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Pressmeddelande 

Stockholm onsdagen den 25 mars 2015 

Sjukpenningtalet i februari 2015  

Sjukpenningtalet i februari var 9,6 dagar. Det har sedan februari 2014 stigit 

med 1,07 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat med 

0,42 individer. 

 

Ohälsotalet i februari 2015 blev 27,5 dagar, vilket är en ökning med 0,6 dagar 

sedan februari 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,0 dagar, medan ohälsotalet för 

män var 22,1 dagar. Det betyder att i februari 2015 var kvinnors ohälsotal 49 

procent högre än männens. Ökningen sedan februari 2014 var 1,0 dagar för 

kvinnor och 0,3 dagar för män. 

– Sjukpenningtalet ökar i ungefär samma takt som tidigare månader. Ohälsotalet 

ligger fortfarande på en historisk låg nivå, säger Jan Larsson, utvärderingschef på 

Försäkringskassan. 

Sjukpenningtalet var 9,6 dagar, där kvinnornas sjukpenningtal var 12,5 dagar 

jämfört med männens som var 6,8 dagar. Det betyder att i februari 2015 var 

kvinnors sjukpenningtal 84 procent högre än männens. För kvinnor har det ökat 

med 1,5 dagar sedan februari 2014 och för män med 0,7 dagar. 

Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (SA) per tusen försäkrade i februari 

2015 var 4,2 (individer). Kvinnor har ett något högre värde (4,5) än män (3,8). 

Under den senaste 12-månadersperioden har värdet ökat med 0,6 (individer) för 

kvinnor och med 0,3 (individer) för män. 

I december pågick 179 558 sjukfall vid månadens slut, varav 48 290 sjukfall (26,9 

procent) hade pågått i mer än ett år. Jämfört med i slutet av december föregående 

år har samtliga pågående sjukfall ökat med 23 791 sjukfall, varav 8 602 långa 

sjukfall. 

 

Regionala uppgifter finns här. 

Fakta 

 Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till 
sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 
dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För 
till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut 
tidigare. 

 Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med 
antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen 
under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från 
socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år. Alla 

dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. 

http://www.forsakringskassan.se/press
http://www.forsakringskassan.se/omfk
https://twitter.com/fk_media
http://www.forsakringskassan.se/privatpers
http://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/manadsuppfsjuk/?cmpe=ohalsa1311
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Relaterat 

Sjukpenningtalet i januari 2015 

Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1 

Regeringsrapport – Analys av sjukfrånvarons variation  

Kontakt 

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88. 

http://www.forsakringskassan.se/press
http://www.forsakringskassan.se/omfk
https://twitter.com/fk_media
http://www.forsakringskassan.se/privatpers
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/sjukpenningtalet_januari_2015
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2014/regeringsrapport_sjukfranvarons%20utveckling/!ut/p/b1/hZDLjptAEEW_yKF5Gpbg5tEGmjem2SAwYAwGxgPGmK-PJ8lmFklqUdKVzi2pDpVSCZUO-XK95PN1HPLbV06FTGSArSi0DByB4wCSNEwrlsVoBv0GyBsAfxkZfO-LskADRBsh7WHFhyZPnagkJcwKR_TU1DhbyWkVYuylMNQt9nBo0mAXgOQCikDb82eChao4s2ZwX5fypHa7JQlKkDC-og6uD8gO2UW96VBPkdfUApFAYSDTlhvoHK825hZUJOtCeMm2zHRSL-Kn3kMjryTgPlr8FGwHtnzX0IRe42QybvU956bAT8ZA6R8nWdXK9XwYahxsUs3uPXzLtPH-x8E_nvyPwxOV_kL-ZfH7DWCKIkAq5kWfpRnxDWBj7CuKvLF9xtIASF-YLuoAIDdi9Vhm_BjtqZBKAJcF7esDbd3mt3vfnqIV407YaBW88FZ7OLphe1ZwaGk2iGj8zke7xQiHMo3n2i1jP1JkeGu0TKCOVFp3Pz4-q2n6vfuqLKtbPpTVQMU3wklQRE-ohtmhm_WrqtmFfF2nQo20h8c0DQmOrHXWFk7iTw6Uc7IfUt7Z1pSJhUffeCqsS8nt26N9by52gtyhOCjHUiZn8zHOHVHvU2N-smFmxSe6IW6Sz4_JCNs-Q7yy8Ue1FM_lq7c1UHRw9LH1NL1Hr6mRuyvXqh2t8xiFzkiT_f3K75CzLmPLxE4ZdZfd0MKM8YqqL8y7dnkZeR058_oUy_HKSOa8NPCVVAXv0-QVQ4766KPFEnwR17b8E-xqj-8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ebd65cfa-5711-44f5-b124-0ceb7a358f31/socialforsakringsrapport_2014_17.pdf?MOD=AJPERES

