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Bakgrund

• Syftet med digitalisering av intyg som görs i hälso- och sjukvården är 
att effektivisera och öka kvaliteten i vårdens produktion av intyg

• Sedan 2006 har regeringen varje år fram till och med i år 2019 skjutit 
till medel för att digitalisera intygen

• Inera har utvecklat bl.a. intygsapplikationen Webcert som 19 av 21 
regioner är integrerade med i nuläget

• Socialstyrelsen har publicerat en reviderad intygsföreskrift i februari 
2019



Socialstyrelsens uppdrag

Att under 2019 se över och uppdatera intygen som ligger som 
bilagor till HSLF-FS 2018:54 och av dessa kommer tre att 
revideras, struktureras och terminologibindas där det är lämpligt:

• Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av 
godmanskap

• Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av 
förvaltarskap 

• Vårdintyg om psykiatrisk tvångsvård respektive om 
rättspsykiatrisk vård

Uppdraget ingår i överenskommelsen mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting 2019 En kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivning och rehabiliteringsprocess

Bilaga 1 Vårdintyg
Bilaga 2 Läkarintyg - godmanskap
Bilaga 3 Läkarintyg - förvaltarskap
Bilaga 4 Läkarintyg - fullmaktsanställning
Bilaga 5 Dödsbevis
Bilaga 5 a  Tillstånd gravsättning och kremering
Bilaga 6 Dödsorsaksintyg



Modell för intygsarbete
Socialstyrelsens arbetsprocess

• Utsett expertgrupper 
• intygsbeställare, i detta fall tingsrätter och länsrätter

• intygsutfärdare, i detta fall psykiatrer, allmänläkare m.fl. via Svenska Läkaresällskapet

• Juridiskt arbete
• kontrollera att nya frågor och hjälptexter är i enlighet med våra författningar

• Arbetsmöten 
• iterativa förslag som bollats mellan olika grupperingar



1.
2.
3.
4. Inga onödiga intyg

(Bara information som inte 
kan fås på annat vis ska 
avkrävas vården)

Modell för intygsarbete
Identifiera olika aktörers behov

Vårdens behov:
1. Slippa dubbeldokumentation 
2. Korta, lättbegripliga formulär
3. Frågor som inte går att 

förväxla med varandra

Intygsbeställarens behov:
1.Mindre onödig 

information
2.En röd tråd (läsaren inte 

alltid medicinsk skolad)
3.Förstå bra vid de faktiska 

beslutspunkterna



Modell för intygsarbete 
Ta fram intyg
• Be intygsbeställaren 

• beskriva sin process
• precisera sitt behov av information
• titta på redan använda informationsmängder

om de redan täcker behovet

• Sortera frågorna
• röd tråd
• hålla isär eller slå ihop närliggande frågor
• hjälptexter
• bolla nytt förslag mellan arbetsgrupperna

• Se vad frågorna motsvarar i journalen
• göra modell för singeldokumentation av svaret
• se till att redan angiven information kan fyllas på

i intyget

INTYG

T ex förvaltnings-
rättens process

inhämta
intygsinfo

tillföra
info nr 1

tillföra
info nr 2

Singeldokumentation minskar 
administrationen – samma 
information dokumenteras bara en 
enda gång



Singeldokumentation

Grunddoku-
mentation

• Nationella informationsmängder

Förädling
• Regelverk

Överföring

• Information överförs mellan och 
inom system

Användning
• Informationen fyller på intygen

Regel för pacemaker:
1. är pacemaker insatt men inte 

uttagen=pacemaker finns

Finns pacemaker?
Ja

Nej

Vet inte

x

Journal
singeldokumentation 

Ifyllnadsstöd
svar på fråga

Regelsystem
regelverk för att förädla 

grunddokumentation 
till svar på fråga

svaret förifyllt (men 
kan ändras)



Nationella informationsmängder

Exemplet pacemaker





INTYG

Förifyllt 
För-
ifyllt 

Förifyllt 

Förifyllt 

Förifyllt men behöver 
uppdateras 

Förifyllt men 
uppdaterat

Nytt

Nytt

Nytt

Undertecknande

Igår:

INTYG

Imorgon:
Förifyllda intyg med 
det som redan finns

Förifyllt men behöver 
uppdateras 

Förifyllt men 
uppdaterat

Nytt

Nytt

Nytt

Och det som har 
relevans för 
journalen går 
tillbaka dit –
också 

= oavsett var du startar så blir det en singeldokumentation, samma information ska 
bara anges en gång – i intyget eller i journalen, sedan ska maskinen hålla reda på den



Intygsapplikationen Webcert

Regioner som integrerar med Webcert
Regioner som utvecklar själva (dialog 
om ev. integration pågår)



Steg på väg att realisera modellen
Identifiera informationsmängder i intyg som kan finnas i journalen

• Läkarintyget för sjukpenning
• Intyget är baserat på

• Diagnos/diagnoser för sjukdom 
som orsakar nedsatt 
arbetsförmåga

• Pågående medicinska 
behandlingar/åtgärder



Steg på väg att realisera modellen
Förifyllnad från journalsystem

WEBCERTJOURNALSYSTEM

Idag kan det skickas uppgifter om: 
(gäller alla intyg i Webcert)
• Typ av intyg
• Patient
• Hälso- och sjukvårdspersonal
• Enhet

Planerat att tillkomma dec 2019 –
möjlighet att skicka uppgifter om:
(gäller enbart läkarintyg för sjukpenning)
• Intygsversion
• Svar på frågor i intyget som redan finns 

i journalsystem 



Läs om kommande seminarier på 
inera.se/evenemang
och
www.vitalis.nu



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


