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EN VÄGLEDNING FÖR UTFÄRDANDE AV INTYG

Förord

I denna skrift vill Sveriges läkarförbund ge alla läkare en vägledning att 

använda vid utfärdande av intyg och utlåtanden. Riktlinjerna är skapade för att 

värna och stärka läkarkårens professionalitet, oberoende och integritet, vilka 

är viktiga förutsättningar för korrekta intyg och utlåtanden. Samtidigt bidrar 

medicinsk professionalitet, oberoende och integritet till att bibehålla ett högt 

förtroende för läkarkåren.

Riktlinjerna har sin grund såväl i Läkarförbundets etiska regler som i gällande 

författningar. De läkaretiska regler som är särskilt relevanta i detta samman-

hang är regel 13; ”Läkaren ska i utlåtande endast styrka sådant som har 

saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars 

sanningshalt inte kan bedömas”, regel 14; ”Läkaren som handlar på uppdrag 

av tredje part ska försäkra sig om att patienten har detta klart för sig” och 

regel 15, ”Läkaren ska bemöta sina kollegor respektfullt och så långt  möjligt 

undvika att undergräva kollegors relationer till patienten”.

Betydelsefull juridisk reglering finns i 6 kap 10 § patientsäkerhetslagen och 

i Socialstyrelsens intygsföreskrifter. Även regelverket om sekretess är av 

betydelse.

Om du vill läsa mer om läkarrollen – ansvar, etiska regler och sekretess – 

besök Läkarförbundets webbplats, www.lakarforbundet.se.
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Dessa riktlinjer syftar till att i alla sammanhang 
garantera professionella och sakliga intyg och 
utlåtanden, värna läkarens integritet mot upp-
dragsgivaren samt upprätthålla en god och 
värdig anda inom läkarkåren vid utfärdandet 
av medicinska expertbedömningar. Riktlinjerna 
är tillämpliga för alla som utfärdar expertutlåtan-
den och intyg i egenskap av läkare i Sverige.

I patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter finns grundläggande bestämmel-
ser om intygsskrivning. I sekretesslagen och 
patientsäkerhetslagen finns bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt.

Riktlinjerna riktar sig till alla läkare som utfärdar 
intyg och utlåtanden i Sverige. Med läkare avses 
även icke legitimerad som utövar läkaryrket 
med stöd av särskilt förordnade. För läkare 
verksamma utomlands utgör riktlinjerna mini-
mikrav. Om verksamhetslandets regler är mer 
restriktiva måste dessa följas.

Riktlinjerna är tillämpliga på utlåtanden och intyg 
som utfärdas i egenskap av läkare och gäller 
bedömning avseende en bestämd person. Det 
innebär inte att det måste finnas en patient-
läkarrelation. Om själva dokumentet kallas 

för intyg eller utlåtande är inte heller avgö-
rande. Någon rättslig definition av begreppen 
finns inte. I vanligt tal brukar begreppet intyg 
användas när vissa fakta eller ett visst sakför-
hållande intygas, medan begreppet utlåtande 
används för dokument som innehåller redo-
visning/analys av olika fynd/förhållanden, tolk-
ning/bedömning och eventuellt åtgärdsförslag.

Röntgenutlåtanden, remissutlåtanden och 
liknande omfattas inte. Andra bedömningar 
utanför läkarrollen faller också utanför denna 
vägledning.

I patientsäkerhetslagen anges att ”Den som 
i sin yrkesverksamhet utfärdar ett intyg om 
någons hälsotillstånd eller vård, ska utforma 
det med noggrannhet och omsorg”. Denna 
bestämmelse kompletteras av föreskrifter från 
Socialstyrelsen gällande bland annat person-
lig undersökning, faktaunderlaget, objektivitet, 
opartiskhet samt språk och formalia. Dessut-
om finns ett stort antal regler i speciallagstift-
ning gällande kompetens för intygsutfärdaren, 
användandet av speciella blanketter etc.

