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Förord
Försäkringskassan använder en modell för systematisk kvalitetsutveckling i
syfte att kunna bedöma, redovisa och utveckla kvaliteten i handläggningen
samt skapa lärande för medarbetarna och myndigheten genom samlad och
systematisk uppföljning och analys. Modellen bygger på uppföljningar med
hjälp av kvalitetsindikatorer, kvalitetsuppföljningsverktyget Väksten och
fördjupade rättsliga kvalitetsuppföljningar. Arbetet med systematisk
kvalitetsutveckling utgår från Försäkringskassans kvalitetsdefinition. Med
kvalitet avses att myndigheten bedriver en verksamhet som präglas av
rättssäkerhet, service och effektiv användning av resurser.
Rättsavdelningen ansvarar för de rättsliga kvalitetsuppföljningarna som
främst fokuserar på aspekten rättssäkerhet i kvalitetsdefinitionen. Med
rättssäkerhet menas en korrekt och enhetlig rättstillämpning samt att
handläggningen sker skyndsamt utan att rättssäkerheten åsidosätts.
I denna rapport presenteras resultatet från en rättslig kvalitetsuppföljning av
beviljandebeslut om sjukersättning för sökande som har tidigare försäkringsperioder i Sverige och som vid ansökningstillfället bor eller arbetar
utomlands. Fokus ligger på utredning och bedömning av rätten till sjukersättning enligt reglerna i socialförsäkringsbalken, SFB.
Rättschefen har beslutat om den del av rapporten som avser den rättsliga
uppföljningen. Generaldirektören har beslutat om verksamhetens åtgärder
med anledning av de rekommendationer som har tagits fram i rapporten.
Rapporten är skriven av Petra Lundgren, rättslig expert vid Rättsavdelningen. Tack riktas till övriga personer inom Försäkringskassan som har
medverkat i gransknings- och analysarbetet.
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Sammanfattning
Den rättsliga kvalitetsuppföljningen om sjukersättning för sökande som har
tidigare försäkringsperioder i Sverige och som vid ansökningstillfället bor
eller arbetar utomlands omfattar totalt 294 ärenden där sjukersättning
beviljats enligt ansökan. Det krävdes också att ansökan avsåg antingen en
nyansökan eller ersättning i en högre omfattning än tidigare. Vid ansökan
om partiell sjukersättning skulle den sökande ha beviljats den enligt svensk
lagstiftning maximala ersättningsnivån för att ingå i uppföljningen. Beslutet
skulle vara fattat under perioden 1 april 2017 till 8 april 2018.
Fokus ligger på utredning och bedömning av rätten till sjukersättning enligt
reglerna i socialförsäkringsbalken, SFB. Det är SFB:s regler som ska
tillämpas även när den sökande bor eller arbetar utomlands, s.k. utlandsärenden. För att ersättning ska kunna beviljas krävs förutom att den
sökandes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt, även att de medicinska
och arbetslivsinriktade rehabiliteringsmöjligheterna bedöms vara uttömda.
Resultatet från den rättsliga kvalitetsuppföljningen visar att det finns en
betydande förbättringspotential både vad gäller utredning och bedömning
vid tillämpningen av reglerna om sjukersättning i s.k. utlandsärenden.
I knappt hälften av ärendena innehöll de tillräcklig utredning för att beslut
skulle kunna fattas och i en tredjedel av dem delades tidigare gjorda
bedömningar. Den vanligaste anledningen till att den sökande inte ansågs
uppfylla förutsättningarna för att beviljas sjukersättning i ett tillräckligt
utrett ärende var att arbetsförmågan inte bedömdes nedsatt i förhållande till
alla förvärvsarbeten på arbetsmarknaden.
I drygt hälften av ärendena var utredningen otillräcklig för att kunna fatta
beslut. Trots det hade ett positivt beslut meddelats i stället för att göra
ytterligare utredning. Det är i stor utsträckning samma eller liknande brister
som uppmärksammats i tidigare rättsliga kvalitetsuppföljningar 1 som
genomförts där ärendena i huvudsak avsett nationella sjukersättningsärenden.

1

Två rättsliga kvalitetsuppföljningar av sjukersättning har tidigare genomförts (Rättslig
uppföljning 2015:4 och 2017:3).
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Inledning
Bakgrund
Enligt Generaldirektörens arbetsordning (2016:2) för Försäkringskassan
ansvarar Rättsavdelningen för rättslig kvalitetsuppföljning och återkoppling.
Rättslig kvalitetsuppföljning är en av tre delar i Försäkringskassans modell
för systematisk kvalitetsutveckling, som även inkluderar kvalitetsuppföljningar med stöd av Väksten och kvalitetsuppföljning med stöd av
kvalitetsindikatorer. Den fördjupade rättsliga kvalitetsuppföljningen syftar
till att ge fördjupad kunskap inom områden där det finns tecken på brister i
rättstillämpningen.
Två rättsliga kvalitetsuppföljningar av sjukersättning har tidigare genomförts (Rättslig uppföljning 2015:4 och 2017:3).
Den nu aktuella rättsliga kvalitetsuppföljningen av ärenden rörande rätten
till sjukersättning fokuserar enbart på ärenden där personen som ansöker om
sjukersättning bor eller arbetar utomlands men har försäkringsperioder - en
eller flera - i Sverige. När en ansökan om sjukersättning kommer in till
Försäkringskassan från ett annat land i EU/EES, Schweiz eller land som
Sverige har avtal om social trygghet med och personen är avregistrerad från
det svenska sjukförsäkringsregistret, handläggs ärendet i Visby. Även om
det är samma regelverk som tillämpas vid prövningen av rätten till sjukersättning, som om personen bor i Sverige, skiljer sig handläggningsprocessen i vissa delar från handläggning av nationella ärenden. 2 Även
underlagen som finns i ärendena kan skilja sig åt.
En prövning av den sökandes rätt till invaliditetsersättning 3 görs i bosättningslandet samtidigt som ansökan om ersättning skickas till berörda
medlemsländer. Det kan bli aktuellt att samordna förmåner från de olika
medlemsländerna med hänsyn till bestämmelserna i förordning 883/2004. 4
Det finns särskilda ansökningsblanketter som bosättningslandets institution
skickar till Sverige. Det är alltså inte den enskilde själv som sköter
ansökningsförfarandet. Bestämmelser om hur ansökningsförfarandet går till

2

3

4

Försäkringskassans Vägledning 2013:1 om sjukersättning, Försäkringskassans Process
för sjukersättning 2013:03 och Försäkringskassans Vägledning 2010:2 om sjukersättning
och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social
trygghet.
Begreppet invaliditetsersättning används vid gränsöverskridande situationer med andra
EU/EES-länder och vid tillämpning av förordning 883/2004 utgör inkomstrelaterad
sjukersättning och garantiersättning en del i de svenska förmåner som innefattas vid
invaliditet (Sveriges lagstiftningsförteckning enligt artikel 9 i förordning 883/2004).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen.
6
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och var ansökan skickas finns i förordning 987/2009 5 som innehåller
bestämmelser om hur förordning 883/2004 tillämpas. 6
Enligt den beslutade planen för rättslig kvalitetsuppföljning ska också
ärenden om aktivitetsersättning för försäkrade som bor eller arbetar utomlands ingå. Antalet beslutade ärenden om aktivitetsersättning uppgick under
aktuell period till 19 stycken. Av dessa bedömdes nio uppfylla kriterierna
för att ingå i uppföljningen. 7 Det begränsade antalet ärenden ger inte något
statistiskt säkerställt resultat och kommer därför inte att redogöras för i den
här rapporten.

Syfte
Syftet är att följa upp kvaliteten i utredning och bedömning av rätten till
sjukersättning i ärenden där den sökande, som beviljats sjukersättning, vid
ansökningstillfället bor eller arbetar utomlands men har försäkringsperioder
i Sverige, görs korrekt och med god rättslig kvalitet (s.k. utlandsärenden).

