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Pressmeddelande 

Stockholm onsdagen den 25 november 2015 

Sjukpenningtalet i oktober 2015  

Sjukpenningtalet i oktober var 10,3 dagar. Det har sedan oktober 2014 stigit 

med 1,1 dagar. Nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ett 

oförändrat värde. 

 

Ohälsotalet i oktober 2015 blev 28 dagar, vilket är en ökning med 0,8 dagar sedan 

oktober 2014. Ohälsotalet för kvinnor var 33,7 dagar, medan ohälsotalet för män 

var 22,4 dagar. Det betyder att i oktober 2015 var kvinnors ohälsotal 50 procent 

högre än männens. Ökningen sedan oktober 2014 är 1,2 dagar för kvinnor och 0,4 

dagar för män. 

Sjukpenningtalet för kvinnor är 13,5 dagar jämfört med männens som är 7,2 

dagar. Det betyder att i oktober 2015 är kvinnors sjukpenningtal 88 procent högre 

än männens. För kvinnor har det ökat med 1,6 dagar sedan oktober 2014 och för 

män med 0,7 dagar. 

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

2015 är 4,0 (individer). Kvinnor har ett högre värde (4,3) än män (3,7). Under den 

senaste 12-månadersperioden är värdet oförändrat för både kvinnor och män. 

I augusti pågick 171 251 sjukfall vid månadens slut, varav 51 788 sjukfall (30,2 

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

har samtliga pågående sjukfall ökat med 22 319 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 anger antalet dagar per person om alla sjuk-och 
rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.  

 Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i 

sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, 

sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.  
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Sjukpenningtalet i september 2015  

Regeringsrapport – sjukfrånvarons utveckling, delrapport 1 
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