Riktlinjernas syfte och 
tillämpning
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Sekretessbestämmelserna är också relevan-
ta i detta sammanhang. Att belysa alla olika 
sekretessfrågor som kan uppstå i samband 
med utfärdande av intyg och utlåtande är 
inte möjligt i denna vägledning. Medlemmar i 
Läkarförbundet har däremot alltid möjlighet att 
diskutera sekretessfrågor i Läkarförbundets 
medlemsrådgivning (08-790 35 10, medlems-
radgivningen@slf.se).

Kortfattat gäller en sträng form av sekretess 
och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården. 
Det innebär som huvudregel att uppgifter om 
enskilds hälsotillstånd och andra personliga 
uppgifter inte får lämnas ut i intyg eller utlå-
tande om patienten eller någon närstående 
till patienten skulle lida men om uppgiften 
lämnades ut. Om läkaren fått uppdraget att 
skriva intyg eller utlåtande av patienten själv 

uppstår i allmänhet inga svåra överväganden, 
förutsatt att inte någon närstående lider men. 
Om uppdraget kommer från någon annan, till 
exempel vid uppdrag som sakkunnig i domstol 
eller myndighet, får inte uppgifter röjas från 
en tidigare patient-läkarrelation. Ifall läkaren 
för att utföra uppdraget behöver undersöka 
patienten måste läkaren klargöra situationen 
för denne och endast uppgifter från den under-
sökningen får redovisas, såvida inte patienten 
medger utlämnande av uppgifter som lämnats 
vid tidigare undersökningar.

Ibland kan läkaren vara osäker på om hen har 
rätt att eller är skyldig att utfärda ett intyg på 
begäran av till exempel en myndighet. Det kan 
då vara lämpligt att be den som begärt intyget 
om lagstöd för denna rätt eller skyldighet.

Patienters begäran om intyg och utlåtande 
bör prioriteras på sedvanligt sätt utifrån vård-
behov.

I patientdatalagen anges att den som är skyl-
dig att föra patientjournal ska på begäran av 
patienten utfärda intyg om vården. Skyldig-
heten avser uppgifter om undersökning, vård 
och behandling och omfattar alla typer av 
intyg som patienten behöver, till exempel i rela-
tion till Försäkringskassan, försäkringsbolag 
och domstol. Detta innebär givetvis inte att 
patienten beslutar om omfattningen av eller 
innehållet i ett intyg eller utlåtande.

Rätten till intyg och utlåtande
- prioritering
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Förtur

Någon regel eller praxis som ålägger sjukvården att prioritera intygsbehövande patienter framför 
andra finns inte. Här gäller sedvanligt läkaretiskt förhållningssätt, inspirerat av en rättvise- eller 
likhetsprincip; vård på lika villkor efter behov. ”Förtur” i högre eller lägre grad finns beträffande 
intyg som begärs av vissa myndigheter, framförallt inom rättsväsendet (jfr 6 kap 9 § patientsä-
kerhetslagen). 

Sammanfattningsvis bör patienters begäran om intyg prioriteras utifrån behov, med beaktande 
av skadan eller sjukdomens art, och patienten bör varken komma i sämre eller bättre läge därför 
att kontakten huvudsakligen är föranledd av en önskan om intyg.

Barn

För omyndiga gäller som huvudregel att vårdnadshavarna ska godkänna att ett intyg utfärdas. 
Ju äldre barnet blir desto mer hänsyn ska tas till barnets egen inställning. Finns misstanke om 
att båda föräldrarna inte är vårdnadshavare, är det viktigt att ta reda på om den förälder som 
begär intyget verkligen har vårdnaden om barnet. Detta kan man göra via Skattemyndigheten. 