Metod
Metodbeskrivning för det statistiska urvalet
Ärenden som skulle följas upp bestod av en total population av 403 ärenden
där sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljats en sökande som hade
tidigare försäkringsperioder i Sverige, och som vid ansökningstillfället
bodde eller arbetade utomlands.
Uppföljningen gjordes på så sent fattade beslut som möjligt. I detta fall var
det senast möjliga från den 5 april 2018 och cirka tolv månader bakåt i
tiden, 31 mars 2017.
I uppföljningen fanns ytterligare kriterier uppställda för att ärendena skulle
ingå. Granskarna fick därför gå igenom samtliga 403 ärenden och manuellt
sortera bort de som inte avsåg förstagångsansökningar eller ansökningar om
ersättning i en högre omfattning än tidigare. Ersättningen skulle också ha
beviljats fullt ut enligt anspråk för att ingå i granskningen.

5

6

7

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009
om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen.
Försäkringskassans Vägledning 2010:2 om sjukersättning och aktivitetsersättning –
förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social trygghet.
Det är beslut där aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga beviljats helt
enligt anspråk. När Försäkringskassan prövar ansökan för retroaktiv tid, tre månader
tillbaka, oavsett bifall eller avslag har ärendet bedömts ingå i granskningen. Den sökande
ska bo eller arbeta utomlands. Ansökan ska avse en nyansökan eller ansökan om ersättning i högre omfattning. Beslutet ska vara fattat under perioden 1 april 2017–8 april
2018.
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I de ärenden där Försäkringskassan prövat rätten till retroaktiv ersättning för
tre månader, utan att det funnits något yrkande härom, har ärendena ändå
bedömts ingå, oavsett om ersättning beviljats eller inte för retroaktiv tid.
Det finns också ärenden där den sökande ansökt om halv sjukersättning i
Sverige, men där bosättningslandet har beviljat ersättning motsvarande en
sextioprocentig nedsättning av arbetsförmågan. När den sökande beviljats
den enligt svensk lagstiftning maximala ersättningsnivån har ärendet
bedömts ingå i uppföljningen.
Rätten till sjukersättning bestod av 384 ärenden varav 90 ärenden föll bort
av olika anledningar som exempel kan nämnas ansökan om fortsatt steglös
avräkning och ansökan om ytterligare tid med aktivitetsersättning på grund
av nedsatt arbetsförmåga. Det slutliga antalet ärenden som följdes upp blev
294 ärenden.
Som redogjorts för ovan var antalet ärenden om aktivitetsersättning för få
för att resultatet ska kunna presenteras i rapporten.
Aktgranskning
Den rättsliga kvalitetsuppföljningen har gjorts genom en aktgranskning där
själva granskningsarbetet har utförts av två processförare och två
specialister. Ärendena har ursprungligen fördelats slumpmässigt men jämnt
mellan fyra granskarresurser med en lika stor andel ärenden.
Resultatet visar inte om antalet ärenden som slutligen ingick i uppföljningen
fördelade sig jämnt mellan granskarna.
Det rättsliga kvalitetsgranskningsarbetet har utförts utifrån ett i förväg
framtaget frågeformulär. Frågorna har testats och reviderats innan arbetet
startade. Kalibrering av granskarnas bedömningar har skett genom en
provgranskning där samtliga granskare granskade samma åtta ärenden.
Resultatet jämfördes och diskuterades, vilket också resulterade i några
förtydliganden i formuläret. Frågeformuläret finns i bilaga 2.
Granskarna har tagit del av de ärenden som omfattas av den rättsliga
kvalitetsuppföljningen via ärendehanteringssystemet ÄHS. Det webbaserade
verktyget SurveyXact har använts för att registrera och sammanställa
granskningen.
Gemensam analys
Efter att granskningsarbetet avslutats genomfördes ett analysmöte där
samtliga granskare deltog. Vid mötet diskuterades resultaten och de
iakttagelser granskarna gjort under granskningsarbetet fångades upp.

8
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Rätten till sjukersättning
I detta avsnitt redogörs i korthet för tillämpliga bestämmelser och
handläggning.

Försäkringsskydd och samordning av olika länders
socialförsäkringssystem
Den grundläggande förutsättningen för att en person ska omfattas av den
svenska socialförsäkringen är att hen arbetar eller bor i Sverige. Detta är
reglerat i SFB. Men när en person rör sig över nationsgränser kan även
andra bestämmelser påverka försäkringsskyddet i Sverige:
– bestämmelser i EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen, 8
– avtal om social trygghet som Sverige har tecknat med andra länder
utanför EU/EES (tredje land),
– andra internationella avtal Sverige har ingått.
Förordning 883/2004 och 987/2009 är avsedd att underlätta den fria rörligheten för personer mellan medlemsländerna och att förhindra att de går
miste om socialförsäkringsförmåner när de arbetar i ett annat land. Avsikten
med förordningarna är att samordna de olika ländernas socialförsäkringssystem, inte att harmonisera dem. Varje land bestämmer alltså över sitt eget
socialförsäkringssystem, vilka förmåner som ska finnas, hur de ska
finansieras samt nivån på sociala avgifter och förmåner osv.
Förordning 987/2009 innehåller bestämmelser om hur förordning 883/2004
ska tillämpas. Där beskrivs närmare hur ansökningsförfarandet ska gå till
när en person har omfattats av lagstiftning om social trygghet i minst två
medlemsländer.
De allmänna bestämmelserna om försäkringsskyddet finns i SFB:s fjärde
kapitel. Socialförsäkringen är uppdelad i tre delar. För att få tillgång till de
olika delarna måste den sökande uppfylla något av villkoren bosättning,
arbete eller andra omständigheter än bosättning och arbete i Sverige. En
person kan vara försäkrad för en, två eller samtliga delar (4 kap. 2 § SFB). 9
Det är endast när det med stöd av 4 kap. 3 § SFB har konstaterats att den
enskilde är försäkrad och dessutom omfattas av socialförsäkringsskyddet

8

9

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen, EUT L 166, 30.4.2004.
Försäkringskassans Vägledning 2017:1, om övergripande bestämmelser i SFB,
unionsrätten och internationella avtal s. 30 f och Försäkringskassans Vägledning 2013:1
om sjukersättning samt Försäkringskassans Process för sjukersättning 2013:03.
9
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som det finns anledning att pröva om hen har rätt till en förmån som
omfattas av SFB. 10
För att sjukersättning ska kunna beviljas krävs att den sökandes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom
eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.
Det krävs också att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att
den försäkrade återfår arbetsförmågan (33 kap. 5 och 6 §§ SFB). Det är
SFB:s regler om sjukersättning som ska tillämpas även när den sökande bor
utomlands.

Handläggning av sjukersättning för sökande som
bor eller arbetar utomlands
Handläggning av ärenden avseende ansökan om sjukersättning när den
sökande - som är avregistrerad från sjukförsäkringsregistret – har tidigare
försäkringsperioder i Sverige och bedöms bo inom EU/EES, i Schweiz eller
i ett land som Sverige har avtal om social trygghet med som inbegriper
sjukersättning är koncentrerad till Visby. Handläggningen sker i huvudsak i
enlighet med processen för sjukersättning men i en något annan ordning än
den för inrikes bosatta. 11
Ansökan och gemensamma E-blanketter
Institutionen i bosättningslandet ska tillsammans med ansökan E 204 skicka
uppgifter om sökandens försäkringshistorik på blankett E 205 och E 207
samt medicinska uppgifter på blankett E 213 till Försäkringskassan.
Blanketterna är gemensamma för de europeiska länderna. 12
Mellan de nordiska länderna finns en överenskommelse om att länderna ska
skicka de medicinska underlag som ligger till grund för deras beslut i stället
för E 213. 13

10
11
12

13

Prop. 2008/09:200 om socialförsäkringsbalken s. 404.
Försäkringskassans Process 2013:03, s. 21 f.
Det är den administrativa kommissionen som fastställer utformningen av blanketterna
för intyg, bestyrkta utlåtanden, deklarationer, ansökningar och andra handlingar som
behövs för tillämpningen av förordningarna 1408/71 och 574/72. Försäkringskassans
vägledning 2010:2 om sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner vid invaliditet
enligt EU-rätten och avtal om social trygghet s. 116.
Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet och Försäkringskassans
metodstöd i Vägledning 2010:2 om sjukersättning och aktivitetsersättning – förmåner
vid invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social trygghet s. 66.
10
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Beskrivning av ärendena
Från vilket land gavs ansökan in?
De ärenden som ingick i uppföljningen innefattade i stor utsträckning
sökande som bor eller arbetar i de nordiska länderna, Norge, Finland och
Danmark.
Diagram 1

Från vilket land kommer ansökan?1
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Resultatet avser andel i procent av 294 ärenden.

