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Upplevt problem:

• Fler kompletteringar

• Mer detaljerade frågor

• Orimliga frågor

• Tidskrävande



Komplettering av läkarintyg 2018-03-12 08:45 Inkommen fråga 
Försäkringskassan

Begäran om komplettering av läkarintyg för bedömning av rätten till sjukpenning

Du har utfärdat ett läkarintyg för xxxxxx xxxxxxx, 19xxxxxx-xxxx den 22 januari 2018. Det saknas vissa uppgifter i intyget och därför måste det kompletteras. Försäkringskassan 

behöver få din komplettering senast den 22 mars 2018. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna utreda om din patient har rätt till sjukpenning. Följande uppgifter behöver 

kompletteras: 4. Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat Aktuellt Status med beskrivning av Funktionsnedsättning objektiva 

undersökningsfynd och resultat av dina (läkarens) observationer av funktioner mentala/somatiska (kroppsliga) samt den försäkrades beteende (särskilt viktigt vid psykiatriska 

diagnoser), jämte utredningens resultat 5. Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4) Konkret beskrivning av hinder för aktivitet liksom hur 

omfattande konsekvenserna är: A/ finns konkreta vardagsaktiviteter som den försäkrade (df) inte klarar av till följd av sina besvär och funktionsnedsättning? B/ vilka konkreta typer 

av arbetsuppgifter är det som df inte klarar av till följd av sina besvär och funktionsnedsättning? På vilket sätt sätter den beskrivna aktivitetsbegränsningen ner df?s arbetsförmåga? 

9. Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att: Motivera? Som stöd för dig som är 

sjukskrivande läkare har Socialstyrelsen utfärdat ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Det innehåller både övergripande principer och specifika rekommendationer för sjukskrivning 

vid olika sjukdomstillstånd. Se www.socialstyrelsen.se Försäkringskassan har skickat en kopia av den här skrivelsen till patienten för kännedom. Med vänlig hälsning 

Försäkringskassan xxxxxx xxx Telefon: +4610116xxxx

4. Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat

Aktuellt Status med beskrivning av Funktionsnedsättning objektiva undersökningsfynd och resultat av dina (läkarens) observationer av funktioner mentala/somatiska (kroppsliga) 

samt den försäkrades beteende (särskilt viktigt vid psykiatriska diagnoser), jämte utredningens resultat

5. Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4)

Konkret beskrivning av hinder för aktivitet liksom hur omfattande konsekvenserna är: A/ finns konkreta vardagsaktiviteter som den försäkrade (df) inte klarar av till följd av sina 

besvär och funktionsnedsättning? B/ vilka konkreta typer av arbetsuppgifter är det som df inte klarar av till följd av sina besvär och funktionsnedsättning? På vilket sätt sätter den 

beskrivna aktivitetsbegränsningen ner df?s arbetsförmåga?

9. Jag bedömer att patientens arbetsförmåga är nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att:

Motivera?



54,8 %
godkända läkarintyg enligt Försäkringskassan 2013





Kvalitetsarbete

• Granskning av alla inkommande kompletteringar

(distriktsläkare + rehabiliteringskoordinator (arbetsterapeut))





Kvalitetsarbete (ny modell)

• Granskning av egna läkarintyg



Gruppövning (1 timme)

• Gemensam granskning av läkarintyg (>14 dagars sjukskrivning)



• Finns det en DIAGNOS?

• Finns det en FUNKTIONSNEDSÄTTNING beskriven? 

(Vad är det i kroppen/hjärnan som inte fungerar)

• Finns det en AKTIVITETSBEGRÄNSNING beskriven? 

(Vilka aktiviteter är det man inte kan göra?)

• Hänger D - F - A ihop?