Misstänker man att barnets vårdnadshavare är oense och den ene vårdnadshavaren begär intyg, 
ska man försäkra sig om att den andre inte motsätter sig att ett intyg skrivs. I sammanhanget bör 
nämnas att ett intyg, för att vara objektivt, kan behöva grundas på upplysningar även från andra 
personer än de som anvisats av den som begär intyget, till exempel vid vårdnadstvister då parter 
med skilda intressen står mot varandra. Se vidare under Objektivitet, integritet och förtroende.
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Formalia
Intyg och utlåtande bör, i tillämpliga delar, innehålla följande uppgifter:

 » uppdragsgivaren och patienten/den person intyget avser
 » i vilken egenskap intyget/utlåtandet utfärdas
 » eventuella jävsförhållanden
 » ändamålet
 » uppgift om faktaunderlaget
 » bedömning
 » underskrift med datum och uppgift om legitimation, specialitet/er samt i fö-

rekommande fall akademisk titel, befattning/anställning etc...

Om samtliga uppgifter bör ingå beror på om det handlar om ett enkelt intyg eller ett mer omfat-
tande expertutlåtande. I de flesta fall bör åtminstone merparten av uppgifterna finnas med. 

Uppdragsgivaren och patienten/
den person intyget avser
Med ”uppdragsgivaren” avses den på vars 
begäran intyget eller utlåtandet utfärdas. Den-
na uppgift bör ingå vare sig intyget begärs 
av en patient eller av någon annan, t.ex. ett 
försäkringsbolag, Försäkringskassan eller en 
arbetsgivare. Ibland behövs uppgift om hur 
patientens/intygspersonens identitet styrkts.

I vilken egenskap intyget/utlåtan-
det utfärdas
Många intyg och utlåtanden utfärdas inom 
ramen för läkarens ordinarie verksamhet 
eller anställning. Det kan handla om rättsin-
tyg, utskrivningsintyg, olika intyg och utlåtan-
den till Försäkringskassan eller socialtjäns-
ten etc. Andra intyg och utlåtanden utfärdas 
på grund av förtroendeuppdrag eller bisyssla 
utan direkt samband med läkarens ordinarie 
verksamhet eller anställning. Här kan det 

handla om olika typer av expertbedömningar 
som sakkunnig till myndighet, försäkringsbo-
lag eller annan organisation. Av intyget eller 
utlåtandet måste framgå i vilken egenskap 
läkaren utfärdar detta. Ett exempel på 
formulering kan vara; ”Undertecknad, som 
utsetts till sakkunnig av myndigheten XX, 
får på begäran av XX avge följande utlå-
tande”, eller ”Undertecknad, som utsetts av 
bolaget/organisationen YY, får på begä-
ran av NN avge följande utlåtande”, eller 
”Undertecknad, som förordnats som sak-
kunnig av Tingsrätten i X-stad i mål nr …, 
får avge följande utlåtande angående NN”. 

Om det är relevant kan man upplysa om 
ordinarie befattning samt eventuella aka-
demiska och övriga relevanta medicinska 
meriter.
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Jävsförhållanden
Det är mycket viktigt för trovärdigheten att 
eventuella jävsförhållanden framgår av inty-
get eller utlåtandet. Ett välunderbyggt och 
objektivt utlåtande kan för mottagaren tappa 
all trovärdighet om det senare visar sig att 
läkaren undanhållit uppgifter om bindningar 
till den patient intyget gäller eller till den som 
begärt utlåtandet. Ibland kan sådana bind-
ningar i sig vara skäl för läkaren att avstå från 
att utfärda intyg. Med jäv avses i princip varje 
omständighet som kan rubba förtroendet för 
läkarens opartiskhet. Vad gäller egna nära 
anhöriga bör läkare avstå från att avge intyg 
eller utlåtanden. Vad som ska anses som nära 
anhörig får avgöras utifrån det enskilda fallet, 
men generellt handlar det om den närmaste 
familje- och vänkretsen.