Flest antal ansökningar stod personer boende i Norge för med 153, följt av
Finland med 91 och därefter Danmark med 39. Det fanns också elva
ansökningar från boende i andra europeiska länder; Tyskland, Schweiz,
Polen, Island, Irland och Ungern.
En stor del av de sökande (62 procent) uppfyllde försäkringsperioden både
genom att ha bott och arbetat i Sverige. I 27 procent av ärendena uppfylldes
förutsättningarna enbart genom bosättning och i 11 procent av ärendena
enbart genom arbete.

Vilken förmånsnivå har beviljats?
Sjukersättning beviljas enligt svensk lagstiftning med en fjärdedel, en halv,
tre fjärdedelar eller hel (33 kap. 9 § SFB).
I majoriteten av ärenden ansökte den försäkrade om hel sjukersättning (90
procent). I två procent av ärendena avsåg ansökan en nivå som motsvarar tre
fjärdedels sjukersättning och i resterande åtta procent av ärendena en nivå
motsvarande halv sjukersättning.

11
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I Norge lämnar den sökande uppgifter om i vilken omfattning som hen
arbetar. Det är därefter NAV 14 som bestämmer graden av nedsättning av den
sökandes arbetsförmåga, vilket innebär att det sällan finns ett konkret
yrkande från den sökande själv om i vilken omfattning som hen söker
sjukersättning.
När det i ansökan saknades ett konkret yrkande om i vilken omfattning
ersättning söktes utgick granskarna ifrån att den motsvarade den av
bosättningslandet beviljade nivån. Om den sökande beviljats ersättning för
en 60 procentig nedsatt arbetsförmåga i Norge kunde den sökande som mest
beviljas halv sjukersättning i Sverige.
Är arbetsförmågan nedsatt på grund av fysiska eller psykiska
problem?
Av diagrammet nedan framgår om den sökande ansökte om sjukersättning
på grund av fysiska eller psykiska besvär eller om det förelåg en
kombination av båda.
Diagram 2

Vilken typ av sjukdom eller annan nedsättning har sökanden?1
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Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden.

I drygt två tredjedelar av ärendena bestod arbetsoförmågan av fysiska besvär
(68 procent) och i 23 procent av ärendena av psykiska besvär. I nio procent
av ärendena fanns en kombination av såväl fysiska som psykiska besvär.

14

NAV är namnet på den norska myndighet som bildades när landets försäkringskassa,
arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst samlokaliserades.
12
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Utredningen
Försäkringskassan ska utreda sina ärenden utifrån deras beskaffenhet.
Bedömningen av rätten till sjukersättning är komplex och eftersom ett beslut
om sjukersättning inte är tidsbegränsat har det mycket stor betydelse, för
både den försäkrade och för samhället. Det ställer stora krav på utredningen.

Finns medicinska underlag
Tillsammans med ansökan om sjukersättning ska den sökande ge in ett
läkarutlåtande om hälsotillstånd, om inte särskilda skäl talar emot. 15
Det krävs inte att den medicinska handlingen är översatt för att den ska
bedömas, däremot krävs att den antingen är ingiven i aktuellt ärende eller
kopierad från ett tidigare ansökningsärende. Det räcker alltså inte att
handlingen finns tillgänglig i ett annat ärende. 16 Resultatet visar att
överenskommelsen med de nordiska länderna om att skicka de medicinska
underlagen som legat till grund för beslutet följs fullt ut. I ärenden där
ansökan kom från icke nordiska länder finns istället blankett E 213.
Vid analysmötet framkom att det i vissa ärenden enbart fanns intyg
utfärdade av socionom eller psykolog. En anledning till avsaknad av
utlåtande utfärdade av läkare kan vara den nordiska överenskommelsen, om
att ge in medicinska underlag istället för det detaljerade läkarutlåtandet
(blankett E 213). Om kravet på läkarutlåtande om hälsotillstånd inte är
uppfyllt ska en begäran om komplettering göras till behörig institution eller
till den sökande. 17 Resultatet visar att en begäran om komplettering till
någon annan än den sökande gjorts i 33 ärenden. Det framgår däremot inte
vilken eller vilka uppgifter som handläggaren begärt komplettering av.
Är de medicinska underlagen i ärendena översatta?
Av Försäkringskassans riktlinjer för översättningar framgår att bedömningen
av om ett läkarintyg eller annan medicinsk handling ska översättas av en
auktoriserad translator eller en översättare måste göras i det enskilda fallet.
Det beror både på dokumentets betydelse i ärendet och på den auktoriserade
translatorns eller översättarens kompetens. Det kan finnas ett värde i att en
facköversättare med medicinsk ämneskunskap översätter de medicinska
handlingarna. Det framgår också av riktlinjerna att om det är enkla uppgifter
i ett enskilt ärende som ska översättas kan en medarbetare som behärskar det
aktuella språket göra översättningen. Medarbetaren ska säkerställa över-

15
16

17

3 § i förordning 2002:986 om sjukersättning och aktivitetsersättning.
Försäkringskassans metodstöd i Vägledning om omprövning och överklagande av
Försäkringskassans beslut s. 22 f.
Försäkringskassans Process 2013:03 för sjukersättning s. 53.
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sättningens kvalitet och att den enskilde därmed kan ta till vara sina rättigheter. En flerspråkig medarbetare får inte översätta juridiska dokument
såsom kommuniceringsbrev och beslut. 18
Många av ärendena innehåller ett flertal handlingar och det var inte möjligt
att inom ramen för den rättsliga kvalitetsuppföljningen ställa frågor om
samtliga var översatta. Resultatet ger därför endast svar på om de
medicinska underlagen i ärendena är översatta.
Diagram 3

Har de medicinska underlagen översatts?1

100%
90%
80%

66%

70%
60%
50%
40%
30%

23%

20%

11%

10%
0%
Ja, samtliga medicinska
underlag
1

Ja, ett eller flera medicinska
underlag

Nej

Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden.

Resultatet visar att medicinska underlag inkomna från Danmark och Norge
inte skickats för översättning (66 procent).
I 23 procent av ärendena är samtliga medicinska handlingar från icke
nordiska länder samt Finland och Island översatta medan i 11 procent av
ärenden är endast en eller flera handlingar översatta.
Det finns finskspråkig personal på Försäkringskassan som bedömer vilka
underlag som ska skickas på översättning. I 67 procent av de finländska
ärendena är samtliga medicinska underlag översatta och i 33 procent av dem
endast ett eller flera underlag. Det saknas genomgående tillräcklig
dokumentation i ärendena om vilka avvägningar som ligger till grund för att
handlingarna inte har skickats för översättning. God dokumentation innebär
att handläggaren beskriver och förklarar Försäkringskassans ställningstaganden till olika handläggningsåtgärder, så att den enskilde förstår vad
som händer i ärendet. 19

18
19

Försäkringskassans riktlinjer för översättningar 2008:17.
Försäkringskassans Vägledning 2004:7 förvaltningsrätt i praktiken s. 33.
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Har försäkringsmedicinsk rådgivare konsulterats?
Som ett led i utredningen kan handläggaren vid behov konsultera en Försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR. Konsultationen kan ske i form av en gruppkonsultation, där flera handläggare deltar och flera ärenden diskuteras. Den
kan också ske individuellt, antingen skriftligt eller muntligt.
Diagram 4

Framgår om FMR konsulterats?1

100%
80%

66%

60%
40%
20%

20%

14%

0%
Ja, gruppkonsultation
1

Ja, på annat sätt

Nej

Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden.

