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Komprimerad bruttolista - Intygsutredning för Region
Skåne, maj 2013

Kartläggning intyg

Författare: Siwert Gårdestig:

Intyg från hälso- och sjukvården till nedanstående mottagare:
Försäkringskassan

Kommentar

1

FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)

2
3

FK 3201 Fortsättningsblad till Läkarutlåtande hälsotillstånd
FK 3210 Läkarutlåtande vid ögonsjukdom

4

FK 3220 Läkarutlåtande - vårdbidrag

5

FK 3222 Läkarutlåtande - bilstöd

6

FK 3225 Läkarutlåtande - närståendepenning

7
8

FK 5049 Läkarutlåtande - för bedömning av anmäld
arbetsskada
FK 5055 Arbetsterapeutiskt yttrande - bilstöd

9

FK 6530 Förfrågan hos Läkare

Osäkert om intyget är aktuellt

10

FK 7211 Moderskapsintyg till Försäkringskassan

Intyg om graviditet och intyg av
barnafödsel.

11

FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd

12

Ny blankett, verktyg för bedömning av arbetsförmåga
(AFU)
FK 7263 Läkarintyg

Används för att skydda den som
har en sjukdom som kan
innebära många/upprepade
sjukperioder samt en eller flera
längre sjukperioder. Personens
arbetsgivare får ersättning för de
sjuklönekostnader som uppstår.
NY!

13
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18
19
20
21
22

Inera AB

Finns elektroniskt.

FK 7264 Särskilt läkarutlåtende för bedömning av
medicinska förutsättningar för arbete (SLU)
FK 7265 Läkarutlåtande - Förebyggande behandling Medicinsk behandling - Medicinsk rehabilitering
FK 7267 Begäran om ersättning särskilt läkarutlåtande
FK 7268 Läkarutlåtande efter teamutredning för
bedömning av medicinska förutsättningar för arbete
(TMU)
FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett
allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
FK 7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning
FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för barn
som fyllt 12 men inte 16 år
Ny blankett, verktyg för bedömning av arbetsförmåga
(AFU)
Ny blankett, modifierad AFU för aktivitetsersättning

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se
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Författare: Siwert Gårdestig:

FK 1533 Komplettering TFP läkarintyg/läkarutlåtande 1216 år

Under omarbetning

Socialstyrelsen

Kommentar

68061 2004-6 MEDICINSK UTREDNING att bifogas
ansökan om tillstånd till abort eller avbrytande av
havandeskap
68071 2004-6 PSYKOSOCIAL UTREDNING att bifogas
ansökan om tillstånd till abort eller avbrytande av
havandeskap
45003 2008-6 INTYG över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende AUSKULTATION
68230 2005-3 BEKRÄFTELSE på mottagen information
enligt 5 § steriliseringslagen (1975:580)
76000 2005-6 PROTOKOLL för bestämmande av
människans död med hjälp av direkta kriterier
76016 2005-5 Dödsorsaksintyg
76026 2005-5/76016 2005-5 Dödsbevis och
Dödsorsaksintyg - dubbelblankett
75000 2005-12 LÄKARINTYG för utredning i ärende enligt
lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
45980 2010-4 INTYG om praktiktjänstgöring för
KIROPRAKTOR i offentlig hälso- och sjukvård för ansökan
om legitimation
45860 2010-4 INTYG om praktiktjänstgöring för
NAPRAPAT i offentlig hälso- och sjukvård för ansökan om
legitimation
45205 2009-1 INTYG över praktisk tjänstgöring som
psykolog
45002 2008-6 INTYG över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende KLINISK
TJÄNSTGÖRING
45004 2008-6 INTYG över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende KURS
45006 2008-6 INTYG över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende KVALITETS- OCH
UTVECKLINGSARBETE
58030 2008-6 ADOPTION 7 LÄKARINTYG för ansökan om
medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption
76332 2005-12 LÄKARINTYG för utredning i ärende om
anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken
76322 2007-1 LÄKARINTYG för utredning i ärende om
anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken
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Författare: Siwert Gårdestig:

