
  
 

 

REGLER FÖR SJUKFONDEN 
 

SJUKFONDENS omfattning 

Medlemmar i IF Metalls sjukfond är de som arbetar vid registrerat företag med 
avtal om Sjukfond samt förtidspensionerade från dessa företag eller personer 
där anställning upphört på grund av sjukdom.  

 
Regler för anställda 
Sjukfonden gäller från första anställningsdagen till och med den sista i den 
månad man fyller 65 år, eller så länge man kvarstår i anställningen (arbetar 
efter fyllda 65 år). Företaget betalar avgiften till Sjukfonden. Ersättningen är 
huvudsakligen skattepliktig. 
 
 
Regler för pensionärsmedlemmar 
Har man avslutat sin anställning i förtid på grund av sjukdom, kan man ansöka 
om pensionärsmedlemskap i IF Metall. Som pensionärsmedlem kan man 
fortsätta att vara med i Sjukfonden efter att anställningen har upphört och till 
den sista i den månaden man fyller 65 år. Egenavgift med för närvarande 40 kr 
per månad betalas av medlemmen. Ersättningen är skattefri för 
pensionärsmedlemmar. 
 
 
Privata Vårdgivare 
Privata aktörer som Kiropraktorer, Naprapater m.fl. Ska vara legitimerade och 
registrerade hos respektive branschorganisation, exempelvis hos Svenska 
Akupunkturförbundet, LKR eller KFS. 

 
 

INLÄMNADE KVITTON 
Skall vara försedda med namn, personnummer samt besöksdatum. I och 
med att Landstinget slopar högkostnadskortet i pappersversion så bör man 
hålla koll så att inte vårdgivaren missar att hålla ordning på högkostnads-
beloppet. 
 
Sjukfonden betalar ut ersättning för innevarande och föregående år. 
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Exempel på kostnader som ersätts av Sjukfonden: 

 
1. Utlägg för all receptbelagd medicin 
 
2. Besök inom Primärvården (besök som ingår i högkostnadsskydd) 

 
3. Förebyggande hälsovård, t.ex. Vaccineringar och Mammografi 

mm. Resevaccin är skattepliktigt från 1/1 2018 
 

4. Utlägg för medicinska hjälpmedel hos godkända aktörer. Även 
glasögon räknas delvis som hjälpmedel från 1/1 2018. 

 
5. Besök utanför Primärvården, hos legitimerad Naprapat, 

Kiropraktor, Sjukgymnast, Fysioterapeut, Akupunktör, Privatläkare 
eller Fotvårdsterapeut, Skattefria sjukresor enligt regelverket. 

 
De flesta ersättningar är skattepliktiga. Undantag är punkt 3 - 5 som avser 
besök utanför den primära vården (privat). Dessa ersättningar är skattefria 
och har också begränsade belopp per besök.  

 
 

Inlämning av kvitton kan göras här: 
 
I Nyköping (Tingshusplatsen 2) 
Måndag till Torsdag 09.00 – 16.00 Lunch 12.00 – 13.00 
Fredag  09.00 – 12.00 
 
I Oxelösund (Cypressen) 
Måndag  09.00 – 16.00 Lunch 12.00 – 13.00 
Onsdag  12.00 – 16.00 
 
I Katrineholm (Djulögatan 23 D) 
Måndag-Tisdag STÄNGT 
Onsdag-Torsdag 09.00 – 16.00 Lunch 12.00 – 13.00 
Fredag  09.00 – 12.00 

 
 

 
 
 
 
 



”Hur man känner sig inuti –  
syns inte alltid utanpå” 
 

   

 

Kontaktinformation: 
 

IF Metall Sörmland 
Tingshusplatsen 2 
611 32 NYKÖPING 

 
0155-29 28 52 
Katarina Backberg 
katarina.backberg@ifmetall.se 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
     
      

Du som arbetar i ett företag där man har 
avtalat om sjukfond, kan ha rätt till ersättning 
från IF Metall. I den här foldern hittar du 
information om hur du kan använda denna 
värdefulla förmån. 
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