I 34 procent av ärendena framgår att en FMR-konsultation har genomförts,
varav drygt en tredjedel resulterade i skriftliga yttranden och resterande två
tredjedelar i en journalanteckning. I tre procent av ärendena saknades helt
dokumentation om resultatet av konsultationen.
I många ärenden är de skriftliga FMR-yttrandena kortfattade och granskarna
noterade att det fanns exempel på att FMR svarat på någonting annat än
handläggarens frågor.
När underlagen saknar uppgift om huvuddiagnos och diagnoskod har handläggarna i vissa fall konsulterat FMR för stöd medan de i andra ärenden
själva tagit ställning. Det saknas inte sällan dokumentation till stöd för de
överväganden handläggaren gjort. Handläggarna ska vid sin bedömning av
rätten till sjukersättning bland annat beakta Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. En viktig förutsättning för att kunna använda sig av
stödet är att det finns en diagnoskod att utgå ifrån.
Granskarna har också uppgett att det finns ett behov av att komplettera de
medicinska uppgifterna med vården i de fall FMR inte kan läka bristerna.
Det handlar i många fall om att komplettera uppgifterna om vilka aktivitetsbegränsningar som den sökandes besvär medför och också i vilken omfattning besvären sätter ner den försäkrades förmåga att utföra arbetsuppgifter.
När den sökande har en psykisk diagnos kan det finnas behov av att utreda
både vilka affektiva besvär som finns och deras omfattning.
I en del ärenden där FMR bedömt att det fanns behov av medicinsk
komplettering framkom vid analysmötet att handläggarna hämtade in
uppgifterna direkt från den sökande. Handläggarna har alltså inte begärt att
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den sökande själv ska kontakta vården för komplettering, utan nöjt sig med
den sökandes egen uppfattning om bland annat sina begränsningar.
Diagram 5
100%
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80%
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40%
30%
20%
10%
0%

Finns det behov av FMR-konsultation?1

58%
42%

Ja
1

Nej

Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden.

Granskarna ansåg att det fanns behov av en FMR-konsultation i totalt 123
ärenden. Av de 101 ärenden där en konsultation redan var gjord, fanns
behov av ytterligare konsultation i 41 ärenden.
Det ställs ofta frågor till FMR om den sökandes besvär är kroniska och om
möjligheterna till rehabilitering kan anses vara uttömda. Granskarnas
generella uppfattning är att det sällan utreds eller ställs frågor kring
besvärens omfattning och prognos. Handläggarna skulle i vissa fall också
vara behjälpta av att få stöd av FMR med vilka kompletterande frågor som
bör ställas till vården.

Har onödiga utredningsåtgärder vidtagits?
Granskarna fick ta ställning till om det under handläggningen av ärendet
vidtagits några onödiga utredningsåtgärder. De utgick vid sin bedömning
ifrån vilken utredning som krävs för att kunna fatta ett beslut om rätten till
sjukersättning.
Diagram 6

Har det vidtagits onödiga utredningsåtgärder i ärendet?1
Nej
Annat
Ja, FMR-konsultation

Ja, utredning med den försäkrade

70%
2%
8%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden. Mer än ett svarsalternativ har varit möjligt
att välja.

1
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I drygt två tredjedelar av ärendena har det inte vidtagits någon onödig
utredningsåtgärd. Det innebär dock inte att utredningen i samtliga ärenden
är tillräcklig för att kunna fatta beslut.
I 20 procent av ärendena har en social utredning med den sökande gjorts
trots att det inte bedömdes ha funnits något behov av att genomföra en sådan
utredning. Resultatet måste läsas med viss försiktighet eftersom det endast
är beviljandeärenden som ingår i uppföljningen och utifrån den aspekten ska
en utredning göras. När granskarna däremot bedömde att den försäkrade inte
hade rätt till den sökta ersättningen fanns det inte alltid skäl att genomföra
nämnda utredning.
När ärendet inte innehåller tillräcklig medicinsk utredning och FMR inte har
kunnat läka bristerna var granskarnas uppfattning att konsultationen med
FMR var onödig. I 24 ärenden borde därför en komplettering av det
medicinska underlaget gjorts innan det kunde blir aktuellt med FMRkonsultation. En begäran om komplettering av en eller flera uppgifter har
ställts till annan än den sökande i 33 ärenden – företrädesvis till Försäkringskassans motsvarighet i sökandes bosättningsland. Inte i något ärende
har en begäran om komplettering ställts direkt till den sökandes vårdgivare.
Granskarna uppgav att det också finns exempel på ärenden där något svar på
den gjorda begäran till myndigheterna i den sökandes bosättningsland inte
kommit in.

Är utredningen tillräcklig för att fatta beslut?
Diagrammet nedan visar i vilken omfattning som granskarna bedömde att
ärendena innehåller tillräcklig utredning för att kunna fatta ett beslut.
Diagram 7
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90%
80%
70%
60%
50%
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10%
0%

Är utredningen tillräcklig för att fatta beslut?1

53%

47%
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1

Nej

Resultatet visar andelen i procent av samtliga 294 ärenden.

I knappt hälften av ärendena (137 ärenden) bedömde granskarna att de
innehöll tillräcklig utredning för att kunna fatta ett beslut – positivt eller
negativt och i de resterande 157 ärendena bedömdes utredningen däremot
inte vara tillräcklig för att kunna fatta ett beslut.
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I hälften av ärendena med fysiska diagnoser (101 stycken) och i knappt
hälften av de med psykiska diagnoser (38 stycken) var utredningen
otillräcklig. I de ärenden där den sökande har både fysiska och psykiska
diagnoser som påverkade arbetsförmågan var utredningen otillräcklig i 69
procent.
Vad saknas det tillräckliga uppgifter om i ärendet?
På samma sätt som för en sökande som är bosatt i Sverige kan handläggaren
komplettera det medicinska underlaget genom att ställa riktade frågor till
läkaren. En begäran om detaljerat läkarutlåtande (blankett E 213) skickas
via behörig institution i ett annat EU/EES-land. Handläggaren kan också
hämta in olika uppgifter genom personlig kontakt via telefon eller brev. En
förfrågan kan också skickas till olika aktörer utomlands och till kontaktinstitutionen i bosättningslandet. 20
Av diagrammet nedan framgår vilken eller vilka uppgifter som saknas i
ärendena och som handläggarna borde begärt in komplettering av innan
beslut om rätt till sjukersättning kunde fattas.
Diagram 8

Vad saknas det tillräckliga uppgifter om i ärendet?1
Funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning

78%

Genomförd medicinsk behandling och
rehabilitering

45%

Genomförd arbetslivsinriktad rehabilitering

39%

Möjligheter att förbättra arbetsförmågan
genom medicinsk behandling eller
rehabilitering

56%

Möjligheter att förbättra arbetsförmågan
genom arbetslivsinriktad rehabilitering

46%

Prognos för sjukdomsförlopp och behandling

57%

Social utredning med den försäkrade

52%

Annat

17%
0%

50%

100%

1.
Resultatet visar andelen i procent av de 157 ärendena där utredningen inte bedömdes tillräcklig för att
fatta beslut. Mer än ett svarsalternativ har varit möjligt att välja.

