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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
3398-18

meddelad i Stockholm den 23 september 2019
KLAGANDE
AA

MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 april 2018 i mål nr 5409-17
SAKEN
Sjukpenning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 205033
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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BAKGRUND

1.

En försäkrad har rätt till sjukpenning när han eller hon genomgår en medicinsk
behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom,
förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av
arbetsförmågan, s.k. förebyggande sjukpenning. Om sådan sjukpenning lämnas
ska arbetsförmågan anses vara nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på
grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.

2.

AA genomgick under perioden 6 april–29 juni 2016 medicinsk behandling. Han
ansökte hos Försäkringskassan om att få förebyggande sjukpenning.

3.

Försäkringskassan beviljade honom förebyggande sjukpenning för fem behandlingstillfällen under denna period och avslog ansökan såvitt avsåg dagar omedelbart före och efter dessa tillfällen.

4.

AA överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö som avslog överklagandet.

5.

Kammarrätten i Göteborg avslog AAs överklagande dit. Enligt kammarrätten kan
förebyggande sjukpenning endast utgå för tid i samband med själva behandlingen.
För övrig tid då arbetsförmågan är nedsatt till följd av behandlingen får
prövningen av rätt till ersättning göras enligt reglerna om sjukpenning på grund av
nedsatt arbetsförmåga.
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YRKANDEN M.M.

6.

AA yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska förklara att han har rätt till
förebyggande sjukpenning för samtliga dagar då hans arbetsförmåga varit nedsatt
till följd av behandlingen.

7.

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

8.

Frågan i målet är för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Rättslig reglering m.m.

9.

Enligt 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken har en försäkrad rätt till sjukpenning
vid sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en
fjärdedel.

10.

Av 27 kap. 6 § framgår att en försäkrad har rätt till sjukpenning även när han eller
hon genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar
till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller helt eller delvis förebygga
eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Som villkor för sådan förebyggande
sjukpenning gäller att behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare
och ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan.

11.

I 27 kap. 7 § anges att om sjukpenning lämnas enligt 6 § ska arbetsförmågan anses
nedsatt i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen eller
rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.
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I förarbetena till bestämmelserna anges bl.a. följande. Den som genomgår en
behandling som syftar till att förebygga att sjukdom eller nedsättning av arbetsförmågan uppstår bör kunna få ersättning i form av sjukpenning för den tid som
behandlingen kräver. Avsikten är att sådan ersättning ska kunna utges i samband
med behandling som är resultatet av en läkares bedömning att den försäkrade
riskerar att bli sjuk och att de ordinerade åtgärderna väntas minska sjukdomsrisken. Bestämmelsen avser situationer då den försäkrade deltar i en sjukdomsförebyggande behandlingsåtgärd (prop. 1990/91:141 s. 73 och 85).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

13.

Bestämmelserna om förebyggande sjukpenning i 27 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken innebär att sjukpenning under vissa omständigheter utgår trots att
den försäkrades arbetsförmåga inte är nedsatt. En förutsättning för att sådan sjukpenning ska utgå är att den försäkrade genomgår en medicinsk behandling eller
medicinsk rehabilitering. Om ersättning lämnas ska arbetsförmågan anses nedsatt
i den utsträckning som den försäkrade på grund av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.

14.

Den försäkrade ska alltså vara förhindrad att förvärvsarbeta till följd av behandlingen eller rehabiliteringen och inte på grund av nedsatt arbetsförmåga. I det
senare fallet prövas rätten till sjukpenning mot den allmänna bestämmelsen i
27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

15.

Av detta följer att förebyggande sjukpenning i första hand lämnas för den tid då
den försäkrade faktiskt genomgår en behandling eller rehabilitering. Sådan
ersättning kan också utgå för tid då den försäkrade t.ex. till följd av nödvändiga
förberedelser inför eller åtgärder efter en behandling är förhindrad att förvärvsarbeta liksom för restid i omedelbar anslutning till ett behandlingstillfälle.
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Av utredningen i målet framgår att dagarna före och efter de behandlingstillfällen
för vilka AA beviljats förebyggande sjukpenning inte utgör sådan tid för vilken
förebyggande sjukpenning kan lämnas. Överklagandet ska därför avslås.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Helena Jäderblom, Margit Knutsson,
Mahmut Baran, Leif Gäverth och Helena Rosén Andersson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Simon Isaksson.