68210 2005-3 LÄKARUTLÅTANDE att bifogas ansökan om
sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580)
45001 2008-6 INTYG om uppnådd kompetens enligt
målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)
45005 2008-6 INTYG över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende SKRIFTLIGT
INDIVIDUELLT ARBETE ENLIGT VETENSKAPLIGA PRINCIPER
58005 2008-6 SPECIALISTLÄKARINTYG vid ansökan om
medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption
SOSFS 2011:2 Bilaga 7 INTYG om ultraljudsundersökning
eller utvecklingsgrad för utredning av faderskap
58000 2008-6 UTLÅTANDE från läkare med
specialistkompetens i psykiatri/legitimerad psykolog vid
ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn
för adoption
58010 2008-6 UTLÅTANDE från läkare med
specialistkompetens i psykiatri/legitimerad psykolog vid
ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn
för adoption
42023 2005-123 VÅRDINTYG - Enligt lagen om Psykiatrisk
tvångsvård och enligt lagen om Rättspsykiatrisk vård
Anvisningar för läkarundersökning

Är socialstyrelsen mottagare av
detta intyg?
Avser barn med särskilda behov

Transportstyrelsen (FHV)

Kommentar
Körkortsportalen/FHV

52

Ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklaration (AM,
A1, A, B, BE samt Traktorkort)
Ansökan kortkortstillstånd II/III med läkarintyg (C, CE, D,
DE)
Hälsodeklaration

53

Läkarintyg avseende C, CE, D, DE eller Taxi

Körkortsportalen/FHV

54

Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel

Körkortsportalen/FHV

55

Körkortsportalen/FHV

56

Läkarintyg om villkorligt körkortstillstånd för deltagande i
alkolås
Läkarintyg diabetes

57

Synintyg

Körkortsportalen/FHV

58

Läkarintyg synfunktion

Körkortsportalen/FHV

59

Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås

Körkortsportalen/FHV

60

Läkares anmälan (om medicinsk olämplighet att inneha
körkort, körkortstillstånd, traktorkort eller
taxiförarlegitimation)
Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning

Körkortsportalen/FHV

Ansökan om undantag (dispens) från de medicinska
kraven för att få utföra trafiksäkerhetsuppdrag inom

Järnväg/FHV

42
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Inera AB
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118 93 Stockholm
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Körkortsportalen/FHV
Körkortsportalen/FHV

Körkortsportalen/FHV

Järnväg/FHV
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Författare: Siwert Gårdestig:

spårbunden trafik
63

Tillståndsansökan -särskilt tillstånd - läkare/psykolog

Järnväg/FHV

64

Hälsoundersökning

Järnväg/FHV

65

Läkarutlåtande

Järnväg/FHV

66

Hälsodeklaration Lokförare

Järnväg/FHV

67

Luftfart/FHV

68

L 1437-7 Specialundersökning av cirkulationsorgan och
lungor
L 1630-7 Ansökan om medicinskt intyg

69

L 1632-5 Specialundersökning av ögon

Luftfart/FHV

70

L 1633-4 Specialundersökning av öron, näsa och halsorgan

Luftfart/FHV

71

Hälsodeklaration för sjöman

Sjöfart/FHV

72

Läkarintyg för sjöfolk

Sjöfart/FHV

73

TSTRK1007 Läkarintyg för ansökan om
taxiförarlegitimation
TSTRK1031 Läkarintyg diabetes

Väg/Taxi/FHV

74

Väg/Taxi/FHV

Arbetsgivare

Kommentar

75

FK 7263 Läkarintyg

76

Försäkringskassans övriga intyg och läkarutlåtanden

77

Arbetsgivarintyg av olika slag.

78

Friskintyg vid anställning

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Luftfart/FHV

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Den anställde/försäkrade
använder i regel detta intyg för
att förklara/kommunicera
sjukskrivning för sin arbetsgivare.
Används både som "förstadagsintyg" och från den 8:e dagen i
sjukperioden. Det är ffa sida två i
intyget som berör arbetsgivaren.
Försäkringskassan skickar inga
intyg till arbetsgivarna eftersom
det föreligger sekretess. Det är
den försäkrade själv som väljer
vilken info som arbetsgivaren ska
få se på intygen.
Ingen färdig blankett. Kan ha
olika innehåll.
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Författare: Siwert Gårdestig:

Arbetsgivare (FHV)

Kommentar

Undersökning inkl. utlåtande till arbetsgivare angående
omplacering mm (t.ex. ändrade arbetsuppgifter p.g.a.
tunga lyft etc)
Friskintyg för livsmedelshantering som begärs av
arbetsgivare
Lagstadgat intyg avseende nattarbete, intyg för
anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete med joniserande
strålning, intyg för anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende höjdarbete, intyg för
anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete med härdplaster, intyg
för anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete med asbest, intyg för
anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete med kvarts, intyg för
anställning och besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete med syntetiska
oorganiska fibrer, intyg för anställning och besiktning av
personal
Lagstadgat intyg avseende arbete som innebär
exponering för bly och kadmium, intyg för anställning och
besiktning av personal
Lagstadgat intyg avseende arbete som innebär rök- och
kemdykning, intyg för anställning och besiktning av
personal
Lagstadgat intyg avseende arbete som medför
dykeriarbete, intyg för anställning och besiktning av
personal