20

Försäkringskassans Process för sjukersättning 2013:03 s. 46.
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Funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
I 78 procent av ärendena saknades tillräckliga uppgifter eller utredning kring
den sökandes funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar för att kunna
fatta något beslut alls. Som redogjorts för tidigare kan det också vara fråga
om uppgifter om graden av nedsättning eller begränsning som saknades.
Granskarna bedömde att det sällan finns en fullständig DFA-kedja i de
medicinska underlag som utfärdats i andra länder. 21 Granskarna efterfrågar i
många fall också att en FMR-konsultation genomförs för att få stöd kring
graden av funktions- och aktivitetsbegränsning i ärenden med diagnos
posttraumatiskt stressyndrom. Som exempel har en sökande beviljats hel
sjukersättning trots att hen fram till dagen före beslut arbetade heltid. Det
framgick inte av ärendet vilken försämring som hade skett i hälsotillståndet
och som berättigade till hel sjukersättning.
I 77 procent av ärendena 22 lider den sökande av en fysisk nedsättning av
arbetsförmågan vilket innebär att handläggarna bör kunna ställa högre krav
på uppgifter om objektivt verifierade undersökningsfynd än vid psykiska
diagnoser. Trots det visar resultatet att i 78 procent av ärendena som är
otillräckligt utredda saknades tillräckliga uppgifter om funktions- och
aktivitetsbegränsningar.
Utöver tidigare nämnda problematik med att bosättningslandet inte kommer
in med begärd komplettering finns ytterligare svårigheter. När bosättningslandet inte följer överenskommelsen att vidarebefordra ansökan om ersättning utan dröjsmål till berörda institutioner, så som Försäkringskassan, utan
först själva prövar rätten till ersättning enligt landets regelverk, kan det innebära att Försäkringskassan i vissa fall ska pröva frågan om arbetsförmågans
nedsättning - så som förutsättningarna såg ut ett och ibland flera år tillbaka i
tiden. 23 När en begäran om komplettering innefattar en förnyad undersökning eller utredning kommer resultatet att visa på nuvarande förhållanden.
Svårigheter uppkommer när den sökandes hälsotillstånd försämrats sedan
tidpunkten för prövningen. I några ärenden hade den sökande avlidit innan
en prövning av hens ansökan om rätt till ersättning i Sverige var gjord.
Medicinsk behandling eller rehabilitering
I 45 procent av ärendena saknas tillräckliga uppgifter om vilken medicinsk
behandling eller rehabilitering den sökande genomgått. I något fler ärenden
(56 procent) saknas uppgifter om vilka möjligheter läkaren bedömde att det
fanns att den sökandes arbetsförmåga skulle förbättras genom medicinsk
behandling eller rehabilitering. Det finns exempel på ärenden där den
medicinska utredningen inte var slutförd vid beslutstillfället och där det av
21

22
23

DFA-kedjan står för D = diagnos (som orsakar nedsättning av funktion),
F = funktionsnedsättning (vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen och vilka
observationer som gjorts) samt A = aktivitetsbegränsning (diagnos och funktionsnedsättningens konsekvenser).
Se diagram 2.
Försäkringskassans Vägledning 2010:2 om sjukersättning och aktivitetsersättning –
förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social trygghet s. 61.
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det medicinska underlaget klart framgick att läkaren bedömde att det fanns
behov av ytterligare utredning. Det fanns också exempel på ärenden där
utredning om diagnos pågick när beslut om ersättning fattades.
Arbetslivsinriktad rehabilitering
I 39 procent av ärendena saknas tillräckliga uppgifter om vilken arbetslivsinriktad rehabilitering som genomförts. Även när det finns uppgifter om att
den sökande har genomfört en arbetslivsinriktad rehabilitering saknas i vissa
fall en närmare beskrivning av innehållet. I drygt hälften av ärendena saknas
uppgifter om vilka möjligheter som fanns att förbättra den sökandes arbetsförmåga genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Som redogjorts för ovan
skiljer sig lagstiftningen åt mellan olika länder, och bosättningslandet
utreder utifrån det egna behovet. Till skillnad från i Sverige, som prövar den
sökandes arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden, begränsar
vissa länder prövningen till den sökandes utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Det kan i sin tur innebära att det saknas tillräcklig utredning för
att handläggaren ska kunna bedöma om den sökandes arbetsförmåga prövats
i ett, utifrån hens besvär, optimalt anpassat arbete. Det verkar inte heller
vara helt tydligt om begrepp som ”tillrättalagt” arbete är att jämställa med
ett enligt svensk definition anpassat arbete. Samma sak gäller för begreppet
”skyddade arbeten”.
Prognos för sjukdomsförlopp och behandling
Det finns behov av fler uppgifter om prognos för sjukdomsförlopp och
behandling i 57 procent av ärendena. Om det finns olika uppgifter i de
medicinska underlagen om prognos för sjukdomsförlopp och behandling
efterfrågar granskarna att stöd hämtas in från FMR.
Social utredning
I drygt hälften av ärendena (52 procent) saknas en social utredning med den
sökande och i en tredjedel av dem, där en utredning var gjord, bedömdes
den inte vara tillräcklig. Det framkom vid analysmötet att granskarna inte
svarat helt konsekvent på frågan om behovet av social utredning. Det gäller
i de ärenden där utredningen inte är tillräcklig för att kunna fatta beslut, och
där det krävs en komplettering av de medicinska underlagen innan en social
utredning kan bli aktuell.
Kvaliteten på de sociala utredningarna varierar och granskarna har gett
uttryck för att handläggarna inte alltid verkar värdera informationen, som
den sökande lämnar, och därmed inte heller ställer relevanta följdfrågor.
Som en del i den sociala utredningen ingår att utreda om den sökande har
någon form av bisyssla eller uppdrag som kan indikera att det finns en
arbetsförmåga som inte tas tillvara.
I en del ärenden saknas helt utredning kring om den sökande har några bisysslor eller uppdrag. I de fall det finns, utreds inte alltid om det utgår någon
ersättning och i så fall med vilket belopp. Granskarna uppmärksammade
också att det finns en variant på utredning där handläggaren enbart frågar
om den sökande erhåller ersättning från bisyssla eller uppdrag. Därigenom
20
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utreds inte om den sökande har en förmåga till aktivitet som inte genererar
en ersättning, men som trots allt påverkar rätten till sjukersättning.
Det saknas i vissa fall utredning kring den sökandes arbetstidsförläggning
när ansökan avser partiell sjukersättning. 24 En sökande beviljades halv
sjukersättning trots att det av utredningen framgick att hen arbetar övertid
mellan fem och tio timmar per vecka – utöver sina ordinarie tjugo timmar i
ett anpassat arbete – som var oregelbundet och psykiskt tungt. Granskarna
noterade också att handläggarna i många fall avstår från att genomföra den
sociala utredningen när den sökande har en cancerdiagnos.

24

Försäkringskassans Vägledning 2013:1 om sjukersättning s. 40.
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Bedömningen
För att sjukersättning ska kunna beviljas krävs att den sökandes arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan samt att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den
försäkrade återfår arbetsförmågan.

Är arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel?
Bedömningen av rätten till sjukersättning ska grunda sig på medicinska
underlag där de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som
sjukdomen medför klart framgår. Bedömningen ska så långt som möjligt
och rimligt utgå från objektiva fynd, tester och observationer. Underlaget
måste också ge en tydlig bild av den medicinska prognosen, de behandlingsoch rehabiliteringsåtgärder som har genomförts och deras resultat samt de
behandlings- och rehabiliteringsåtgärder som eventuellt återstår och vilket
resultat dessa kan ge. 25
Diagram 9

Skulle du gällande sjukersättning ha bedömt att den sökandes
arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom
eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan i förhållande till hela arbetsmarknaden
med minst en fjärdedel?1
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Resultatet visar andelen i procent av de137 ärendena där utredningen bedömdes tillräcklig för att fatta
beslut.

1

25

Försäkringskassans Domsnytt 2015:040 om rätt till sjukersättning. Av Socialstyrelsens
föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2005:29)
framgår att ett intyg ska innehålla noggranna uppgifter om de iakttagelser, undersökningar etc. som ligger till grund för läkarens bedömning, och att läkaren också ska ange
på vilket sätt dessa fynd ligger till grund för bedömningen (10 kap. 8 § SOSFS).
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I 32 procent av ärendena där utredningen bedömdes vara tillräcklig för att
fatta ett beslut uppfyllde den sökande, enligt granskarnas mening, förutsättningarna för att beviljas sjukersättning.
I 68 procent av ärendena där granskarna bedömde att utredningen var tillräcklig för att kunna fatta beslut visar resultatet att granskarna inte bedömde
att den sökande uppfyllde förutsättningarna för att beviljas sjukersättning.
Av diagrammet nedan framgår av vilken eller vilka anledningar den sökande
inte bedömdes uppfylla förutsättningarna för rätt till ersättning.
Diagram 10

Varför är arbetsförmågan inte stadigvarande nedsatt med
minst en fjärdedel?1

Arbetsförmågan inte nedsatt i förhållande till
hela arbetsmarknaden

88%

Oklar medicinsk prognos

33%

Medicinsk behandling eller rehabilitering
skulle kunna förbättra arbetsförmågan

44%

Arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna
förbättra arbetsförmågan

70%

Annat

15%
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Resultatet visar andelen i procent av de 93 ärendena där utredningen bedömdes tillräcklig för att fatta
beslut men där arbetsförmågan inte bedömdes nedsatt med minst en fjärdedel (se diagram 9). Mer än
ett svarsalternativ har varit möjligt att välja.

