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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 3 november 2021 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 48 § och 28 a kap. 8 § social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse. 

27 kap. 

48 §2    Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbets-

förmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade har 

sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom 

1. förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten

som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller 

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.

Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

Den försäkrades arbetsförmåga ska, trots det som sägs i första stycket,

från och med den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga 

under 180 dagar bedömas enligt 46 och 47 §§ om 

1. övervägande skäl talar för att den försäkrade kan återgå till arbete som

avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt 

arbetsförmåga i 365 dagar, eller 

2. det i annat fall kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbets-

förmåga enligt första stycket. 

28 a kap. 

8 §3    Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas 

om den försäkrade på grund av sjukdomen har sådan förmåga att han eller 

hon kan försörja sig själv genom  

1. förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten

som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller 

2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne.

Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska göras i förhållande till

ett heltidsarbete. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på sjukperioder som har på-

börjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna tillämpas dock första gången 

vid prövning av rätt till ersättning för dagar från och med ikraftträdandet. 

1 Prop. 2020/21:171, bet. 2021/22:SfU5, rskr. 2021/22:21. 
2 Senaste lydelse 2021:160. 
3 Senaste lydelse 2012:256. 
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