
Webbinar – Sjukskrivna medarbetare och 
läkarintyg, vad gäller egentligen?



• Bakgrund
• När ska medarbetaren lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren? 
• Vad ska läkarintyget innehålla? 
• Hur läser man ett intyg – vad står där egentligen? 
• Vad gör jag med ”blanka intyg”? 
• Har jag som arbetsgivare rätt att ifrågasätta läkaren? 
• När ska jag göra en plan för återgång i arbete? Vad innebär rehabkedjans olika 

bedömningstidpunkter?
• Ny mall för sjuklöneintyg
• ”Minimala intyg” med knapptryck avskaffade 
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När ska medarbetaren lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren? 

Dag 8 i sjukperioden
• Medarbetaren ska styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom med 

ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare; sjuklöneintyg  
Förstadagsintyg
• Arbetsgivaren får - om det finns särskilda skäl för det - skriftligt begära läkarintyg av 

arbetstagaren tidigare än dag 8 i sjukperioden, s k förstadagsintyg. Frågan kan regleras 
i centralt kollektivavtal

Från och med dag 15
• Efter sjuklöneperioden beslutar Försäkringskassan om rätten till sjukpenning. För dessa 

används Läkarintyg för sjukpenning (FK 7804). Arbetsförmågan bedöms i fyra steg. 
Medarbetaren ska också lämna intyg till arbetsgivaren för att styrka nedsatt 
arbetsförmåga
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Vad ska läkarintyget innehålla?
• Sjukdom är en nödvändig - med inte tillräcklig - förutsättning för sjukskrivning 
• Sjukdomen ska sätta ner arbetsförmågan i förhållande till medarbetarens 

arbetsuppgifter 
• Arbetsförmågan kan bedömas steglöst under sjuklöneperiod, utan begränsning till de 

fyra nivåer som gäller vid Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning 
• Läkarintyget behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomsdiagnos 
• Uppgift om på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt ska anges, mot vilka 

arbetsuppgifter är arbetsförmågan bedömd? Uppgiften är särskilt viktig om 
medarbetaren väljer att inte uppge diagnos 

• Vilka arbetsuppgifter kan medarbetaren av medicinska skäl inte utföra? Kan anpassning 
av arbetsuppgifter möjliggöra visst arbete? Finns viss arbetsförmåga?

Vem får utfärda intyg? 
• Intyg vid sjuklön och sjukpenning får utfärdas av läkare eller tandläkare. Det är inte 

möjligt att delegera rätten att utfärda läkarintyget till annan profession, såsom 
sjuksköterska eller fysioterapeut 
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Hur läser man ett intyg – vad står där egentligen?
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Hur läser man ett intyg – vad står där egentligen?

2019-12-096



Vad gör jag med ”blanka intyg”?
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Har jag som arbetsgivare rätt att ifrågasätta läkaren? 

• Läkarintyget är ett beslutsunderlag för arbetsgivarens bedömning om medarbetarens 
arbetsförmåga är nedsatt för rätt till sjuklön och frånvaro från arbetet 

• Om medarbetaren inte med ett läkarintyg styrkt att arbetsförmågan är nedsatt på grund 
av sjukdom saknas rätt till sjuklön och frånvarons lovlighet kan ifrågasättas  

– begär komplettering av medarbetaren (som i sin tur får begära komplettering 
av läkaren), 
– kontakta vården för komplettering (patientsekretessen förutsätter medgivande 
av medarbetaren för utbyte av information), eller 
– i okomplicerade ärenden acceptera ett bristfälligt intyg, då andra kända 
omständigheter gör det möjligt att bedöma att arbetsförmågan är nedsatt
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När ska jag göra en plan för återgång i arbete?

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete ska tas fram senast dag 30 i 
sjukperioden - om det kan antas att arbetstagaren kommer vara sjukskriven 
minst 60 dagar  
Tre undantagssituationer finns – då räcker det att arbetsgivaren endast 
dokumenterar skäl för sitt ställningstagande: 
1. Det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda 

insatser
2. Arbetstagarens hälsotillstånd medger inte återgång i arbete. Planeringen får 

vänta tills hälsotillståndet förbättrats, t.ex. vid väntan på medicinsk utredning 
eller  behandling 

3. Det är uppenbart att arbetstagaren inte förväntas kunna återgå i arbete, 
oavsett åtgärder 

• Det finns inga formkrav på hur en plan ska se ut. Svenskt Näringsliv har 
tillsammans med Försäkringskassan, SKR och Arbetsgivarverket tagit fram ett 
förslag: ”Arbetsgivarens plan för återgång i arbete”



Rehabiliteringskedjan

Rätt till 
sjukpenning om 
du inte kan utföra 
ditt vanliga 
arbete, eller ett 
annat tillfälligt 
arbete, hos din 
arbetsgivare

FK utreder och bedömer:  
1. rätten till ersättning
2. förutsättningar för återgång i arbete

Rätt till 
sjukpenning om 
du inte kan 
utföra något 
arbete alls hos 
din 
arbetsgivare.

Rätt till 
sjukpenning om 
du inte kan 
utföra något 
arbete på den 
vanliga 
arbetsmarknade
n



Ny mall för sjuklöneintyg

• Väntar på utskrift av sjuklöneintyg från SKL
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Ny mall för sjuklöneintyg
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Ny mall för sjuklöneintyg
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”Minimala intyg” med knapptryck avskaffade
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• Bra med rutin/policy om sjukprocessen som är kommunicerad 
på arbetsplatsen 

• Det är bara arbetet man kan sjukskrivas från - oavsett orsak
• Fokus är att ta tillvara arbetsförmåga – inte att ifrågasätta 

sjukdom
• Medarbetaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin 

rehabilitering 
• Tidiga insatser viktiga, stegvis och i lagom takt
• Håll kontakten med den sjukskrivne
• Ju längre tid medarbetaren är sjukskriven, desto svårare är det 

att gå tillbaka till arbetet

Bra att tänka på

Ta tillvara 
arbetsförmåga 

-
inte ifrågasätta 

sjukdom 



Bra att tänka på

• Dokumentera! Och gör en Plan för återgång i arbete
• Samarbete och informationsutbyte med vården – arbetsgivarens aktiva 

medverkan redan från början är avgörande för rehabiliteringen 
• Samarbete, avstämningsmöten och informationsutbyte med 

Försäkringskassan – viktigt att ta tillvara den arbetsförmåga som finns, trots 
sjukdom 

• Rehabiliteringen fortsätter när medarbetaren kommer tillbaka till jobbet. Det är 
inte sjukskrivningen i sig som botar

• Arbetsgivaren ansvarar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen
• Ta hjälp av din arbetsgivarorganisation, företagshälsa, www.prevent.se
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http://www.prevent.se/
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