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 Datum  
 
Försäkringskassan IT, ITDK   

2022-10-31  

 
Postbeskrivning:  Version 11.0 
  
Sjukanmälan 
POSTBESKRIVNING för detaljuppgifter i fil som innehåller sjukanmälan. 
Sjukanmälan ska göras av arbetsgivaren tidigast dag 15 och senast dag 21 i 
sjukperioden. 
 
Notera vilka fält som är obligatoriska, de är fetmarkerade i tabellen nedan. 
Kontrollera att filen sparas med teckenuppsättningen ISO-8859-1. 
 
 
Benämning  Format  Beskrivning  Exempel 
PERSONNUMMER ÅÅÅÅMMDDN 

NNN 
eller 
ÅÅÅÅMMDDNNNN 

Personnummer på 
person 
som anmälan avser. 
Obligatoriskt. 

191111111111 
19111111-1111 

STARTDATUM ÅÅÅÅMMDD 
eller 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Datum för 
sjuklöneperiodens 
första dag. 
Startdatum ska vara 
minst 14 
dagar bakåt i tiden 
från 
anmälningsdatum. 
Obligatoriskt. 

20200901 
2020-09-01 
Om 
sjuklöneperiodens 
första dag är 1 
september kan 
anmälan lämnas 
tidigast 15 
september. 

ÅTERINSJUKNANDEDATUM ÅÅÅÅMMDD 
eller 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Sista dag i 
sjuklöneperioden. 
Anges om 
sjuklöneperioden 
delats upp p.g.a. 
återinsjuknanderegeln, 
annars 
anges nollor. 

20200917 
2020-09-17 
Sjukanmälan kan 
göras tidigast på 
sjuklöneperiodens 
15e dag.  

ORGNUMMER Alfanumeriskt. Max 
10 siffror. 

Företagets 
organisationsnummer 
som 
tilldelas av SCB. 
Obligatoriskt. 

9999999999 
999999-9999 

KONTAKTPERSON Alfanumeriskt. 
Max 40 tecken. 

Namn på rapportör 
som lämnar anmälan. 
Ska inte vara en e-
postadress. 
Obligatoriskt. 

Lisa Persson 

TELNUMMER Alfanumeriskt. Max 
20 tecken. 

Telefonnummer till 
rapportör 
som lämnar anmälan. 
Obligatorisk. 

06077777 
070-7777777 

EPOST Alfanumeriskt. Max 
40 tecken. 

E-post till rapportör 
som lämnar anmälan. 

lisa.persson@foreta 
get.se  
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Försäkringskassan IT, ITDK   

2022-10-31  

 
 
 
Förklaring till Fältformat 
 
Format Betydelse 
Alfanumeriskt Tillåtna tecken är a-z A-Z 0-9 . , - ( ) ? + = ! : @ * À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç 
è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ  

Andra tecken gör att filen underkänns 

 
 
 
XML-deklaration 
Observera att nedanstående rader alltid måste vara med:  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE eFilSjukanm SYSTEM "eFilSjukanm_v1_0.dtd"> 
 
Metadata 
Benämning Format Beskrivning Exempel 
eDokNamn Alfanumeriskt Statiskt värde 

SjukAnmalan 
 

eDokSkapandeTst ÅÅÅÅMMDD eller 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

 20200917  
2020-09-17 

informationsTyp Alfanumeriskt Statiskt värde 
SjukAnmalan 

 

ankomstTst ÅÅÅÅMMDD eller 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

 20200917  
2020-09-17 

kanal typ Alfanumersiskt Statiskt värde 
”www” 

 

mottagningsplats Alfanumeriskt Lämnas tom  
 
 
Exempel på en sjukanmälan-post till Försäkringskassan 
 
<sjukanmalan> 
<personnummer>19111111-1111</personnummer> 
<startdatum format="CCYY-MM-DD">2005-10-03</startdatum> 
<aterinsjuknaddatum format="CCYY-MM-DD">2005-10-20</aterinsjuknaddatum> 
<foretag> 
<orgnummer>123456-8111</orgnummer> 
<kontaktperson>Lisa Persson</kontaktperson> 
<telnummer>060-90510</telnummer> 
<epost>lisa.persson@foretaget.se</epost> 
</foretag> 
</sjukanmalan> 
 
Exempel på fullständig xml till Försäkringskassan 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE eFilSjukanm SYSTEM "eFilSjukanm_v1_0.dtd"> 
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<eFilSjukanm> 
<metadata> 
<eDokInformation> 
<eDokNamn>SjukAnmalan</eDokNamn> 
<eDokSkapandeTst>2019-05-02T02:50:07,000348</eDokSkapandeTst> 
<ankomstTst>2019-05-02T02:50:07,000348</ankomstTst> 
<informationsTyp>SjukAnmalan</informationsTyp> 
</eDokInformation> 
<kanalUppgifter> 
<kanal typ="www"/> 
<mottagningsplats></mottagningsplats> 
</kanalUppgifter> 
</metadata> 
<vdataSjukanm> 
<sjukanmalan> 
<personnummer>19111111-1111</personnummer> 
<startdatum format="CCYY-MM-DD">2019-03-28</startdatum> 
<foretag> 
<orgnummer>123123-1234</orgnummer> 
<kontaktperson>Kalle Kula</kontaktperson> 
<telnummer>123-1231231</telnummer> 
</foretag> 
</sjukanmalan> 
</vdataSjukanm> 
</eFilSjukanm> 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		postbeskrivning.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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