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Frågor och svar – läkarutlåtande 
 
För vilka ersättningar finns det nya eller omarbetade läkarutlåtanden? 
Vi har tagit fram nya läkarutlåtanden för assistansersättning och handikappersättning och arbetat om 
läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd.  
 
Varför har Försäkringskassan tagit fram ett särskilt läkarutlåtande för assistansersättning? 
När en läkare ska utfärda ett läkarutlåtande till en patient som vill ansöka om assistansersättning har 
hen hittills antingen fått använda blanketten Läkarutlåtande om hälsotillstånd (FK 3200), eller skriva 
ett intyg i fritext. Det har inte varit helt tydligt för läkaren vilken medicinsk information som 
Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. Det nya läkarutlåtandet ger läkaren ett 
bättre stöd för att lämna relevant information till Försäkringskassan.  
 
Finns det något krav på att det nya läkarutlåtandet ska bifogas till en ansökan om 
assistansersättning?  
Nej, det finns inget lagstadgat krav på att man måste bifoga ett läkarutlåtande till sin ansökan om 
assistansersättning. I praktiken behöver Försäkringskassan dock ett medicinskt underlag i alla 
ärenden. Det underlättar för både läkaren, den försäkrade och Försäkringskassans handläggare att 
det är tydligt vilken medicinsk information som behövs i ett assistansersättningsärende.  
 
Varför har Försäkringskassan tagit fram ett särskilt läkarutlåtande för handikappersättning? 
Det finns inget särskilt läkarutlåtande för handikappersättning idag. Istället används Läkarutlåtande 
om hälsotillstånd (FK3200) i handikappersättningsärenden, vilket inte fullt ut är anpassat till 
förmånen. Det har därför inte varit helt tydligt för läkaren vilken medicinsk information som 
Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett handikappersättningsärende. Det nya 
läkarutlåtandet ger läkaren ett bättre stöd för att lämna relevant information till Försäkringskassan.  
 
Varför har Försäkringskassan omarbetat läkarutlåtandena för vårdbidrag och bilstöd? 
Läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd har arbetas om för att göra det tydligare för läkaren vilken 
medicinsk information som Försäkringskassan behöver för att kunna bedöma ett ärende. Syftet har 
varit att se över vilken information Försäkringskassan behöver från läkarna och att ensa såväl 
formuleringar som de medicinska underlagens utformning.  
 
Finns det något krav på att de nya läkarutlåtandena ska bifogas ansökan om handikappersättning 
eller vårdbidrag? 
De nya blanketterna innebär ingen förändring av kravet på läkarutlåtande enligt 2 § HVF. Där framgår 
att den försäkrade ska lämna in ett läkarutlåtande om sitt eller barnets hälsotillstånd tillsammans 
med sin ansökan.  
 
Även om det inte finns något krav på att läkarna måste använda de nya blanketterna ser vi helst att 
de gör det eftersom blanketterna är anpassade efter förmånernas behov av medicinsk information. 
  
Vad händer med läkarutlåtanden för vårdbidrag och bilstöd som används i dag? 
Läkarutlåtandena som används i dag ersätts av de nya i samband med att de publiceras på 
forsakringskassan.se.  
 
Är både äldre och nya läkarutlåtandena giltiga? 
Ja, de är fortfarande giltiga. Försäkringskassan ser dock gärna att man använder sig av de nya 
läkarutlåtandena eftersom de innehåller den information som Försäkringskassan behöver. Du 
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behöver inte be läkaren om ett nytt läkarutlåtande om hen använt den gamla blanketten, så länge 
det inte saknas nödvändig information.  
 
När kommer de nya läkarutlåtandena att finnas tillgängliga? 
Läkarutlåtandena kommer att publiceras på Försäkringskassans webbplats (under fliken sjukvård) 
den 29 maj 2016.  
 
Varför finns det inga frågor om hjälpbehov, vård- och tillsynsbehov eller merkostnader i de nya 
läkarutlåtandena? 
I arbetet med att ta fram och omarbeta läkarutlåtandena har vi sett över vilken typ av information 
som Försäkringskassan behöver få från hälso- och sjukvården. De nya läkarutlåtandena innehåller 
därför information om patientens diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsningar, medicinsk 
behandling och hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningarna förväntas utvecklas över 
tid. Det är uppgifter som hälso- och sjukvården har tillgång till. En persons hjälpbehov, vård- och 
tillsynsbehov och merkostnader ska Försäkringskassan utreda.  
 
 