FHV

Polismyndigheten

Kommentar

42401 2008-10 Patienter som av medicinska skäl är
olämpliga att inneha skjutvapen - Anmälan av
Rättsintyg eller undersökning i syfte att dokumentera
skador för utredning av misstänkt brott, t.ex. misshandel,
sexuella övergrepp
76026 2005-5 Dödsbevis

Socialstyrelsens blankett

FHV
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket
FHV - Krav från Arbetsmiljöverket

FHV - Krav från Arbetsmiljöverket

FHV - Krav från Arbetsmiljöverket

FHV - Krav från Arbetsmiljöverket

Finns datoriserad i modul

76026 2005-5/76016 2005-5 Dödsbevis och
Dödsorsaksintyg - dubbelblankett

Avgränsning. Eget projekt på
Inera
Avgränsning. Eget projekt på
Inera

Åklagare

Kommentar

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se
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Författare: Siwert Gårdestig:

Rättsintyg eller undersökning i syfte att dokumentera
skador för utredning av misstänkt brott, t.ex. misshandel,
sexuella övergrepp
Intyg i faderskapsmål

Finns datoriserad i modul

Rättsväsendet/Kriminalvården

Kommentar

Kan åklagare direkt begära intyg
från vården i faderskapsmål, eller
går en sådan begäran alltid via
Socialnämnd?

Vilka???

Kommun
97
98
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101
102
103

Kommentar

LVM-intyg - Läkarintyg enligt lagen om vård av
missbrukare
LSS-intyg, begäran om insats enligt LSS (lagen om särskilt
stöd och service) begärt av myndighet
LPT-intyg, vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård enl lagen
(1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård på begäran av
annan myndighet
LRV-intyg, vårdintyg för rättspsykiatri enligt lagen
(1991:1128) om rättspsykiatrisk vård
LVU-intyg, utlåtande för vård eller boende enl lagen om
vård av unga. Även vid förnyad intagning
Färdtjänstintyg

104

Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Läkarintyg för ansökan om skolskjuts

105

Intyg för bostadsanpassning

106

Intyg för bostadsanpassning till installation av spisvakt

107

Synintyg för bostadsanpassningsbidrag

108

Intyg för behov av särskilt boende, t.ex. vid demens

109

Intyg för behov av hemservice

110

112

Läkarintyg av olika slag som styrker behov av ekonomiskt
bistånd (bostadsbidrag, socialbidrag, underhållsstöd etc.)
Intyg för förtur hos Bostadsförmedlingen. Medicinska
eller sociala behov som krävt vård och behandling och där
det är styrkt att en viss typ av bostad som kan erbjudas av
bostadsförmedlingen är av väsentlig betydelse
Intyg för familjehem/fosterföräldrar

113

Intyg för särskilda ungdomshem

114

Intyg i faderskapsärenden/faderskapsmål

111

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Förtursverksamhet förekommer
i vissa kommuner, dock ej
tvingande
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Författare: Siwert Gårdestig:

Intyg till Socialtjänsten

Vilka intyg används? Är det
FK 7263, som går till Soc när
patienten inte har någon SGI,
eller avses även andra intyg
(LUH)?

Patient

Kommentar

116

Intyg för ansökan om assistansersättning

117

Intyg för ansökan om handikappersättning

118

Audiogram

119

Intyg om vaccination

120

Intyg om befrielse att använda bilbälte

121

Intyg om blodgrupp, i samband med graviditet

122

Intyg för boxare, brottare

123

Intyg för dykare

124

Intyg för dykarcertifikat

125

Intyg för fallskärmshoppare

126

Intyg för innehav av flygcertifikat

127

Intyg för emigration

128

Friskintyg, intyg om verkställd undersökning till barnhem,
daghem, förskola (motsv.)
Färgsinnesundersökning inklusive intyg

129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140

Inera AB

Moderskapsintyg (intyg om beräknad förlossning/barns
födelse)
Intyg som styrker särskilda besvär i samband med
graviditet
HIV-intyg (frisk-intyg för visum)
Inställelse av resa, intyg vid inställelse av resa p g a egen
sjukdom eller anhörigs
LSS intyg, begäran om insats enligt LSS (lagen om särskilt
stöd och service) begärt av anhörig
Lungröntgenundersökning, inklusive utlåtande