Ändamål
Läkaren ska ta reda på och ange ändamå-
let med intyget eller utlåtandet. Om inty-
get är avsett att användas i domstol eller 
myndighet kan en lämplig formulering vara 
”Utlåtandet är avsett för X-stads tingsrätt i 
mål ang …” eller ”Utlåtandet är avsett för 
myndigheten Y i ärende…”.

Faktaunderlag
Uppgift om faktaunderlaget kan t ex vara 
personlig/a undersökning/ar och datum för 
den eller dessa, journaluppgifter, remissvar, 
patientens och/eller tredje mans upplys-
ningar, kollegas upplysningar och bedöm-
ning samt annat skriftligt material.

Bedömning
Intyg och utlåtanden blir tydligast för 
läsaren om läkarens bedömning disposi-
tionsmässigt hålls åtskild från andra upp-
gifter. Läkarens bedömning får inte kunna 
sammanblandas med eventuellt återgivna 
uttalanden och bedömningar av andra. 
Förslagsvis kan redovisning av fakta och 
bedömning läggas under skilda rubriker.

Underskrift
Intyg och utlåtanden ska undertecknas 
av utfärdaren. Undertecknandet ska kom-
pletteras med uppgift om legitimation eller 
annan grund för behörighet som läkare och, 
i förekommande fall, specialistkompetens/
er. Akademisk titel och benämningen doktor 
ska alltid kompletteras med uppgift om legi-
timation eller specialistkompetens. 
Uppgift om befattning, anställning, verk-
samhet, mottagning etc. ska anges bara om 
intyget eller utlåtandet utfärdas inom ramen 
för anställningen eller verksamheten. 
Intyg och utlåtanden som utfärdas vid sidan 
om tjänsten, som bisyssla eller på grund 
av förtroendeuppdrag ska inte innehålla 
sådana uppgifter (jämför: I vilken egenskap 
intyget/utlåtandet utfärdas). 
Observera att vissa intyg måste skrivas på 
särskilda blanketter fastställda av Socialsty-
relsen eller annan myndighet.
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Språket
Intyg och utlåtande ska i möjligaste mån formuleras så att de inte kan uppfattas som ned-
sättande eller kränkande. Medicinska facktermer bör, särskilt då intyget eller utlåtandet är 
avsett att läsas av ej medicinskt skolade personer, så långt som möjligt översättas till ett 
lättförståeligt språk.

Naturligtvis måste man vara vaksam och försiktig med ordvalen i intyg och utlåtanden, 
men vad som uppfattas som kränkande eller nedsättande kan i viss mån vara individuellt 
och variera med tiden. Ibland måste kontroversiella ord och formuleringar användas. Sär-
skild försiktighet behöver dock iakttas när det gäller personliga omdömen och sociala och 
moraliska värderingar. Ovidkommande uppgifter ska alltid undvikas. 
Vissa medicinska facktermer går inte att översätta utan att innebörden tunnas ut. En lämp-
lig lösning kan då vara att efter facktermen skriva en ungefärlig förklaring inom parentes.
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Objektivitet, integritet och förtroende
Vid utfärdande av intyg och utlåtande måste 
läkaren vara objektiv såväl vid insamlan-
det av det material som ska ligga till grund 
för läkarens bedömning, som vid själva 
bedömningen. Läkaren har utifrån det 
insamlade materialet både en rättighet och 
en skyldighet att sätta sig in i sakfrågan 
och göra uttalanden som vilar på saklig och 
professionell grund. Läkaren bör medverka 
till att underlag i ärenden som avgörs på 
medicinsk grund är korrekta och relevanta. 
Läkarens utfärdande av intyg och utlåtande 
måste ske på ett sådant sätt att förtroendet 
för läkarkåren inte rubbas.

