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Förtydligande punkt 7 

Expertgruppens förtydligande av vem som ska utfärda intyget till patienten   

Denna bilaga till de av Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställda rekommendationerna från 
Expertgruppen fastslår följande: 
Utgångspunkten för att avgöra vem som ska utfärda ett sjukintyg är aspekter som utgår från 
vad som är bäst ur patientens synvinkel och för sjukvården som helhet.  

Det innebär att sjukskrivningsbedömning och intygsutfärdande i huvudsak ska ske av den 
vårdenhet som ansvarar för medicinsk bedömning och behandling.  

Sjukskrivande läkare måste alltid ha tillgång till aktuell information från behandlande, 
alternativt rehabiliterande enhet, för att kunna ge kvalitetssäker information i intygen. Den 
information som är av särskilt stor betydelse är patientens funktionsnedsättning, eventuella 
aktivitetsbegränsningar och prognos för detta.  

Vid avslutad behandling eller vid överförande av ansvaret för sjukskrivningarna ska 
information från överlämnande enhet ges.   

Här nedan följer förtydligande av roller och ansvar inom området. 

Akutmottagningar/närakuter/mobila team 

När en person söker akut för en skada eller sjukdom på en mottagning, ska en 
sjukskrivningsbedömning göras som en del av det akuta omhändertagandet och eventuella 
intyg utfärdas där.  
 
Remiss för uppföljning av sjukskrivning kan vid behov skickas till primärvården eller 
specialistklinik. 

 
Personer som söker enbart för att få en förlängning av sjukskrivning bör hänvisas till 
behandlande enhet.  
 
Specialistmottagningar i relation till husläkarmottagningar 

 

För en patient som är remitterad till en specialistmottagning för bedömning och utredning, 
men inte för övertagande av behandlingsansvaret, ska remitterande enhet fortsatt skriva de 
intyg som patienten behöver. Om behandling och rehabilitering med uppföljande besök eller 
upprepade insatser ges, har verksamheten övertagit behandlingsansvaret och ska skriva de 
intyg som patienten behöver.  

Vid samsjuklighet kan det behövas underlag från olika specialister. 

I fall där det är oklart vilken enhet som har behandlingsansvaret måste vårdgivarna ha en 
kommunikation om vem som lämpligast bör göra bedömning och eventuellt intyg.   
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Psykiatrimottagningar i relation till husläkarmottagningar 

Den verksamhet som ansvarar för behandling för den åkomma patienten är sjukskriven för ska 
även utfärda de intyg som patienten behöver. Det innebär att om en patient behandlas av 
psykolog eller annan vårdprofession inom psykiatrisk enhet ska läkare på enheten göra 
eventuell sjukskrivningsbedömning. 

 

Inför och efter kirurgiska ingrepp   

Sjukskrivningsbedömning och eventuellt utfärdande av intyg hanteras vanligen av 
remitterande enhet fram till dess att patienten bedömts vara i behov av operation vid 
opererande klinik; då övergår sjukskrivningsansvaret till opererande klinik. Det är således 
opererande klinik som har sjukskrivningsansvaret i väntan på den operation kliniken beslutat 
om. Detta gäller även om patienten primärt kontaktat opererande klinik, och bedöms vara i 
behov av operation. 
Efter kirurgiskt ingrepp hanteras patientens sjukskrivning av opererande enhet tills 
uppföljning är avslutad om inte annat överenskommes med remitterande enhet.  

 

Företagshälsovård  

Det är alltid arbetsgivaren som avgör om företagshälsovård ska kopplas in. Avtalen med 
företagshälsor ser olika ut för olika arbetsplatser och sjukskrivning ingår inte alltid.  

Sjukvården kan inte remittera direkt till företagshälsa. Läkare bör uppmana patienten att 
prata med sin arbetsgivare. På sjukintyget kan anges om kontakt med företagshälsovård 
rekommenderas.  

 

Förtydligande punkt 15 

Expertgruppens förtydligande gällande informationsöverföring när 
sjukskrivningsansvaret övergår från en enhet till en annan 
  

När sjukskrivningsansvaret övergår från en enhet till en annan, t ex vid byte av vårdnivå, eller 
när patienten har rehabiliterande insatser och sjukskrivning på olika håll, behöver 
sjukskrivande läkare ha tillgång till aktuell information från överlämnande enhet.  
  

Den information som är av särskild betydelse är patientens funktionsnedsättningar, 
aktivitetsbegränsningar och prognos samt fortsatt sjukskrivningsplanering.  Observera att 
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sjukskrivningsplaneringen är en rekommendation och att det är aktuell läkare efter 
vårdövergången som gör en bedömning av arbetsförmågan och tar ställning till sjukskrivning. 
Vidare behövs upplysningar om pågående och eventuell rekommenderad behandling samt 
behov av koordinerande insatser. Om rehabkoordinator är inkopplad i ärendet, ange gärna 
namn och telefonnummer, så att kontakt vid behov kan tas mellan vårdenheter (samtycke 
krävs). 

 

 

 

 

  Expertgruppen försäkringsmedicin, Region Stockholm 