1.

Arbetsförmågan är inte nedsatt i förhållande till hela
arbetsmarknaden
Den vanligaste anledningen, 88 procent, till att granskarna inte delade den
gjorda bedömningen var att den sökandes arbetsförmåga inte bedömdes
nedsatt i förhållande till hela arbetsmarknaden. För att beviljas sjukersättning krävs att arbetsförmågan inte enbart är nedsatt i ett normalt
förekommande arbete, utan även i ett skyddat arbete.
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Den näst vanligaste anledningen, 70 procent, var att utredningen inte gav
stöd för att en arbetslivsinriktad rehabilitering inte skulle kunna förbättra
den sökandes arbetsförmåga. Som redan tidigare nämnts vid ett flertal
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tillfällen, 26 skiljer sig ländernas regelverk för rätt till sjukersättning åt, vilket
också påverkar vilka rehabiliteringsåtgärder som aktualiserats. Det kan
alltså innebära att underlaget i ärendena innehåller uppgifter om vilken
arbetslivsinriktad rehabilitering som genomförts utifrån bosättningslandets
krav men inte utifrån vad som krävs enligt SFB:s bestämmelser.
Medicinsk prognos – behandling och rehabilitering
I en tredjedel av ärendena saknades tillräckliga uppgifter om den medicinska
prognosen (33 procent) och i 44 procent om medicinsk behandling eller
rehabilitering skulle kunna förbättra den sökandes arbetsförmåga.
Annat
Under svarsalternativet ”annat” har granskarna angett i fritext vilka andra
anledningar som fanns för att arbetsförmågan inte bedömdes nedsatt med
minst en fjärdedel. Den vanligaste anledningen var att det saknades stöd för
att den sökandes arbetstidsförläggning var medicinskt motiverad 27 samt att
det saknades objektiva undersökningsfynd i de medicinska underlagen.

26
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Lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder och bosättningslandet utreder utifrån det
egna behovet. Till skillnad från i Sverige, som prövar den sökandes arbetsförmåga i
förhållande till hela arbetsmarknaden, begränsar vissa länder prövningen till den
sökandes utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Det kan i sin tur innebära att det
saknas tillräcklig utredning för att handläggaren ska kunna bedöma om den sökandes
arbetsförmåga prövats i ett, utifrån hens besvär, optimalt anpassat arbete.
Försäkringskassans Vägledning 2013:1 om sjukersättning s. 40.
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Sammanfattande analys
Uppföljningen omfattar totalt 294 ärenden där den sökande vid ansökningstillfället bor eller arbetar utomlands men har tidigare försäkringsperioder i
Sverige och där sjukersättning beviljats enligt anspråk. Ansökan avser
antingen en nyansökan eller ersättning i en högre omfattning än tidigare.
Vid partiell sjukersättning ska den sökande ha beviljats den enligt svensk
lagstiftning maximala ersättningsnivån för att ingå i uppföljningen. Beslutet
ska också vara fattat under perioden 1 april 2017 till 8 april 2018.
Det är SFB:s regler om sjukersättning som ska tillämpas även när den
sökande bor eller arbetar utomlands, s.k. utlandsärenden. För att ersättning
ska kunna beviljas krävs förutom att den sökandes arbetsförmåga är
stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller
annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan också
att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade
återfår arbetsförmågan.
Resultatet från den rättsliga kvalitetsuppföljningen visar att det finns en
betydande förbättringspotential både vad gäller utredning och bedömning
vid tillämpningen av reglerna om sjukersättning i s.k. utlandsärenden.
I knappt hälften av ärendena bedömde granskarna att de innehöll tillräcklig
utredning för att kunna fatta beslut. I en tredjedel av ärendena delade
granskarna beslutsfattarens bedömning. Den vanligaste anledningen till att
den sökande inte ansågs uppfylla förutsättningarna för att beviljas sjukersättning i ett tillräckligt utrett ärende var att arbetsförmågan inte bedömdes
nedsatt i förhållande till alla förvärvsarbeten på arbetsmarknaden.
I drygt hälften av de granskade ärendena var utredningen otillräcklig för att
kunna fatta beslut. Trots det hade ett positivt beslut meddelats i stället för att
göra ytterligare utredning.
Det är i stor utsträckning samma eller liknande brister som uppmärksammats i tidigare rättsliga kvalitetsuppföljningar 28 som genomförts där
ärendena i huvudsak avsett inhemska sjukersättningsärenden.
Det blev tydligt under uppföljningen att det finns svårigheter med att utreda
ärenden när regelverken mellan olika länder skiljer sig åt. Den sökandes
arbetsförmåga prövas gentemot den typ av arbete som bosättningslandets
regelverk uppställer som krav för att kunna bedöma om det finns en nedsatt
arbetsförmåga som ger rätt till ersättning enligt deras regelverk. Det kan
innebära att underlagen som skickas in från institutionen i den sökandes
bosättningsland kan sakna tillräcklig information om exempelvis den

28

Två rättsliga kvalitetsuppföljningar av sjukersättning har tidigare genomförts (Rättslig
uppföljning 2015:4 och 2017:3).
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arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det är oklart om bosättningsländerna är
villiga att ytterligare utreda den sökandes arbetsförmåga enbart på grund av
det svenska regelverket. Det visar sig också i uppföljningen att Försäkringskassan i en alltför begränsad omfattning begär in kompletteringar från andra
länder. Det finns därför behov av att öka antalet kompletteringar med
behörig institution för att, så långt möjligt, få ett tillräckligt underlag inför
beslut, men också för en korrekt tillämpning av det förvaltningsrättsliga
regelverket när det gäller myndighetens utredningsskyldighet.
Om handläggaren inte kan få in de uppgifter som behövs för att bedöma den
sökandes rätt till sjukersättning från behörig institution får hen överväga om
uppgifterna kan hämtas in på annat sätt. Handläggaren behöver tydliggöra
för den sökande vilka uppgifter som behövs för prövningen och ge denne
möjlighet att komma in med uppgifterna. Om uppgifterna inte kommer in
eller om de inte visar att villkoren för sjukersättning är uppfyllda ska
ansökan avslås. Det är den som söker en ersättning som ska visa att
förutsättningarna är uppfyllda, dvs. det är den enskilde som har bevisbördan.
Utöver tidigare nämnda problematik med att bosättningslandet inte kommer
in med begärd komplettering finns ytterligare svårigheter. När bosättningslandet inte följer överenskommelsen att vidarebefordra ansökan om ersättning utan dröjsmål till berörda institutioner, så som Försäkringskassan, utan
först själva prövar rätten till ersättning enligt landets regelverk, kan det innebära att Försäkringskassan i vissa fall ska pröva frågan om arbetsförmågans
nedsättning - så som förutsättningarna såg ut ett och ibland flera år tillbaka i
tiden. 29 När en begäran om komplettering innefattar en förnyad undersökning eller utredning kommer resultatet att visa den sökandes aktuella status.
Svårigheter uppstår när den sökandes hälsotillstånd försämrats sedan
tidpunkten som prövningen avser. I några ärenden omöjliggjordes kompletteringen av att den sökande avlidit.
Det är en förvaltningsrättslig brist att det genomgående saknas dokumentation till stöd för bedömningen att det saknas behov av att skicka handlingar
på översättning. Det förekommer också att Försäkringskassan prövar, och i
en del fall, också beviljar sjukersättning för retroaktiv tid utan att det finns
något yrkande. Det finns ett behov av att förbättra tillämpningen av det
förvaltningsrättsliga regelverket.
Det finns också ärenden där handläggaren försökt kontakta den sökande
eller begärt in kompletterande utredning utan att sådan inkommit. Handläggaren har trots avsaknaden av komplettering beviljat den sökande den
sökta ersättningen. Det kan finnas skäl att fundera över om myndigheten har
rätt att ställa sådana frågor till den sökande som inte bedöms vara nödvändiga för att kunna bedöma rätten till sjukersättning.

