Närstående
penning

Om du avstår från att arbeta för att
vårda en närstående person som är
svårt sjuk kan du få närståendepenning.
Du kan få närståendepenning även när
du vårdar den sjuke på sjukhus.

Vem kan få
närståendepenning?
Till närstående räknas anhöriga, men även
andra som har nära relationer med den sjuke
som till exempel vänner eller grannar. Med
svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som
innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Både
du själv och den sjuke måste vara försäkrade i
Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat
EU- land.

Vad menas med vård?
Med vård menas att vara nära den som är svårt
sjuk och ge stöd. Det är ett komplement till
samhällets insatser. Vård kan också vara att
uträtta ärenden, till exempel gå och handla mat
och mediciner eller att följa med till läkare.

Hur stor blir ersättningen?
Närståendepenning ger dig knappt 80 procent
av din sjukpenninggrundande inkomst. Om
du är anställd beräknas ersättningen utifrån
din arbetstid i dagar eller timmar. Är du egen
företagare eller arbetslös får du ersättningen
beräknad per kalenderdag.
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Du kan få hel, halv eller en fjärdedels
närståendepenning beroende på hur stor del av
dagen du avstår från att arbeta för att vårda
den sjuke. Flera närstående kan turas om i
vården och få ersättning för olika dagar eller
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olika delar av dagen. Närståendepenning kan
inte betalas ut till flera vårdare för samma tid.
Närståendepenningen kan minskas om du får
behålla mer än 10 procent av din normala lön
under frånvaron.

Hur lång tid kan man få
närståendepenning?
Närståendepenning kan betalas ut i högst 100
dagar sammanlagt för den person som vårdas.
I vissa fall kan dock närståendepenning betalas
ut i upp till 240 dagar. Det gäller om en person
har smittats av hiv (humant immunbristvirus)
vid användning av blodprodukter inom den
svenska hälso- och sjukvården och i vissa fall
om en person har smittats av hiv av sin maka,
make eller sambo.
Dagarna i närståendepenningen tillhör den
som vårdas, inte den som får ersättningen. Är
ni flera som hjälper till med att vårda samma
person får ni dela på dagarna.

Rätt till ledighet
Som arbetstagare har du rätt till ledighet under
tiden du får närståendepenning. När du vill vara
ledig från ditt arbete för att vårda en svårt sjuk
person ska du underrätta din arbetsgivare om
detta så snart som möjligt.

Hur gör jag för att få
närståendepenning?
För att ansöka ska du skicka in en ansökan och
ett läkarutlåtande. Ansökan får du på www.
forsakringskassan.se eller om du ringer till oss.
Ansökan och läkarutlåtande ska vara inne hos
oss senast 3 månader efter det datum du vill ha
närståendepenning för.
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Efter att du har skickat in ansökan och läkarutlåtande ska du skicka in en försäkran där
du skriver vilka dagar du inte kunnat arbete.
Försäkran hittar du också på www.forsakringskassan.se.

Den sjukes samtycke
Den sjuke måste lämna sitt samtycke till vården.
Det görs på ansökan. Om hon eller han på grund
av sitt tillstånd inte kan lämna något samtycke
ska det framgå av läkarutlåtandet.
Alla handlingar ska skickas till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. Du hittar mer
information om hur ersättningen beräknas i
faktabladet ”Sjukpenninggrundande inkomst”.
Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där kan du också
enkelt och snabbt sköta en del ärenden med
hjälp av våra självbetjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.

Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter
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.
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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.
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