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LÄKARFÖRBUNDET

Ett forum för samtal om medicinskt ledar- och chefskap i vården 
för dig som snart är, eller nyligen har blivit, klar med din ST. Du får 
diskutera tillsammans med andra nyfikna kollegor och erfarna  
läkarchefer i härlig ö-miljö.

När och var? 16–17 september på Visingsö.

Arrangör: Jönköpings läns läkarförening i samarbete med Sveriges 
läkarförbunds chefsförening, Sveriges yngre läkares förening och 
Landstinget i Jönköpings län.

Kostnad: Subventionerad avgift är 2 100:- inklusive mat o logi.

Anmälan: Senast den 3 juni till 
lakarforeningen@lj.se

Skriv kortfattat om dig själv och 
varför du vill delta, om din  
erfarenhet och din arbetsplats.

Vid frågor kontakta:  
Jönköpings läns läkarförening,
Anna Hjertquist, tel. 036-32 15 77.

VISINGSÖMÖTET 2010
Medicinskt ledar- och chefskap i vården

Försäkringskassan ser över  

blanketter för läkarutlåtanden
Läkarförbundet har varit representerat i revideringen av blanketten 
för medicinskt underlag, det så kallade ”sjukintyget”. I översynen 
av de övriga blanketterna har vi inte varit med.

Samtliga blanketter har skickats till Läkarförbundet på 
remiss. Från förbundet har vi sedan underremitterat till de spe-
cialiteter som ofta sjukskriver i sin vardag samt tre yrkesfören-
ingar – distriktsläkarna, sjukhusläkarna och företagsläkarna. 
Mot bakgrund av den korta remisstiden har de synpunkter vi 
fått in hållits mycket översiktliga och majoriteten av de tillfrå-
gade föreningarna har inte lämnat något svar alls. Detta har vi 
framfört till Försäkringskassan.

Vi fortsätter att engagera oss
Läkarförbundet har också framfört att vi framöver i ett fortsatt 
arbete gärna bidrar mer aktivt genom att delta i olika arbets-
grupper. Även Nationellt försäkringsmedicinskt forum, där 
Läkarförbundet ingår tillsammans med Försäkringskassan, 
Socialstyrelsen, SBU, SKL och Läkaresällskapet, har kvalitet i 
intyg och utlåtanden på sin agenda. 

Läkarförbundet har fört fram vikten av en översyn av den 
stora mängd olika intyg och relevansen av uppgifter som efter-
frågas i dessa intyg.

För närvarande pågår 
flera olika projekt inom 
Försäkringskassan för 
översyn av läkarutlå-
tanden. Under förra 
året riktades kritik mot 
läkarna på grund av 
att intyg och utlåtan-
den ansågs hålla för 
låg kvalitet. Enligt två 
samstämmiga rapporter från Försäkringskassan och Riksre-
visionen uppvisar de medicinska underlagen brister. Cirka 75 
procent av intygen saknar någon obligatorisk uppgift eller så är 
de otillräckliga enligt rapporterna. 

De blanketter som Försäkringskassan har sett över och 
reviderat är: 

Läkarutlåtande om hälsotillstånd vid aktivitetsbegränsningar •	
på grund av sjukdom FK 3200

Läkarutlåtande efter teamutredning FK 7268•	

Särskilt läkarutlåtande för bedömning av förmåga att arbeta •	
vid sjukdom FK 7264

Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta •	
vid sjukdom Fk 7263
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