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Hundra dagars stöd

r ol€ntförmånga
li0iloxt

failta:l{ärstående-

När en vän eller anhörig
blir svårt sjuk är det
många som pusslar med

ledigheter för att kunna
nårvara och hiälpa till.
Få känner till förmånen
som ersätter för utebliven inkomst - i upp till
hundra dagar.

-En del tarsemester, man
vet inte att det finns någonting annat, men det kan bli
svårt om det drar ut på tiden, säger Inger Kylestorp,
Försäkringskassans speciapå så kallad närstående-

list

penning.

Bidraget

penning

I

Närståendepenning år
knutet till den sjuka, vars tillstånd ska vara livshotande.
Läkarintyg krävs. Varje fall
bedöms enskilt. lngen diagnos

I

garanterar förmånen.
Den sjuka måste godkänna
namnen på den eller dem
som ska få ersättnincen.
Totalt ersätts upp till 100
dagar med cirka 80 procent

utan som komplement. Och

utan att den som är borta

1988-89 så det borde kunna
vara mer utbrett, säger

Inger

Kylestorp.
Flera patientföreningar är
engagerade och hjälper med-

I
I

av lön upp till ett visst tak.
I fjol utbetalades 163 miljoner kronor, drygt 90 miljoner
mer ån tio år tidigare.

I

Källa: Försåkringskassan

är till för att

människor som drabbas av
livshotande tillstånd, oavsett när i livet det sker, ska
kunna ha en anhörig eller
vän i sin närhet. Inte i stället
för sjukvard eller hemtjänst

summor i socialf<irsäkringssammanhang.
-Det ökar år f<ir år. Ä andra
sidan har det funnits sedan

"Det borde

kunnavara mer
utbrett"
INGER KYLESTORP
Försäkringskassan.

lemmar i frågan. Många som
söker närståendepenning

uppger också att de fått
information av en kurator

från jobbet ska behöva ta
exempelvis semester.
På tio år har utbetalningarna av närståendepenning
mer än fördubblats, men det
handlar fortfarande om små

påsjukhuset.
- Det bygger på att det

sprids inom vården.Vetman
inte om det så söker man

inte, säger Inger Kylestorp.
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