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Kraven på läkarintyg för sjukpenning  
En lagstridig begränsning av den allmänna sjukförsäkringen? 

RUTH MANNELQVIST1 

1  Inledning   

”Arbetet ger oss mening i livet”. Citatet är hämtat från en artikel i tidningen 

Arbetsliv, som är en branschtidning inom arbetsmiljöområdet.2 I artikeln framhålls 

arbetets ekonomiska och socialpsykologiska funktioner. Arbete anses bland annat 

vara viktigt för vår identitet, det skapar självkänsla och är en social markör. Vidare 

är arbete många gånger en förutsättning för att kunna ta del av det allmänna 

socialförsäkringssystemet, innehållande exempelvis sjuk- och pensionsförsäkring. Ja, 

man kan helt enkelt säga att arbete skapar välfärd, ur flera olika perspektiv. Skydd 

mot arbetets negativa aspekter, som dåliga arbetsvillkor, bristande arbetsmiljö med 

enformiga eller innehållslösa arbetsuppgifter, fysiskt krävande och belastande arbete, 

eller låga löner och begränsade möjligheter att påverka arbetet, förväntas begränsas 

av exempelvis arbetsrättslig lagstiftning och kompenseras genom ett väl utbyggt och 

inkluderande socialförsäkringssystem.  

I ett pågående tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlar om rättsliga 

aspekter på ett hållbart arbetsliv har jag och två andra kollegor3 förmånen att få 

samarbeta med Örjan Edström.4 Med bredd och djup,  inom såväl det 

rättsvetenskapliga som det samhällsvetenskapliga forskningsområdet, bidrar Örjan 

med entusiasm, reflektion, ambition och engagemang i projektet. Våra diskussioner 

har varit många – och intressanta – med analyser och problematiseringar av rättsliga 

och beteendevetenskapliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

 
1  Professor vid Juridiska institutionen Umeå universitet.    
2 Tidningen Arbetsliv är en facktidning inom området arbetsmiljö. Utgivare är Prevent, en ideell 

förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Artikeln är 

publicerad 7 augusti 2015. 
3 Deltagande i projektet är, förutom Örjan och jag, Johan Holm vid Juridiska institutionen och Anita 

Pettersson-Strömbäck vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. 
4 Projektet ”Ett hållbart arbetsliv – arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för 

förebyggande av ohälsa och rehabilitering” finansieras av Forte (dnr 2016-00792). 
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Förutom arbetsrättslig reglering, med arbetsmiljö och anställningsskydd som 

viktiga komponenter, återfinns rättsliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 

också inom socialförsäkringsrätten. Utgångspunkten för såväl den rättsliga 

regleringen som forskningsprojektet är att arbete utgör både en förutsättning för som 

en del av välfärden och socialförsäkringen, och då inte minst sjukförsäkringen.  

Samtidigt kan vi notera att allt färre får ta del av just sjukförsäkringen, då allt fler 

anses sakna medicinska förutsättningarna för ersättning. En orsak till detta är 

Försäkringskassans krav på läkarintygens innehåll och utformning. Det här kapitlet 

handlar därför om en ytterst begränsad, men principiellt mycket central aspekt inom 

sjukförsäkringen, nämligen Försäkringskassans normering av läkarintyg för 

sjukpenning. Frågan är vilken normgivningskompetens Försäkringskassan 

egentligen har i detta avseende, och vilka konsekvenser som nuvarande 

myndighetsnormering medför? 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den del av sjukförsäkringen som utgörs 

av sjukpenning samt rättsliga aspekter på läkarintyg. Därefter diskuteras 

Försäkringskassans normering, och vilka konsekvenser normeringen medför och 

kapitlet avslutas med en kort reflektion omkring följderna för rätten, välfärden och 

individen.   

