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Allt fler använder närståendepenning
Antalet som använder närståendepenning för att vårda en svårt
sjuk närstående har ökat under perioden 2000–2019. Det visar en
kartläggning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har
gjort.
Kartläggningen visar att det är betydligt vanligare att kvinnor använder
närståendepenning än att män gör det. 70 procent av de som får förmånen
är kvinnor och så har det sett ut under hela perioden som ISF har studerat.
Men det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vem
de vårdar eller hur många dagar de använder.
-

Det är vanligast bland både kvinnor och män att de vårdar en
förälder. Och både kvinnor och män använder i genomsnitt 12
dagar, säger Mats Bengtsson, projektledare och utredare på ISF.

Det förekommer skillnader mellan olika grupper av vårdare när det gäller
vem de vårdar och hur många dagar som använts. Exempelvis är det
vanligare att vårda en förälder bland de som har högre inkomst, har högre
utbildning, är anställda eller är inrikes födda. Och det är vanligare att vårda
en partner bland de som har lägre inkomst, har lägre utbildning, är
företagare eller är utrikes födda.
Kartläggningen visar också att vårdare med låg inkomst använder fler dagar
än vårdare med hög inkomst när de väl använder förmånen. De med låg
utbildning använder fler dagar än de med hög utbildning. Företagare
använder fler dagar än anställda och utrikes födda använder fler dagar än
inrikes födda. Så ser det ut för både kvinnor och män.
-

Det här är mönster i användandet av närståendepenning som
kartläggningen inte kan förklara. Kartläggningen svarar inte heller på
om det finns hinder för vissa grupper att använda
närståendepenning. ISF kommer därför att återkomma till dessa
frågor i en kommande rapport, säger Mats Bengtsson.
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Kontakt
Frågor om rapporten besvaras av Mats Bengtsson, projektledare för
rapporten, telefon 010-174 15 67.
Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010174 15 00.
Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.

Kort om närståendepenning
–

Det är ett ekonomiskt stöd som en person kan få från
Försäkringskassan för att vårda eller närvara som ett stöd för
en svårt sjuk närstående.

–

Ett villkor är att den som vårdar arbetar i Sverige och avstår
från sitt arbete.

–

Andra villkor är att den sjuka är försäkrad i Sverige. Och att
hen är svårt sjuk – det vill säga att den sjuka personens
hälsotillstånd är så nedsatt att det finns ett påtagligt hot mot
personens liv. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att
den sjuka är döende.

–

Den som vårdar och den som är sjuk ska ha en nära relation
till varandra. Det kan till exempel vara en anhörig, så som
partner, förälder, barn eller syskon, men det kan även vara en
god vän eller en granne.

–

Det maximala antalet dagar som kan användas för en svårt
sjuk närstående är 100 dagar. Före 2010 var det maximala
antalet dagar 60 dagar.