29

Försäkringskassans Vägledning 2010:2 om sjukersättning och aktivitetsersättning –
förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och avtal om social trygghet s. 61.
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Bilaga 1
Rekommendationer och åtgärder
Med utgångspunkt i de förbättringsområden som identifierats i uppföljningen lämnar Rättsavdelningen följande rekommendationer, i fallande
ordning utifrån hur väsentliga kvalitetsbrister de tar sikte på.
Avdelningen för funktionsnedsättning bör – förutom de nedan angivna
åtgärderna – inom ramen för sin kvalitetsanalys för förmånen 2019 –
genomföra en fördjupad analys av orsakerna till de rättsliga brister som
framkommit i uppföljningen för att säkerställa att det förmånsrättsliga och
förvaltningsrättsliga regelverket tillämpas på ett korrekt och enhetligt sätt.
Avdelningen för funktionsnedsättning har med anledning av resultatet av
den rättsliga kvalitetsuppföljningen för egen del beslutat om ett flertal
åtgärder som ska genomföras i syfte att förbättra den rättsliga kvaliteten i
sjukersättningsärenden s.k. utlandsärenden.
1. Rekommendation: Återför resultaten till verksamheten
Rättsavdelningen bör tillsammans med Avdelningen för funktionsnedsättning genomföra seminarium för handläggare, beslutsfattare, specialister och
chefer inom Avdelningen för funktionsnedsättning som arbetar med s.k.
utlandsärenden för att återföra resultaten och bidra till kvalitetsutveckling.
Rättsavdelningen går igenom resultatet och några ärenden som har ingått i
uppföljningen.
Åtgärder:

Seminarium genomförs för handläggare, beslutsfattare, specialister
och chefer som arbetar med sjukersättningsärenden i form av s.k.
utlandsärenden.
På seminariet presenteras och diskuteras resultaten och en
genomgång av ärenden som ingick i granskningen.

Tidsplan:

Q1 2019

Ansvarig:

Mikael Westberg, avdelningschef Rättsavdelningen, (innehåll och
genomförande av seminarierna).
Marie Axelsson, avdelningschef Avdelningen för funktionsnedsättning (medverkan i planering av genomförande, säkerställa att
berörda medarbetarna får möjlighet att delta på seminariet).
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2. Rekommendation: Förnyad rättslig kvalitetsuppföljning
Rättsavdelningen bör genomföra en förnyad rättslig kvalitetsuppföljning av
s.k. utlandsärenden för att säkerställa att Avdelningen för Funktionsnedsättning kommit till rätta med de brister som redogjorts för i rapporten.
Åtgärder:

Genomföra en rättslig kvalitetsuppföljning av s.k. utlandärenden.

Tidsplan:

Q2 2021 (rapport klar)

Ansvarig:

Mikael Westberg, avdelningschef Rättsavdelningen.
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Bilaga 2
Frågeformulär
Ärenden som
ska granskas:

Det är ärenden där sjukersättning (SA) eller aktivitetsersättning på
grund av nedsatt arbetsförmåga (AE) beviljats till sökanden som bor
eller arbetar utomlands.
Det är endast ärenden som avser en nyansökan eller en ansökan om
en ökad omfattning som ingår i uppföljningen.
Beslutet ska vara fattat under perioden 31 mars 2017–5 april 2018.

Nr

Fråga

Svarsalternativ

Kommentar

1.

Löpnummer

Fritext

Ange det löpnummer som finns i
Excellfilen, du ska således inte ange
ärendets ID-nummer.

2.

Tillhör ärendet den
ärendekategori som ska
granskas?

1. Ja

Frågan syftar till att sortera bort
eventuella felregistrerade ärenden som
inte ska ingå i urvalet.

2. Nej

A. Det är positiva beslut där SA eller AE
på grund av nedsatt arbetsförmåga
beviljats helt enligt anspråk. När FK
prövat retroaktivt tre månader och
avslagit eller beviljat ingår ärendet i
granskningen.
B. Den sökande ska bo eller arbeta
utomlands.
C. Ansökan ska avse en nyansökan eller
ansökan om en högre omfattning.
D. Beslutet ska ha fattats under perioden
31 mars 2017–5 april 2018.
Om du svarar nej på fråga A, B, C eller D
avslutas formuläret.
3.

Av vilken anledning ingår inte
ärendet i uppföljningen?

Fritext

Besvaras endast om du svarat nej på
fråga 2.

4.

Vilken kategori tillhör ärendet?

1. Sjukersättning
2. Aktivitetsersättning

5.

Vilket år är beslutet fattat

1. 2017
2. 2018
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Nr

Fråga

Svarsalternativ

6.

I vilket land är sökanden bosatt?

1. Norge

Kommentar

2. Danmark
3. Finland
4. Tyskland
5. Polen
6. Island
7. Österrike
8. Spanien
9. Litauen
10. Annat land
7.

I vilket annat land är den
sökande bosatt?

Fritext

Besvaras endast om du på fråga 6
uppgett alternativ 10 ”annat land”.

8.

Finns utredning om sökandens
fullgjorda försäkringsperioder?

1. Ja

Framgår det att utredning har gjorts om
sökandens försäkringsperioder i Sverige?

Finns uppgift om på vilken grund
sökanden fullgjort försäkringsperioderna?

1. Ja, p.g.a. bosättning

9.

2. Nej

2. Ja, p.g.a. arbete
3. Ja, p.g.a. bosättning och
arbete
4. Nej, uppgift saknas

Frågan syftar till att svara på vilken grund
som den sökande omfattas av den
svenska socialförsäkringen.
Besvaras endast om du på fråga 8 svarat
alternativ 1 ”Ja”.
Välj alternativ 1 om det framgår att
sökanden kan tillgodoräkna sig
försäkringsperiod genom bosättning.
Välj alternativ 2 om det framgår att
sökanden kan tillgodoräkna sig
försäkringsperiod genom arbete.
Välj alternativ 3 om det finns uppgift om
att sökanden uppfyller förutsättningarna
för både bosättning och arbete.
Välj alternativ 4 om det saknas uppgift
om på vilken grund sökanden
tillgodoräknats försäkringsperioder.

10.

Finns utredning om sammanträffande av förmåner?

1. Ja

Framgår det av ärendet att handläggaren
har kontrollerat om den sökanden har
andra ärenden hos Försäkringskassan?

2. Nej

Kontrollera pågående och arkiverade
ärenden i ÄHS.
11.

12.

Finns uppgift om att tidpunkt för
försäkringsfallet har fastställts?

1. Ja

Vilken förmånsnivå har
beviljats?

1. Hel

2. Nej

2. Tre fjärdedelar
3. Halv
4. En fjärdedel

30

Rättslig kvalitetsuppföljning 2019:2

Nr

Fråga

Svarsalternativ

Kommentar

13.

För hur lång tid gäller beslutet
om aktivitetsersättning?

1. 12 månader eller mindre

Besvaras endast om aktivitetsersättning

2. 13–24 månader
3. 25–36 månader
4. Annat

14.

Vilka beslutsunderlag finns i
ärendet?

1. Blankett E 204

Ansökningsblankett E 204

2. Blankett E 205

Sökandens försäkringshistorik E 205 och
E 207

3. Blankett E 207
4. Blankett E 213
5. Medicinska underlag

Medicinska uppgifter E 213
Med de nordiska länderna finns en
överenskommelse om att länderna ska
skicka de medicinska underlag som
ligger till grund för deras beslut i stället
för E 213.
Det krävs inte att blanketten ska vara
översatt för att du i denna fråga ska ange
att underlaget finns.
Blanketterna ska vara utfärdade för
aktuell ansökan. Det ska alltså inte vara
en blankett från ett annat ärende
avseende en tidigare ansökan.
Om det finns ett äldre E 205 och det
även kommer in ett nytt E 205 är det
fråga 14 som ska besvaras med att
aktuell blankett finns.