Den som skriver ett läkarintyg eller läkar-
utlåtande går i och med undertecknandet i 
god för att uppgifterna i intyget eller utlåtan-
det enligt undertecknarens mening är riktiga 
samt ansvarar personligen för gjorda bedöm-
ningar. Intyg och utlåtanden kan därför inte 
alltid utfärdas enbart utifrån uppgifter från 
den som begär intyget eller någon som 
denne hänvisat till. Läkaren får inte heller 
påstå mer om patienten, den person intyget 
handlar om eller tredje man än vad läkaren 
har belägg för. Kan läkaren inte kontrollera 
eller värdera om en uppgift är sann bör 
detta anges. 

Läkaren har å andra sidan rätt att i utlåtan-
det eller intyget ta med alla fakta som är 
relevanta och betydelsefulla. I förlängning-
en kan det betyda att läkaren, om tillåtelse 
att inhämta nödvändigt material inte ges 
eller tillgänglig information inte medger 
några säkra slutsatser, behöver avböja/
avvakta med att utfärda intyget. Om läkaren 
ändå väljer att utfärda intyget är riktlinjerna 
under Formalia särskilt viktiga att följa. Kort 
sagt får läkaren aldrig överge sitt objektiva 
förhållningssätt. Personlig undersökning är 
inte alltid en obligatorisk förutsättning för 
utfärdande av intyg och utlåtanden. I vissa 
fall är det dock ett lagstadgat krav.

Den som utfärdar ett intyg eller utlåtande 
får, efter att noggrant ha satt sig in i sak-
frågan, endast göra uttalanden som vilar på 
saklig och professionell grund. Läkarintyg/
utlåtanden får ofta en avgörande betydelse 
i såväl offentliga som enskilda rättsförhål-
landen. 



Eventuellt intygsarvode bör fastställas i förväg

Läkarens intygsarvode ska, när sådant är aktuellt, vara anpassat efter kompetens och arbetsinsats. 
Med tanke på de objektivitetskrav som ställs vid utfärdande av intyg och utlåtande rekommende-
ras att läkaren, när ersättning är aktuell, i förväg kommer överens med uppdragsgivaren om att 
ersättning ska utgå oavsett vad bedömningen visar. Detta för att undvika senare diskussion med 
uppdragsgivaren om huruvida ersättningen varit kopplad till ett för denne positivt intyg eller inte.

12

HÄRMED INTYGAS ATT...
EN VÄGLEDNING FÖR UTFÄRDANDE AV INTYG

Läkaren ska därför inte i intyg eller utlå-
tande med hänvisning till läkartiteln uttala 
sig om sakförhållanden som ligger utanför 
professionen. Däremot står det läkare – 
liksom alla andra – fritt att i andra samman-
hang uttala sig i frågor man anser sig ha 
professionell eller annan kunskap om. Det 
ställer dock krav på omdöme, så att inte för-
troendet för läkarkåren urholkas genom att 
läkare utnyttjar sin trovärdighet som läkare 
utanför det medicinska fältet.

Av utlåtandet ska tydligt framgå vad som 
är utfärdarens kunskaper och bedömningar 
och vad som är annan overifierad informa-
tion. Ibland måste läkaren t ex skilja på vad 
som är patientens eller annans uppgifter 
och undersökningsfynden. Det är därefter 
mottagarens sak att bedöma intyget eller 
utlåtandets värde.

Läkarrollen har sin utgångspunkt i 
patient-läkarrelationen. Med den relationen 
följer en mängd administrativa uppgifter 
som t ex intygsskrivning. Ofta tjänar intyg 

som underlag för beslut om någon form 
av förmån eller ersättning som patienten 
önskar. Även intressenter utanför den 
egentliga sjukvården efterfrågar läkarnas 
kompetens. Läkarens roll blir då mer den 
medicinska expertens. Det kan handla om 
att läkaren är tjänsteman eller förtroendelä-
kare vid en myndighet eller ett försäkrings-
bolag, eller om att läkaren fått i uppdrag att 
utfärda sakkunnigutlåtande i en rättegång. 
Ibland hamnar läkaren i situationen att 
patient-läkarrelationen ger upphov till mer 
samhällsrelaterade uppgifter, till exempel 
anmälan enligt vapenlagen eller körkortsla-
gen.

