen. Din arbetsgivare har dock
rätt att begära ett läkarintyg tidigare om det finns särskilda skäl. Läkarintyget behöver inte innehålla uppgift om sjukdomsorsak.
• Blir du sjuk och befinner dig utomlands måste du ha ett läkarintyg från
första sjukdagen.
• Din arbetsgivare ska anmäla till Försäkringskassan om du är sjuk längre
än 14 dagar.

• Efter dag 14 ska du fylla i blanketten ”Ansökan om sjukpenning” som
Försäkringskassan skickar till dig. Du ska också lämna ett läkarintyg med
uppgift om sjukdomsorsak till Försäkringskassan.

Om din arbetsgivare har kollektivavtalad försäkring
• Från och med dag 91 har du rätt till en extra ersättning som kallas
sjukpension som betalas ut via tjänstepensionsförsäkringen ITP från
försäkringsbolaget Alecta. Förutsättningen är att du är privatanställd
tjänsteman och att din arbetsgivare har kollektivavtalad försäkring.

För att få denna ersättning ska din arbetsgivare:
• skicka din sjukanmälan till Collectum genom att fylla i blanketten
”Sjukanmälan”. Collectum skickar anmälan vidare till Alecta. Alecta
skickar sedan brev om ersättning till dig.
• meddela Alecta när du är frisk.

Om du är sjuk längre än ett år
• Är du sjuk längre än ett år kan du ha rätt till sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normal nivå från Försäkringskassan. Du kan själv ansöka om detta hos Försäkringskassan.
• Har din arbetsförmåga blivit varaktigt nedsatt och du är mellan 30 och 64
år har du rätt till sjukersättning. Är du är mellan 19 och 29 år har du rätt
till aktivitetsersättning. Detta ansöker du om hos Försäkringskassan.
• När du fått beslutet från Försäkringskassan om sjukersättning eller
aktivitetsersättning ska du skicka en kopia till Alecta. Detta gäller dig
som under sjukskrivningstiden fått sjukpension från Alecta.
Kom ihåg att själv anmäla din aktuella lön till Försäkringskassan!