2  Läkarintyg som förutsättning för sjukpenning 

Sjukförsäkringen innehåller ett flertal ersättningstyper, där sjukpenning är den 

vanligaste. Sjukpenning är avsedd att täcka inkomstbortfall vid ”kortare” 

sjukfrånvaro, det vill säga frånvaro som sammantaget understiger ett år som 

huvudregel.5 Rätten till ersättning förutsätter att den försäkrade har en nedsatt 

arbetsförmåga som beror på sjukdom och att nedsättningen kan styrkas med ett 

läkarintyg.6 

Bedömningen av arbetsförmågan sker i olika steg i något som kallas 

rehabiliteringskedja.7 Den innebär att den nedsatta funktionsförmågan som 

sjukdomen resulterar i ska bedömas i relation till olika typer av arbeten i vissa 

lagstadgade tidsintervaller. Under de första 90 dagarna ska förmågan fastställas 

genom en prövning mot det ordinarie arbetet som en försäkrad har, eller andra 

arbeten som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. Efter 90 dagar vidgas 

bedömningsgrunden och då ska även andra arbeten som arbetsgivaren kan erbjuda 

ingå i prövningen. Ur arbetsrättsligt perspektiv betyder det att bedömningen görs 

 
5 27 kap. 21 § socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB. 
6 27 kap. 2 § och 25 § SFB. 
7 27 kap. 46–49 §§ SFB. 



 
339 

 

mot arbete som arbetsgivaren erbjuder genom omplacering, med de nya 

arbetsvillkor som en omplacering kan innebära. Anses arbetstagaren ha 

arbetsförmåga för att klara ett sådant arbete förlorar hen sin ersättning från 

sjukförsäkringen (oavsett om hen accepterar omplaceringen).  

Efter sex månader – eller 180 dagar – vidgas prövningen ytterligare och görs då i 

relation till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Motivet till att 

vidga bedömningen att omfatta arbetsmarknaden är bland annat att försäkringen 

inte ska utgöra en yrkesförsäkring. Finns arbetsförmåga mot annat arbete förväntas 

den enskilde ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, och har därmed inte längre 

någon rätt till ersättning.8  

Ur rättsligt perspektiv behöver läkarintyget således innehålla både en medicinsk 

bedömning av sjukdomen och dess konsekvenser, samt en beskrivning av mot vilket 

arbete förmågan relateras.9 Läkarintyget förväntas således innehålla en reflektion 

över sjukdomens konsekvenser för att klara arbetet. Det finns emellertid också andra 

– av Försäkringskassans uppsatta – krav på läkarintyg för sjukpenning. Men hur 

förhåller sig med myndighetens rättsliga möjligheter att ställa ytterligare krav på 

läkarintyget? 

3  Försäkringskassans normgivningskompetens för läkarintyg  

Utöver den normeringsmakt som riksdagen och regeringen har enligt lag, kan 

riksdagen medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndigheter att meddela 

föreskrifter. Genom sådan subdelegering kan regeringen besluta om både 

omfattningen av den vidaredelegerade kompetensen och valet av myndighet (8 kap. 

10 § RF). Regeringen har också rätt att i förordning delegera rätten att meddela 

verkställighetsföreskrifter och föreskrifter inom restkompetensen till underordnade 

myndigheter (8 kap. 11 § RF). Riksdagen kan inte påverka regeringens möjligheter 

att utnyttja denna delegeringsrätt på annat sätt än genom att lagstifta i ämnet.10    

 
8 Prop. 1996/97:28 Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension , s. 14 ff. 

Mannelvist, Ruth (2019) Rättsfallskommentar: HFD 2018 ref. 51 (I och II). Normalt förekommande 

arbete på arbetsmarknaden, FT 2019, s. 119–125.  
9 Se bl.a. Vahlne Westerhäll, Lotta, Thorpenberg, Stefan, Jonasson, Magnus (2009) Läkarintyget i 

sjukförsäkringsprocessen: Styrning, legitimitet och bevisning samt Mannelqvist, Ruth (2012) 

Arbetsförmåga i sjukförsäkringen: Rätt och tillämpning. 

10 Ds 1998:66 Gröna boken (Statsrådsberedningens riktlinjer för författningsskrivning), prop. 1973:90 

Proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., SOU 2008:42 

Normgivningsmakten, Expertgrupp, Grundlagsutredningen. 
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Myndigheter är således behöriga att besluta om externt bindande föreskrifter, 

dock endast efter bemyndigande eller delegation från regeringen. Försäkringskassan 

har rätt att besluta om rättsligt bindande föreskrifter enligt 

bemyndigandeförordningen11 och enligt annan lagstiftning, bland annat 

socialförsäkringsbalken12.13 Bemyndigandeförordningen innehåller särskilda 

normgivningsbemyndiganden samt en rätt för Försäkringskassan att meddela 

verkställighetsföreskrifter.  

