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Ett informationsmeddelande gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. På Fia 
kan du se om ett informationsmeddelande fortfarande är giltigt. 

 

Förtydligande gällande hantering av läkarintyg 
med anledning av Covid-19  

Det här informationsmeddelandet (IM:et) vänder sig till dig som handlägger ärenden 

om sjukpenning och till dig som har i uppdrag att stödja dessa handläggare. 

Meddelandet handlar om att Avdelningen för sjukförsäkring (SF) har tagit fram en 

tillfällig rutin gällande hantering av läkarintyg med anledning av Covid-19.  

Covid-19 i svenska samhället 

Folkhälsomyndigheten har meddelat att det finns en hög risk för allmän 

smittspridning av det nya corona-viruset, covid-19, i Sverige. Trycket på hälso-och- 

sjukvård är hög.  Folkhälsomyndigheten har även gått ut med ett antal restriktioner 

för att undvika smittspridning vilket påverkar hälso-och sjukvård men även de 

försäkrade och Försäkringskassans handläggning.   

 

Med anledning av dessa omständigheter och med hänsyn till våra försäkrade och 

aktuellt tryck på hälso-och sjukvård behöver Avdelningen för sjukförsäkringen 

underlätta sjukskrivningsprocessen för hälso-och sjukvård genom att förtydliga 

aktuell hantering av läkarintyg och även förenkla genom en tillfällig rutin. 
 

Förtydligande av aktuell hantering av läkarintyg 

Ett läkarintyg ska som regel utfärdas efter att läkaren undersökt patienten. Men 

läkaren behöver inte undersöka patienten för att utfärda ett läkarintyg. Om läkaren 

har undersökt patienten ska han eller hon dock alltid ange vilket kontaktsätt som 

använts (Socialstyrelsens föreskrifter [HSLF-FS 2018:54] om att utfärda intyg i 

hälso- och sjukvården). 

 

Oavsett vad uppgifterna i läkarintyget grundas på måste du som handläggare alltid 

värdera om uppgifterna är tillräckliga. Kontaktsättet vid en undersökning är i sig inte 

avgörande för om underlaget är tillräckligt för att bedöma arbetsförmågans 

nedsättning. Det som är avgörande för att bedöma arbetsförmågans nedsättning är 

innehållet i läkarintyget, inte kontaktsättet vid en undersökning.  

 

Möjlighet att bortse från kravet på läkarintyg påverkas inte av det här förtydligandet, 

utan ska tillämpas genom en bedömning i varje enskilt fall.  I 7 § RFFS 1998:13 

framgår att även om den försäkrade inte kunnat visa upp läkarintyg för att styrka 

nedsättningen av arbetsförmågan, får sjukpenning utges om det ändå av 

omständigheterna i ärendet kan anses visat att han eller hon lidit av sjukdom som 

avses i 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken”.   
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Tillfällig rutin 

Under rådande läge kommer antalet sjukskrivningar via skype, videomöten och 

telefon öka. Försäkringskassan utgår från läkarens professionella bedömning 

gällande val av kontaktsätt och ska inte utreda detta.  

Detta gäller alla sjukfall, det vill säga inte endast de sjukfall där den enskilde 

misstänks ha eller har konstaterats ha covid-19.   

 

Däremot kvarstår kravet att du som handläggare alltid måste värdera de samlade 

uppgifterna i läkarintyget för att avgöra om det är tillräckligt för bedömning av 

arbetsförmågan.  

 

Detta är en tillfällig rutin som kommer gälla så länge risken för covid-19 kvarstår i 

samhället enligt Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
 

 

Avdelningen för sjukförsäkring 
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