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Särskilt 
högriskskydd

Här har vi samlat information om särskilt 
högriskskydd. Informationen vänder sig 
till dig som lider av en sjukdom som kan 
medföra ett större antal sjukperioder 
under en tolvmånadersperiod.

Vad är särskilt högriskskydd?
Det särskilda högriskskyddet har kommit till 
för att skydda personer som har en sjukdom 
eller ett funktionshinder från bland annat stora 
inkomstförluster. 

Du som är egen företagare kan få särskilt hög
riskskydd om du har 1 eller 7 dagars karenstid. 
Om du har valt att ha 14, 30, 60 eller 90 dagars 
karenstid om fattas du inte av det särskilda hög
riskskyddet. Nedan beskrivs de olika typer av 
särskilt högriskskydd som finns.

Särskilt högriskskydd på grund av risk 
för många och upprepade sjukperioder
Om du lider av en sjukdom, som kan antas 
medföra ett större antal sjukperioder under 
en tolvmånadersperiod, kan du få sjuklön eller 
sjukpenning redan från första dagen i varje 
sjukperiod. Med ”större antal” avses att antalet 
sjukdomsfall under en tolvmånadersperiod kan 
bedömas bli fler än tio stycken. Om du har en 
arbetsgivare kan också han eller hon ha rätt till 
ersättning för sina kostnader för sjuklön.

Den sjukdom du har måste vara väl dokumen
terad. För att Försäkringskassan ska kunna 
behandla din ansökan ska du skicka in ett medi
cinskt underlag som styrker diagnos och att du 
riskerar att få en omfattande sjukfrånvaro.

Särskilt högriskskydd på grund av risk 
för en eller flera längre sjukperioder
Om du har en sjukdom som kan ge upphov till en 
eller flera längre sjukperioder kan du ha rätt till 
särskilt högriskskydd. Det innebär att om du har 
en arbetsgivare så kan han eller hon få ersätt
ning för sina kostnader för sjuklön. Du själv 
kan dock inte få ersättning från första dagen i 
sjukperioden.

Med en längre sjukperiod menas fler än 28 da
gars sjukfrånvaro i följd under en tolvmånaders
period. Sjukdomen ska vara väl dokumenterad. 
För att Försäkringskassan ska kunna behandla 
din ansökan ska du skicka in ett medicinskt un
derlag som styrker diagnos och att du riskerar 
att få en omfattande sjukfrånvaro.

Särskilt högriskskydd för donation
Du kan få sjuklön eller sjukpenning redan från 
första dagen om du har rätt till sjuklön eller 
sjukpenning till följd av ingrepp i samband med 
donation eller förberedelse för donation av egna 
organ eller vävnader.

Om du har en arbetsgivare kan han eller hon 
även få ersättning för sina kostnader för sjuklön 
till följd av ingrepp i samband med donation 
 eller förberedelse för donation av egna organ 
eller vävnader.

Beslut
Ett beslut om särskilt högriskskydd gäller 
tidigast från och med den kalendermånad då 
ansökan  gjordes.  Beslutet avser dina samtliga 
anställningar. Du kan inte begränsa ansökan till 
att avse någon viss arbets givare om du har flera 
anställningar.
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Mer information
Faktablad ger fördjupad information men ska 
inte betraktas som lagtext i ämnet.

Du hittar allt informationsmaterial hos 
Försäkringskassan och på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se.

På vår webbplats kan du också enkelt och snabbt 
sköta en del ärenden med hjälp av våra själv
betjäningstjänster.  

På vår telefon för självbetjäning 020524 524 
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer. 
Du kan också göra vissa anmälningar.

Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgift er 
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro 
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har 
informationsutbyte med andra myndigheter 
och samkör våra register med uppgifter från 
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och 
Skatteverket. 

Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller 
låta bli att anmäla förändringar som kan 
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. 
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta 
bidragsbrott.