Riksdagen har gett en subdelegation till regeringen när det gäller läkarintyg enligt 

27 kap. 25 § 2 st. socialförsäkringsbalken. Delegationen är emellertid begränsad och 

omfattar endast möjligheten att medge undantag från skyldigheten att lämna 

läkarintyg från och med sjunde dagen efter sjukperiodens första dag, eller om den 

ska gälla från och med en annan dag. Den avser således inte innehållet i eller formen 

för ett läkarintyg.  

I 2 § bemyndigandeförordningen ges Försäkringskassan befogenheten att 

meddela föreskrifter om bland annat skyldighet för den som har rätt till sjukpenning 

att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av 

socialförsäkringsbalken.14 Formuleringen av normgivningsbemyndigandet i 2 § tyder 

på att regeringen inte meddelat några egna föreskrifter i det aktuella hänseendet, 

varför avgränsningen av delegationen enligt socialförsäkringsbalken gäller.15  

Försäkringskassan ges också rätt att meddela ytterligare föreskrifter om 

verkställighet av sjukpenning med mera.16 Verkställighetsföreskrifter ska i huvudsak 

avse regler av administrativ eller kompletterande karaktär som gäller tillämpningen 

av en lag eller förordning, och ska således inte tillföra regelverket något väsentligt 

nytt.17  

Försäkringskassan har å sin sida reglerat undantaget från skyldigheten att lämna 

läkarintyg i en särskild föreskrift.18 Bestämmelserna står helt i överensstämmelse 

med den delegation som myndigheten tilldelats enligt socialförsäkringsbalken. I 

 
11 Förordning 1998:562 med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan. 
12 SFS 2010:110.  
13 För diskussion om normgivning inom socialförsäkringsområdet; Vahlne Westerhäll, Lotta (2011) 

Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet, i Retfærd nr 4, s. 20–37. 
14 Förutom sjukpenning omfattas föreskriftsrätten även andra ersättningar enligt 8–13 kap. eller  

23–37 kap. SFB. 
15 Ds 1998:66, s. 69 ff.  
16 3 § bemyndigandeförordningen. 
17 Prop. 1973:90, s. 211. Se även Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter, samt 

Lavin, Rune (2008) Regeringsrätten och normkontrollen, i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. 
18 6–8b §§ Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och 

ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.  
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samma föreskrift framgår att i ärenden om sjukpenning ska de formulär för 

läkarintyg och särskild läkarutlåtande som Försäkringskassan fastställt i samråd med 

Socialstyrelsen användas.19 Här har emellertid Försäkringskassan gått utöver den 

lagenliga normgivningen som tilldelats myndigheten, eftersom Försäkringskassans 

normering i detta avseende är begränsad enligt 27 kap. 25 § 2 st. 

socialförsäkringsbalken, som framgått ovan.  

4  Konsekvenser av Försäkringskassans reglering av läkarintyget  

Det är emellertid inte endast en bokstavstolkning av bestämmelsen i 

socialförsäkringsbalken som leder till slutsatsen att Försäkringskassan gått utöver sitt 

mandat för normgivning omkring läkarintyg för sjukpenning. Som framgått tidigare 

ska den försäkrade styrka hans eller hennes nedsatta arbetsförmåga på grund av 

sjukdom genom läkarintyg.20 Bestämmelsen anger bevismedel (och beviskrav), där 

läkarintyget således i första hand får ses som den försäkrades bevismedel, även om 

det också omfattas av Försäkringskassans utredning och ingår därmed i 

myndighetens beslutsunderlag.21 

I såväl Försäkringskassans handläggning som förvaltningsprocess gäller 

principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning, vilken innebär att en försäkrad 

får föra in vilken bevisning som helst i ett mål eller ärende. Med detta följer också 

principen om fri bevisvärdering, det vill säga att det som regel inte bestäms vilket 

värde ett bevis ska ges eller vilka bevis som får beaktas i rättsregler.22 Kravet på att 

den försäkrade ska styrka sin rätt till ersättning genom ett läkarintyg som bevismedel 

innebär inget undantag från dessa principer, och Försäkringskassan kan därmed inte 

införa begränsningar genom formaliakrav eller krav på visst innehåll i läkarintygen.23  

