
Exempel: Mona fick en hjärnblödning under en operation och är sjukskriven sedan dess. Besvären 
har bedömts till 15 procent invaliditet och Löf har från 6 månader efter operationen lämnat 
ersättning för förlängd inkomstförlust som en följd av hjärnblödningen. Här beskrivs vad som händer 
när Mona inte kan återgå i sitt arbete på heltid.

Två år efter skadedag Tre år efter skadedag

Vid oklara  
inkomstförhållanden eller 
konkurrerande besvär till 

arbetsoförmågan krävs mer 
omfattande utredning  
innan beslut kan tas.

1. Mona berättar att hon fortfarande är
sjukskriven och att hon arbetstränar

sedan en tid hos sin arbetsgivare. 
Mona kan bara arbeta halvtid och har 
därför ansökt om halv sjukersättning  

hos Försäkringskassan.

2. Löf bedömer att det
är hjärnblödningen

som gör att Mona inte 
kan arbeta heltid. Löf 

fortsätter betala  
inkomstförlust till Mona 

relaterat till  
sjukskrivningen.

5. Mona får
sin 

ersättning.

3. Mona talar nu om
att hon beviljats halv
sjukersättning och

att hon har återgått i
halvtidsarbete som

fungerar bra.

4. Löf inhämtar utredning.
För framtiden får Mona sin

inkomst- och eventuellt 
pensionsförlust betald varje 

månad (livränta). 

Mona får information om 
preskriptionsregler och  
möjlighet att klaga på 

beslutet. 

Ärendet avslutas.

Om Mona inte är nöjd  
med Löfs beslut kan 

hon ansöka om intern 
omprövning eller 

prövning i 
Patientskadenämnden.
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