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Förändringar i riktlinjer för avgifter
Dnr 00120-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Den avgift som ska tas ut för läkarintyg och medicinska utlåtanden som
utfärdas på begäran av Arbetsförmedlingen ska fastställas till 2 200 kr
exklusive moms. Beloppet motsvarar den maxnivå som får tas ut för
detta författningsreglerade intyg.
2. Ta bort avgiften på 1250 kronor för patienter för intyg för godkännande
eller styrkande av behov av god man.

Sammanfattning
En ny förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder träder i kraft den 1 januari 2019. Arbetsförmedlingen har tagit fram
ett nytt intyg för ändamålet och har även möjlighet att vid behov begära in
ett medicinskt utlåtande. Föreslagen maxavgift är 2 200 kr för såväl intyg
som medicinskt utlåtande.
Utöver detta föreslås patientavgiften för god man-intyg tas bort.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att förändringen gällande avgift för läkarintyg
och för medicinskt utlåtande för personer som får ersättning från Arbetsförmedlingen motiveras av beräknade kostnader för de nya intyg som Arbetsförmedlingen inför från och med den 1 januari 2019.
Patientavgiften för god man-intyg tas bort som en anpassning till den nationella nivån.

Ärendet
Arbetsförmedlingens nya intyg
Den 1 januari 2019 träder en ny förordning i kraft (2017:819) gällande ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen
får härigenom rätt att begära läkarintyg för patienter som deltar i ett program
med ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning efter sjunde sjukfrånvarodagen. Tidigare har Arbetsförmedlingen använt Försäkringskassans läkarintyg men på grund av den nya
dataskyddsförordningen är detta inte längre möjligt.
Från och med den 1 februari 2019 kan Arbetsförmedlingen begära ett medicinskt utlåtande om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd. Det medicinska utlåtandet behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan även göras
av andra professioner.
Både läkarintyget och det medicinska utlåtandet finns tillgängligt på arbetsförmedlingen.se/varden. Arbetsförmedlingen och SKL planerar för en digitalisering av intyget under 2019. I väntan på en digitalisering kommer landstingen erbjudas att lägga upp intygen i de egna journalsystemen.
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Enligt SKL kan regionen själv besluta om ersättningsnivån per intyg. Maxbeloppet är 2 200 kr exklusive moms.
Intyg för god man eller förvaltare
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är en läkare verksam i den offentligt
bedrivna hälso- och sjukvården skyldig att utföra undersökningar och ge
utlåtanden över dessa på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet, polismyndigheten eller överförmyndare. Den skyldigheten gäller dock
inte gentemot patienten. Enligt Region Norrbottens regelverk för avgifter är
intyg för godkännande och för att styrka behov av god man eller förvaltare
som begärs av tingsrätt och överförmyndare avgiftsfria, för intyg som begärs
av patienten är avgiften 1250 kronor. Vid en jämförelse med andra regioner/landsting visar det sig att ingen åtskillnad görs mellan intyg begärda av
överförmyndare och domstol och intyg begärda av patienter, varför patientavgiften för god man- intyg tas bort.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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