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Intygsmodulen – Melior och Obstetrix 
 

Syfte 
Funktioner för Intyg i Melior och Obstetrix ska användas på ett enhetligt sätt för att öka 
patientsäkerheten. Läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt 
arbetsförmåga, läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, läkarintyg för 
sjukpenning, Transportstyrelsens läkarintyg bas, Transportstyrelsens läkarintyg diabetes, läkarintyg 
Arbetsförmåga arbetsgivaren, läkarintyg Arbetsförmåga sjuklöneperioden, dödsbevis och 
dödsorsaksintyg ska skrivas i Intyg. (Alla ovanstående nämnda intyg förutom dödsbevis och 
dödsorsaksintyg benämns nedan som ”läkarintyg”.)  
 
Kommunikationen mellan vården och Försäkringskassan ska ske via Intygs Fråga-svarsfunktion. 
 
Intygsmodulen är framförallt utvecklad för att läkare själva ska skriva läkarintyg, dödsbevis och 
dödsorsaksintyg, men har också en sekreterarfunktion som möjliggör dokumentation efter diktering. 
 

Arbetsbeskrivning 
Fråga-svarsfunktion 
Läkare ska regelbundet kontrollera inkommande meddelanden från Försäkringskassan och svara 
skyndsamt för att inte fördröja handläggningstiden för patienten. 
 
Läkarintyg för närstående/partner till kvinna med Obstetrixjournal 
Läkarintyg för närstående/partner ska utfärdas elektroniskt via Melior på de enheter som har tillgång 
till Meliors journalsystem. En journalmapp för närstående/partner skapas i Melior och ett läkarintyg 
skrivs på den verksamhet och avdelning/mottagning där kvinnan vårdas. De enheter som inte arbetar 
i Meliors journalsystem, skapar en Preventivmedelsmapp i Obstetrix för närstående/partner och 
utfärdar sedan via den ett elektroniskt läkarintyg.  
 
Läkarintyg för förälder/närstående till sjukt barn som inte innefattas av föräldrapenning  
Läkarintyg för förälder/närstående ska utfärdas som elektroniskt läkarintyg via Melior. En journalmapp 
ska skapas i Melior för förälder/närstående och ett öppenvårdstillfälle ska registreras där barnet 
vårdas.  
 
Utskrift av läkarintyg i Intygsmodulen  
Skriv ut läkarintyget, underteckna och lämna eller skicka det till patienten när 

 patienten inte samtycker till elektronisk överföring till Försäkringskassan 

 total sjukskrivningstid är kortare än 14 dagar (Intyg AG1-14 skrivs.) 
 
Hantering av dödsbevis och dödsorsaksintyg i Intygsmodulen  
Dödsbevis och dödsorsaksintyg skickas elektroniskt till Skatteverket respektive Socialstyrelsen. 
 
När dödsbeviset ikryssas med ”Finns skäl för polisanmälan?” ska kopia skrivas ut och lämnas till 
Polismyndigheten efter att dödsbeviset signerats och skickats elektroniskt. 
 
Observera att när patienten inte har fullständigt personnummer gäller reservrutin, se nedan. 
 
Makulering av läkarintyg, dödsbevis och dödsorsaksintyg i Intygsmodulen  
Vid makulering ska makuleringsorsak anges. Observera att vid makulering av Dödsbevis och 
Dödsorsaksintyg måste Skatteverket respektive Socialstyrelsen kontaktas via telefon. Följ 
instruktionen som visas i informationsrutan i samband med makuleringen. Automatanteckning i 
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journalen för signerat intyg måste tas bort manuellt. Detta utförs av systemadministratör/support för 
Obstetrix respektive Melior enligt lokal rutin. 
 

Reservrutin 
När Intygsmodulen inte är tillgänglig samt när patienten har ett ofullständigt personnummer ska 
läkarintyg, dödsbevis och dödsorsaksintyg skrivas manuellt och skickas per post. Blanketter finns på 
Försäkringskassans respektive Socialstyrelsens hemsida. För dödsbevis kontakta 
vgr.intyg@vgregion.se eller respektive förvaltnings akutmottagning då Socialstyrelsen upphört att 
tillhandahålla intyget i pdf-format via sin hemsida. Ifyllda blanketter ska därefter skannas till e-arkiv. 
Uppgift om att läkarintyg, dödsbevis eller dödsorsaksintyg är utfärdat ska dokumenteras i Melior 
respektive Obstetrix. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 
Objektspecialister Verksamhet med samordningsansvar (OSSV), Huvudprocess vård, Intyg är 
ansvariga för uppföljning/revidering av innehållet i rutinen. 
 
Avsteg från rutinen ska rapporteras i MedControl PRO. 
 

Relaterad information 
Blankett Läkarutlåtande för aktivitetsersättning FK7801 och FK7802 
Blankett Sjukersättning FK7800 
Blankett Sjukpenning FK7804 
Blankett Arbetsförmåga sjuklöneperiod, AG1-14 
Blankett Arbetsförmåga Arbetsgivare, AG7804 
Blankett Transportstyrelsen bas, TSTRK1007 
Blankett Transportstyrelsen diabetes, TSTRK1031 
Blankett Dödsorsaksintyg, Socialstyrelsen 
Lathund e-läkarintyg för läkare  
Lathund e-läkarintyg för vårdadministratör  
Lathund Fråga-svar – Melior  
Lathund Fråga-svar – Obstetrix  
Lathund för dödsbevis och dödsorsaksintyg  
 

Granskare/arbetsgrupp 
Arbetsgrupp Intyg VGR, Huvudprocess vård 
Hanna Svensson, Arbetsgruppsledare, OSSV, Södra Älvsborgs sjukhus 
Maria Bratt, Arbetsgruppsledare, OSSV, NU-sjukvården 
Siv Engström, OSV Melior, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Ann-Cathrine Gunnarsson, OSV Melior, Sjukhusen i Väster 
Pia Hultman Litsegård, OSV Obstetrix, NU-sjukvården 
Rebecca Olofsson, OSV Obstetrix, Regionhälsan 
Christina ”Nina” Svärd, OSV Melior, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Louise Persson, OSV Melior, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Carin Melin, Processledare Sjukskrivningsprocessen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Iris Eriksson, Objektledare Verksamhet, Huvudprocess vård 
Ann Stokland Hagberg, Objektägare Huvudprocess vård 
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