15.

Är undantaget från att utfärda
blankett E 205 tillämpligt?

1. Ja

Besvaras endast om du på fråga 14 inte
svarat alternativ 2.

2. Nej

Undantag från att utfärda blankett E 205
kan göras:
A. När blanketten sedan tidigare har
utfärdats och ställning har tagits till om
den fortfarande är aktuell.
B. När personen tillhör ett land utanför
EU/EES eller Schweiz.

16.

17.

Vilken typ av sjukdom eller
annan nedsättning har
sökanden?

1. Fysisk

Vilken diagnoskod har läkaren
angett som huvuddiagnos?

Fritext

2. Psykisk
3. Både fysisk och psykisk
Ange diagnoskod för den huvuddiagnos
som du bedömer vara mest relevant för
ansökan om ersättning. Ange diagnoskoden enbart med bokstäver (versaler)
och siffror, dvs. inga punkter eller
komman (exempel F900).
Ange den diagnoskod som finns i det
senaste relevanta medicinska underlaget.
Ange XX om diagnoskod saknas.

18.

Har översättning av handlingar
gjorts?

1. Ja, samtliga medicinska
underlag
2. Ja, ett eller flera medicinska
underlag
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Nr

Fråga

Svarsalternativ

Kommentar

19.

Finns uppgift om att handläggaren hämtat in kompletterande
uppgifter från sökanden?

1. Ja

Mer än ett svarsalternativ kan anges.

2. Nej, men försök har gjorts

Välj alternativ 2 om det framgår att
handläggaren har skickat ut en begäran
om komplettering och det är sökanden
som inte efterföljt begäran.

Finns uppgift om att handläggaren kompletterat ärendet
med annan än sökanden?

1. Ja

Framgår om FMR konsulterats?

1. Ja, gruppkonsultation

20.

21.

3. Nej

Välj alternativ 1 om komplettering av
uppgifter har gjorts externt som rör
frågan om rätten till ersättning (inte
beräkning av ersättningens storlek).

2. Nej

2. Ja, på annat sätt
3. Nej
22.

23.

Finns det ett FMR-yttrande i
ärendet?

1. Ja

Bedömer du att ett FMR
yttrande hade varit önskvärt?

1. Ja

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat ”alternativ 1 eller 2.

2. Nej

Denna fråga besvarar du utifrån om det,
trots ev. befintligt FMR-yttrande, funnits
ytterligare behov

2. Nej

FMR kontakt oavsett form.
24.

25.

Är utredningen tillräcklig för att
fatta beslut?

1. Ja

Finns det tillräcklig utredning för att fatta
ett beslut.

Vad saknas det tillräckliga
uppgifter om i sjukersättningsärendet?

1. Funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning

2. Nej

2. Genomförd medicinsk
behandling och rehabilitering

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat ”Nej”. Besvaras endast om
sjukersättning.

3. Genomförd arbetslivsinriktad rehabilitering
4. Möjligheter att förbättra
arbetsförmågan genom
medicinsk behandling eller
rehabilitering
5. Möjligheter att förbättra
arbetsförmågan genom
arbetslivsinriktad rehabilitering
6. Prognos för sjukdomsförlopp och behandling
7. Social utredning med den
försäkrade
8. Annat
26.

Vilka andra uppgifter saknas i
sjukersättningsärendet?

Fritext

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat ”Annat”. Besvaras endast
om sjukersättning.
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Nr

Fråga

Svarsalternativ

Kommentar

27.

Vad saknas det tillräckliga
uppgifter om i aktivitetsersättningsärendet?

1. Hur sjukdom eller annan
nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan för närvarande
påverkar förmågan till aktivitet

Besvaras endast om du på fråga 24
svarat alternativ 2. Besvaras endast om
aktivitetsersättning.

2. Genomförd medicinsk
behandling och rehabilitering
3. Genomförd
arbetslivsinriktad rehabilitering
4. Prognos för sjukdomsförlopp och behandling
5. Prognos för arbetslivsinriktad rehabilitering
6. Social utredning med den
försäkrade
7. Annat
28.

Vilka andra uppgifter saknas i
aktivitetsersättningsärendet?

Fritext

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat ”Annat”. Besvaras endast
om aktivitetsersättning.

29.

Bedömer du att det har vidtagits
onödiga utredningsåtgärder i
ärendet?

1. Ja, utredning med den
försäkrade

Utgå ifrån vilken utredning som krävs för
att kunna fatta ett beslut.

2. Ja, komplettering av
medicinska underlag
3. Ja, översättning av
handlingar
4. Ja, FMR-konsultation
5. Ja, annat
6. Nej

30.

31.

32.

Skulle du gällande sjukersättning ha bedömt att den
sökandes arbetsförmåga är
stadigvarande nedsatt grund av
sjukdom eller annan nedsättning
av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan i förhållande till hela arbetsmarknaden
med minst en fjärdedel?

1. Ja

Skulle du gällande aktivitetsersättning ha bedömt att den
sökandes arbetsförmåga är
nedsatt på grund av sjukdom
eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska
prestationsförmågan i
förhållande till hela arbetsmarknaden med minst en
fjärdedel under minst ett år?

1. Ja

Skulle du gällande sjukersättning ha bedömt omfattningen på
nedsättningen på samma sätt
som beslutsfattaren

1. Ja

Besvaras endast om du på fråga 24
svarat alternativ 1. Besvaras endast om
sjukersättning.

2. Nej

Besvaras endast om du på fråga 24
svarat alternativ 1. Besvaras endast om
aktivitetsersättning.

2. Nej

2. Nej, jag bedömer att den är
nedsatt i lägre grad
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sjukersättning.
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Nr

Fråga

Svarsalternativ

Kommentar

33

Skulle du gällande aktivitetsersättning ha bedömt omfattningen på nedsättningen på
samma sätt som beslutsfattaren

1. Ja

Besvaras endast om du på fråga 31
svarat alternativ 1. Besvaras endast om
aktivitetsersättning.

Varför skulle du gällande
sjukersättning bedömt att
arbetsförmågan inte är
stadigvarande nedsatt med
minst en fjärdedel?

1. Arbetsförmågan inte nedsatt
i förhållande till hela arbetsmarknaden

34.

2. Nej, jag bedömer att den är
nedsatt i lägre grad
3. Nej, jag bedömer att den är
nedsatt kortare tid

Besvaras endast om du på fråga 30
svarat alternativ 2. Endast om
sjukersättning. Flera svar är möjliga.

2. Oklar medicinsk prognos
3. Medicinsk behandling eller
rehabilitering skulle kunna
förbättra arbetsförmågan
4. Arbetslivsinriktad
rehabilitering skulle kunna
förbättra arbetsförmågan
5. Annat

35.

På vilken annan grund bedömer
du att sökanden inte har rätt till
sjukersättning?

Fritext

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat alternativ 5. Besvaras
endast om sjukersättning.

36.

Varför skulle du gällande
aktivitetsersättning bedömt att
arbetsförmågan inte är nedsatt
med minst en fjärdedel under
minst ett år?

1. Det är inte styrkt att den
försäkrade har en sjukdom
eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska
prestationsförmågan.

Besvaras endast om du på fråga 31
svarat alternativ 2. Besvaras endast om
aktivitetsersättning.
Flera svar är möjliga.

2. Det framgår att den
försäkrade har en sjukdom
eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska
prestationsförmågan, men det
inte styrkt att den sätter ned
arbetsförmågan med minst en
fjärdedel i alla typer av arbeten
på arbetsmarknaden.
3. Det framgår att den
försäkrade har en sjukdom
eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska
prestationsförmågan som
sätter ned arbetsförmågan
med minst en fjärdedel i alla
typer av arbeten på arbetsmarknaden, men det är inte
styrkt att nedsättningen
kommer att bestå minst ett år.
4. Annat
37.

På vilken annan grund bedömer
du att sökanden inte har rätt till
aktivitetsersättning?

Fritext

Besvaras endast om du på föregående
fråga svarat alternativ 4. Besvaras
endast om aktivitetsersättning.
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