
 

 

 

Information till dig som ska fylla i blanketten 

 

 

Läkarutlåtande för bilstöd (3222) 

 

 
Här finns en mer utförlig förklaring till de punkter i blanketten som inte är självinstruerande.  
 
Om utrymmet i någon ruta inte räcker till använder du länken på sista sidan i blanketten för att 
öppna ett fortsättningsblad. 
 
Använd ett enkelt och begripligt språk. Förklara gärna komplicerade medicinska termer så att 
både patienten och Försäkringskassans handläggare kan förstå. 
 

Så här fyller du i blanketten 
 

2. Utlåtandet är baserat på 

Här skriver du vad du baserat läkarutlåtandet på. Fyll i ett eller flera alternativ.  
 
Om utlåtandet är baserat på din undersökning av patienten skriver du datum för det senaste 
undersökningstillfället.   
 
Motivera under punkt 9 ”Övriga upplysningar” om det inte varit aktuellt med någon 
undersökning av patienten.  

 
2a. Finns det andra medicinska utredningar och underlag som är relevanta för 
 fastställd diagnos? 

Om det finns andra utredningar eller underlag som är relevanta för de fastställda diagnoserna 
kan du skriva det här. Det kan till exempel vara ett neuropsykiatriskt utlåtande, ett underlag 
från habiliteringen, en utredning från en annan specialistenhet eller underlag från andra 
yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Ange även utredningar som du vet har gjorts 
men som du inte själv har tagit del av. Bifoga gärna utredningar eller underlag som du har 
tillgång till. Om du inte har tillgång till dem, så skriv gärna från vilken vårdgivare 
Försäkringskassan kan begära dem.   

 

3. Diagnos 

Ange samtliga diagnoser som påverkar funktionsförmågan. Skriv den diagnos som har störst 
betydelse först.  Skriv även diagnoskod, så att inte Försäkringskassan behöver begära den 
uppgiften senare.  

 

3a. Beskriv kortfattat historiken för diagnoserna ovan 

Här skriver du kortfattat när och hur sjukdomen eller sjukdomarna debuterat och utvecklats 
fram till i dag. Beskriv också eventuell övrig medicinsk historik som du bedömer är av 
betydelse. Försäkringskassan behöver uppgifterna för att förstå patientens nuvarande 
svårigheter. Du behöver däremot inte redovisa patientens fullständiga medicinska historik. 

 

4. Funktionsnedsättning 

Läkarutlåtande om bilstöd som bifogas ansökan ska innehålla information om 
funktionsnedsättningen och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna (5 § FBF). 
 
Här beskriver du patientens funktionsnedsättningar och redovisar fysiska och psykiska 
undersökningsfynd samt observationer som kommit fram vid din undersökning.   
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Frågan om funktionsnedsättning är indelad i funktionsområden enligt ICF Klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Beskriv patientens funktionsnedsättning under 
respektive funktionsområde. Skriv även graden av funktionsnedsättning om det är möjligt.  
 
Om patienten inte har någon funktionsnedsättning inom funktionsområdet, eller om du 
bedömer att den inte är relevant för ansökan om bilstöd, lämnas rutan tom.   
 
Även resultatet för undersökningar genomförda av en annan legitimerad yrkesutövare inom 
hälso- och sjukvården kan anges. 

 

5. Aktivitetsbegränsningar 

Aktivitetsbegränsningar är svårigheter att genomföra aktiviteter, en uppgift eller en handling – 
det som patienten inte kan göra på grund av sitt sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning.  
 
Ange de aktivitetsbegränsningar som är en konsekvens av eller kan härledas till patientens 
funktionsnedsättningar.  Aktivitetsbegränsningarna ska vara beskrivna på individnivå, det vill 
säga hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar patientens förflyttningsmöjligheter.  
 
Vi efterfrågar inte din bedömning av patientens behov av bilstöd eftersom det är 
Försäkringskassan som ska utreda det.  
 
5.a Påverkar funktionsnedsättningen patientens förmåga att förflytta sig till och från 
allmänna kommunikationer? 

Ange om funktionsnedsättningen påverkar patientens förmåga att förflytta sig till och från 
allmänna kommunikationer och beskriv så ifall på vilket sätt. Ange även vilka hjälpmedel 
patienten använder. Du ska inte väga in hur lång sträcka patienten har till och från allmänna 
kommunikationer.  
 
Svårigheterna att förflytta sig kan ha fysiska eller psykiska orsaker. 
 
Bedömningen ska utgå från förmågan med eventuella hjälpmedel eller ledsagare. 
 

5.b Påverkar funktionsnedsättningen patientens förmåga att färdas med allmänna 
kommunikationer? 

Ange om funktionsnedsättningen påverkar patientens förmåga att färdas med allmänna 
kommunikationer och så ifall på vilket sätt.  
 
Svårigheterna kan ha fysiska eller psykiska orsaker, till exempel rörelseinskränkningar eller 
svårigheter att vistas i offentlig miljö på grund av psykiska eller astmatiska besvär. 
 
Besvär som försvårar att resa med allmänna kommunikationer kan exempelvis vara 
• svårigheter att kliva av och på 
• svårigheter att sitta 
• balanssvårigheter  
• minskad greppförmåga 
• svårt att hålla i sig vid färd. 
 
Besvär som försvårar för en person att vistas i offentlig miljö kan exempelvis vara 
• astma och allergier 
• tarmsjukdomar 
• fobier och panikattacker eller 
• överkänslighet för till exempel ljud eller ljus.   
 
Bedömningen ska utgå från förmågan med eventuella hjälpmedel eller ledsagare. 
 
5.c Om undersökningen gäller ett barn: påverkar funktionsnedsättningen barnets 
förmåga att åka med allmänna kommunikationer när föräldern är med? 

Denna fråga ska endast besvaras om läkarutlåtandet gäller den sökandes barn, oavsett 
barnets ålder. 
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Ange om funktionsnedsättningen påverkar barnets förmåga att åka med allmänna 
kommunikationer när föräldern är med och i så fall på vilket sätt.  
 
Bedömningen ska göras utifrån barnets funktionsnedsättning och i förhållande till om det 
medför väsentligt större förflyttningssvårigheter än för familjer med barn i motsvarande ålder. 
 
Exempelvis kan ett barn som har svår allergi eller liknande medföra att familjen inte kan 
utnyttja allmänna kommunikationer. Detsamma kan gälla en familj med rörelsehindrade barn 
över småbarnsåldern. 
 
5.d Hur långt bedömer du att patienten klarar att förflytta sig med och utan hjälpmedel? 

Ange hur lång sträcka du bedömer att patienten klarar att förflytta sig både med och utan 
hjälpmedel. Ange även vad du baserar din bedömning på.  

  
 

6. Prognos för funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar 

Här skriver du hur du bedömer att patientens funktionsnedsättning är sådan att 
förflyttningsmöjligheterna förväntas kvarstå under minst 9 år.  
 
Försäkringskassan behöver informationen för att kunna bedöma om patienten har rätt till 
bilstöd.  
 

 

7. Pågående eller planerade medicinska behandlingar 

Ange behandlingar och rehabiliterande insatser, till exempel läkemedel eller träning som ges 
på grund av patientens funktionsnedsättning. Ange även behandling eller insatser, eller 
utredningar som planeras, till exempel operation, terapi eller medicinering.   
 
Skriv även vem som är ansvarig vårdgivare och tidsplan för behandlingen eller insatsen.  
 
Det är relevant för Försäkringskassan att veta vilka behandlingar eller insatser som ordinerats 
patienten därför att det kan påverka patientens behov av bilstöd.  

 
 
 