Går till resebyrå eller
försäkringsbolag

LPT-intyg, vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård enl lagen
(1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård på begäran av
anhörig eller annan närstående person
Läkarintyg för narkotikaklassade läkemedel för eget bruk
vid resa inom Schengenområdet
Skolgång, intyg om barns skolsituation
Vaccinationsbefrielse, intyg att patient inte tål ett visst
vaccin
Intyg/utlåtanden i samband med ansökan av olika typer
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118 93 Stockholm
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141
142

Författare: Siwert Gårdestig:

av licenser (t.ex. tävlingslicens inom bilsport, körlicens
inom travsport)
Intyg för ansökan om visum

143

Intyg för liv- och/eller pensionsförsäkring, övriga
personförsäkringar
Intyg för utbildningssökande

144

Intyg utlandsarbete eller utlandsstudier

145

147

Intyg gör vård- och behandlingsresor utom landet - begärt
för resa som betalas av landstinget
Intyg om funktionshinder (i andra sammanhang än FKintyg)
Intyg för hinder om inställelse

148

Intyg i faderskapsärenden/faderskapsmål

146

Försäkringsbolag

Kommentar

149

Invaliditetsintyg - permanent funktionsnedsättning

150

Käk- och tandskadeintyg

151

Hand-, arm-, axel-, fotled- och ögonskadeintyg

152

Friskintyg vid tecknande av ny försäkring

153

FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)

154

FK 3201 Fortsättningsblad till Läkarutlåtande hälsotillstånd
FK 7263 Läkarintyg

155

Hinder om inställelse i domstol

LÖF håller på att utreda/utveckla
en egen portal
Vissa försäkringsbolag har egen
blankett för detta ändamål.
Vissa försäkringsbolag har egen
blankett för detta ändamål.
Vissa försäkringsbolag har egen
blankett för detta ändamål.
Det händer att
försäkringsbolagen kontaktar
Försäkringskassan och ber om att
få ”samtliga medicinska
underlag” för en person under en
viss tidsperiod, och då kan det ju
bli frågan om flera olika, men
enligt Viveka Björklunds
erfarenhet är det framför allt
läkarintyg och läkarutlåtande
som är intressant
Se ovan
Se ovan
Intyg/utlåtanden för
patientförsäkringen hos LÖF
(Landstingens Ömsesidiga
försäkringsbolag) /PSR
(Personskaderegleringen AB)
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Författare: Siwert Gårdestig:

Arbetsförmedlingen

Kommentar

156

FK 7263 Läkarintyg

157

FK 3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH)

158

FK 3201 Fortsättningsblad till Läkarutlåtande hälsotillstånd
Intyg för att styrka sjukdom eller någon annan
nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan hos en nyanländ
Arbetsförmedlingen får in en stor mängd medicinska
utlåtanden av olika slag, inkluderat teamutredningar och
arbetsförmågeutredningar. Dessa kan se ut i princip hur
som helst och är ofta dokument som inte följer någon
mall. Kan även vara journalanteckningar.

159

160

Skatteverket

Begär ut LUH, dock ej konsekvent

LUH används

Kommentar

161

76026 2005-5 Dödsbevis

162

Födelseanmälan

Elektroniska lösningar

Migrationsverket

Kommentar

163

FK 7263 Läkarintyg

Används andra intyg från FK?

164

Fritt skrivna intyg vid hälsoundersökningar

165

244011 Utlåtande från läkare vid prövning av
hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller
verkställighetshinder

Rättsmedicinalverket

Kommentar

166

Dödsorsaksintyg

167

Rättsintyg eller undersökning i syfte att dokumentera
skador för utredning av misstänkt brott, t.ex. misshandel,
sexuella övergrepp

168

169

Inera AB

Läkemedelsverket

Kommentar

Biverkningsrapport

Är detta att betrakta som ett
intyg?

Länsstyrelsen

Kommentar

Intyg om olämplighet att köra bil
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118 93 Stockholm
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171

172

173

Inera AB

Författare: Siwert Gårdestig:

CSN

Kommentar

Försäkringskassans intyg

Vilka?

Skola och förskola

Kommentar

Läkarutlåtanden och intyg av olika slag som stödjer ett
barns behov av särskilt stöd eller behov av avsteg från
ordinarie rutiner
Idrott och hälsa, intyg för skolbarn

Försvaret

Kommentar

Intyg som enskild begär för mönstring, värnplikt, allmän
tjänsteplikt eller repetitionsutbildning

Går till Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet (tidigare
Pliktverket)

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
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