FÖLJEBREV TILL

Begäran om läkarutlåtande
avseende prestationsförmåga
Begäran om läkarutlåtande Begäran om läkarutlåtande gäller en person som är nyanländ i Sverige och hans eller hennes rätt och möjlighet att delta i insatser för att etableras i Sverige. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för nyanländas etablering – Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Arbetsförmedlingen och den nyanlände upprättar en etableringsplan med aktiviteter
som väljs och utformas så att de främjar individens optimala deltagande, i normalfallet
på heltid.
Nyanlända som omfattas av etableringsreformen erhåller ersättning som är relaterad
till omfattningen på etableringsplanen. Utifrån ett medicinskt underlag beslutar Arbetsförmedlingen om aktiviteter på 25, 50 eller 75 procent, om den nyanlände på grund
av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att delta i aktiviteter på heltid.
Prestationsförmåga
Med begreppet prestationsförmåga avses personens förmåga att delta i olika aktiviteter.
Exempel på aktiviteter är:
• arbetsförberedande aktiviteter (här inkluderas såväl arbetslivsinriktad, medicinsk
som social rehabilitering)
• svenskundervisning
• samhällsorientering

Landstingets insats
Arbetsförmedlingen kan begära ett läkarutlåtande om hälsotillstånd för att styrka eventuell
sjukdom och aktivitetsbegränsning.1
I begäran om läkarutlåtande beskrivs de aktiviteter som personen har möjlighet att delta
i. Läkarens bedömning av prestationsförmågan ska grunda sig på kraven i aktiviteterna.
Läkarutlåtandet ska innehålla diagnos, beskrivning av eventuell funktionsnedsättning,
och aktivitetsbegränsning, som är relaterad till kraven i aktiviteterna. Observera att de
beskrivna aktiviteterna inte behöver avse arbete.
Landstinget ersätts med 2 200 kr för ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, vilket inkluderar kostnad för tolk.

1

Enligt en viljeinriktning mellan Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan och Migrationsverket.
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Begäran om läkarutlåtande
avseende arbetssökande
Till:

Uppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

För ovanstående person begär Arbetsförmedlingen läkarutlåtande om hälsotillstånd.
Läkarutlåtande utformas med Försäkringskassans blankett FK 3200.
Läkarutlåtande om hälsotillstånd ska innehålla beskrivning av status, prognos, utförda undersökningar,
socialmedicinska utredningar och hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan (1§ RFFS 1977:27)
Arbetsförmedlingens skäl till begäran om läkarutlåtande

Begäran om läkarutlåtande regleras i förordning (1996:1100) 20 § om aktivitetsstöd. Ersättning ges som arvode
enligt Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 1977:27, FKFS 2008:2) om högst 2 200 kronor.
Med arvode för läkarutlåtanden m.m. avses bruttoarvoden (FKFS 2008:2). Enligt 2§ RFFS 1977:27 får ersättning
enligt 1§ utgå endast under förutsättning att avgift för utlåtandet inte tas ut av den försäkrade.

Faktura med angivet kostnadsställe

Utlåtande skickas till:

Kostnadsställe

Arbetsförmedling

lakarutlatande. 2011-07-05

skickas till: Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Adress
Postnummer

Postort

Datum

Ort

Underskrifter
Datum

Ort

Underskrift arbetssökande

Underskrift ansvarig arbetsförmedlare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