När medicinska förhållanden är av betydel-
se i ett ärende är det en fördel att läkar-
kåren ställer sitt kunnande till förfogande. 
I annat fall finns risk att beslut fattas på 
bristfälligt medicinskt underlag. Ibland kan 
situationen ställa höga krav på läkarens 
integritet och etiska förhållningssätt. Läka-
ren bör avstå från uppdrag som är eller kan 
bli oförenliga med patient-läkarrelationen.
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Kompetens
Läkare får i intyg och utlåtanden under 
åberopande av läkartiteln bara uttala sig om 
sakförhållanden som ligger inom professi-
onen. Om läkaren utöver specialistkompe-
tens har särskilda relevanta dokumenterade 
kunskaper inom medicinskt vedertaget 
område bör detta anges.

Som tidigare nämnts har läkare – som alla 
andra – frihet att uttala sig i frågor som 

man anser sig ha professionell eller annan 
kunskap om. I intyg och utlåtanden ska 
läkaren dock endast göra uttalanden som 
vilar på saklig och professionell grund. 
Förvärvad specialistkompetens fungerar i 
dessa sammanhang som en kvalitetsgaranti 
inom det aktuella området. Observera att 
det för vissa intyg enligt lag eller förordning 
krävs särskild kompetens, till exempel viss 
befattning eller specialitet.
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Retroaktiva intyg och ändrade förhållanden
Om läkaren intygar fakta retroaktivt måste 
det framgå av intyget eller utlåtandet.

Retroaktiva intyg kan ibland vara nödvän-
diga. Sådana kan vara möjliga under förut-
sättning att läkaren har tillräckligt underlag. 
Restriktivitet är dock påkallad. När läkaren 
intygar fakta retroaktivt måste det tydligt 
framgå, till exempel genom datum för 
intygets utfärdande eller datum för besök.

Handledning
Mer erfarna läkare ska ge mindre erfarna 
kollegor, som så efterfrågar, det stöd och 
den handledning som behövs vid utfärdan-
de av intyg och utlåtanden.

Utfärdande av intyg och utlåtande är en 
vanlig uppgift i många läkares vardag. 

Kollegialitet
Läkare ska inte i intyg och utlåtande uttala 
sig nedsättande om annan kollegas person, 
verksamhet eller kunskap.

Det är naturligtvis tillåtet att läkare har 
en från kollegor avvikande uppfattning i 
medicinska sakfrågor. Uppfattningen kan 
framföras såväl i intyg och utlåtande, som i 
andra offentliga sammanhang. 

Om läkaren i efterhand får reda på fakta av 
betydelse för bedömningen i ett intyg eller 
utlåtande, ska intygsmottagaren, patienten/
den person som avses och uppdragsgiva-
ren, om det är någon annan än patienten, 
genast underrättas.

För en hel del intyg och utlåtande krävs 
både kunskap och träning. En mer erfaren 
kollegas stöd och vägledning är då ett vik-
tigt komplement till regelverk och skriftliga 
handledningar.

Om uttalandet däremot tar sikte på kollegan 
snarare än på sakfrågan kan det vara oför-
enligt med den läkaretiska principen om att 
läkare ska bemöta kollegor respektfullt.
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HÄRMED INTYGAS ATT...
EN VÄGLEDNING FÖR UTFÄRDANDE AV INTYG

Regelverk, litteratur och länkar

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Patientdatalagen (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) 
Om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Rättsmedicinalverket
www.rmv.se



#vitaransvar   #tryggvard

lakarforbundet.se    
Växel 08-790 33 00

Medlemsrådgivningen 
- när du behöver råd och stöd kring din anställning

medlemsradgivningen@slf.se 
08-790 35 10

Medlemsadministrationen 
- när du har frågor om ditt medlemskap

medlem@slf.se 
08-790 35 70