Detta kan jämföras med det uttryckliga bemyndigande som Försäkringskassan har 

att meddela föreskrifter när det gäller krav på skriftliga utlåtanden som ska 

sammanställas vid försäkringsmedicinska utredningar.24 En annan jämförelse är 

läkarintyg som utfärdas vid särskilda personutredningar vid brottmål, där det 

uttryckligen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

(i detta fall Rättsmedicinalverket i samråd med Socialstyrelsen) får meddela 

 
19 9 § RFFS 1998:13.  
20 27 kap. 25 § 1 st. socialförsäkringsbalken. 
21 23 § förvaltningslagen (2017:900). 
22 35 kap. 1 § rättegångsbalken och 8 § förvaltningsprocesslagen.      
23 Se Vahlne Westerhäll, Thorpenberg och Jonasson (2009) och  Mannelqvist (2012).  
24 10 § 2 st. lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar. Det är en utredningsform som 

har särskilt stöd i Försäkringskassans utredningsbefogenheter enligt 110 kap. 14 § SFB. 
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föreskrifter om innehåll och utformning av rättspsykiatriskt utlåtande samt så kallade 

§7-läkarintyg.25 Motsvarande bemyndigande saknas när det gäller läkarintyg för 

sjukpenning. Bestämmelsen i föreskriften kan inte heller ses som en 

verkställighetsföreskrift, eftersom den dels går utanför det verkställande uppdraget, 

dels innebär att Försäkringskassan tillfört regleringen väsentliga inslag. 

4.1 Krav på diagnoskod  

Som konstaterats saknar Försäkringskassan normgivningskompetens att föreskriva 

om visst formulär för läkarintyg. I formuläret finns därtill krav på att läkaren måste 

ange den enskildes sjukdom i en så kallad diagnoskod. Formuläret för läkarintyg 

innehåller nämligen ett antal rutor som förväntas fyllas i av läkaren.26 Enligt ruta 4 

ska den eller de sjukdomar som orsakar nedsatt arbetsförmåga åtföljas av 

diagonskoder, enligt ICD-10 SE. Det är den svenska versionen av en internationell 

sjukdomsklassifikation med förkortningen ICD, som är en statistisk klassifikation 

med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra 

översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Utöver sjukdomar innehåller 

den många olika former av relaterade hälsoproblem som kan föranleda kontakt med 

hälso- och sjukvården, och klassifikationen är således inte en lista över godkända 

sjukdomar. Den är inte heller bindande för formuleringen av diagnoser som anges i 

patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.27  

Trots kodifikationens syften är uppgift om ICD-kod i läkarintyget en 

”obligatorisk” uppgift som måste lämnas av läkaren. Det får därför antas att 

bedömningen av det socialförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet i hög utsträckning 

baseras på de sjukdomar och hälsoproblem som återfinns i kodifikationen, vilket 

innebär en överhängande risk för att Försäkringskassans definition och tillämpning 

av sjukdomsbegreppet inte överensstämmer med gällande rätt.28  

4.2 Bedömning utifrån DFA-kedja  

Vidare innehåller läkarintyget krav på att bedömningen av arbetsförmågan görs 

utifrån den så kallade DFA-kedjan, det vill säga diagnos-funktion-aktivitet. DFA-

 
25 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. 
26 Läkarintyg för sjukpenning (FK 7804). 
27 Socialstyrelsen (2019) Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem, Systematisk förteckning, Svensk version, del I-III. 
28 Se vidare Westerhäll-Gisselsson, Lotta (1983) Sjukdom och arbetsoförmåga: Om rätten till 

sjukpenning samt Vahlne Westerhäll, Thorpenberg, Jonasson (2009). 
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kedjan lanserades som utredningsmetod för Försäkringskassan i en offentlig 

utredning år 2009, och bygger i stor utsträckning på ICF, det vill säga Internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Till skillnad från ICD, 

som alltså utgör en klassifikation av sjukdomar, beskrivs ICF som en klassifikation 

av funktionstillstånd och funktionshinder som sammanhänger med 

hälsoförhållanden.29 DFA-kedjan har sedan år 2010 införlivats i myndighetens 

utredningsmetodik samt lagts in som obligatoriska delar i läkarintyget genom rutorna 

5 och 6.30 Försäkringskassan använder DFA-kedjan för att fastställa en försäkrads 

nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom.31 Den innebär att utöver att fastställa 

den nedsättning av funktioner som en sjukdom leder till, och hur den påverkar den 

försäkrades möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter i arbetet eller på 

arbetsmarknaden, ska också förmågan till aktivitet beläggas. Vad som avses med 

aktivitet är inte helt klarlagt, men i Försäkringskassans vägledning framgår att med 

aktivitetsbegränsning avses hur sjukdomens påverkan på den försäkrades funktioner 

begränsar förmågan till aktiviteter i det dagliga livet och olika arbetsmoment.32 

Aktiviteten behöver således inte vara helt relaterad till arbete, utan kan även omfatta 

andra aspekter.  

Här är det viktigt att understryka att det är en tydlig skillnad mellan en allmän 

funktions- eller aktivitetsförmåga, vilka omfattar olika livsområden, och 

arbetsförmåga, som avser en särskild aktivitet i ett specifikt sammanhang, nämligen 

de krav som återfinns i arbete eller på arbetsmarknaden. Bedömningen av rätten till 

ersättning kopplad till en allmän förmåga om aktivitet uppvisar istället övervägande 

gemensamma drag med behovsprövade ersättningar, exempelvis den tidigare 

handikappersättningen och den nu införda merkostnadsersättningen.33 Även i dessa 

bedömningar hänvisar Försäkringskassan till DFA-kedjan.34 Sammantaget innebär 

Försäkringskassans obligatoriska krav på att en försäkrads förmåga ska bedömas 

gentemot en generell aktivitetsförmåga vid sjukpenning att myndigheten infört 

ytterligare ett pseudo-rekvisit som saknar motsvarighet i den rättsliga regleringen. 

Rätten till sjukpenning ska bedömas i relation till den försäkrades förmåga att arbeta, 

och inte i relation till andra aktiviteter.   

 
29 Socialstyrelsen (2003) Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
30 SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbete: Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar 

för arbete/Försörjningsförmåga. Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen. 
31 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. 
32 Försäkringskassans Vägledning 2015:1 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning, 

Version 10, s. 232.   
33 50 kap. SFB. 
34 Se Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, FK 3220. 
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5  En begränsning av försäkringen och välfärden 

Sammantaget kan konstateras att Försäkringskassans föreskrift begränsar såväl 

innehåll som utformning av läkarintyg för sjukpenning i relation till både 

bestämmelsen i 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken och grundläggande 

rättsprinciper om fri bevisföring, bevisprövning och bevisvärdering.35 

Försäkringskassan går därmed utanför den normgivningskompetens som 

ankommer myndigheten. Den utfärdade bestämmelsen står i strid med gällande rätt, 

eftersom det saknas rättsligt stöd att kräva särskild form eller särskilt formulär för 

läkarintyg för sjukpenning. Vidare saknas stöd i lagstiftning att kräva att det rättsliga 

begreppet sjukdom måste omdefinieras i diagnoskoder, eller att det ska finnas en 

beskrivning enligt DFA-kedjan för att sjukpenning ska utgå. Rätten till ersättning ska 

baseras på en bedömning av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga på grund av 

sjukdom och kraven på diagnoskod och DFA-kedja innebär att 

förvaltningsmyndigheten gått utanför de rättsliga ramar som uppställts i 

socialförsäkringsbalken och därmed utanför sitt uppdrag. Reglering av form och 

innehåll i läkarintyget för sjukpenning är således inte förenligt med svensk gällande 

rätt.  

För den enskilde blir konsekvensen att det sker en urholkning av principen om 

fri bevisföring, vilket i sin tur kan leda till att rätten till ersättning begränsas. Men det 

här riskerar också att omvandla sjukförsäkringen till en behovsprövad ersättning 

utan närmare koppling till arbete, något som i förlängningen urholkar välfärden och 

undergräver förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.     

 

 
35 9 § Riksförsäkringsverkets föreskrift (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och 

ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet m.m. 


