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Försäkringskassans föreskrifter  

om försäkringsmedicinska utredningar; 
 

beslutade den 23 september 2019. 

Försäkringskassan föreskriver följande med stöd av 23 § förord-

ningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar. 

Inledande bestämmelser 

1 § I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser till för-

ordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar i fråga 

om ersättning till landstingen. 

Det som sägs om landsting gäller även en kommun som inte ingår i 

ett landsting. 

Bestämmelser om ersättning enligt 11 § 

2 § Ersättning för utförda försäkringsmedicinska utredningar, enligt 

11 § första stycket förordningen (2018:1633) om försäkringsmedi-

cinska utredningar, betalas ut när Försäkringskassan har fått uppgifter 

om 

 landstingets kostnader för en utredning, fördelade på 

 läkare, 

 psykolog, 

 fysioterapeut, och 

 arbetsterapeut, samt 

 vilken dag vårdgivaren tog emot underlaget enligt 6 § förord-

ningen om försäkringsmedicinska utredningar. 

När landstinget lämnar uppgifterna om sina kostnader till Försäk-

ringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för 

utredningen anges. 

3 § Ersättning för tolk, enligt 11 § andra stycket förordningen 

(2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar, betalas ut när 

Försäkringskassan har fått uppgifter om 

 landstingets kostnader för tolken, och 

 landstingets timkostnad för tolken, samt 

 antalet timmar för tolken, om timkostnaden uppgår till mer än 

800 kronor per timme. 

När landstinget lämnar uppgifterna om sina kostnader till Försäk-

ringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för 

utredningen anges. 

4 § I fråga om ersättning enligt 11 § tredje stycket förordningen 

(2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar 

1. uteblir den försäkrade om han eller hon 

 inte infinner sig till ett besök, 
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 infinner sig till ett besök så sent att undersökningen inte kan 

utföras, eller 

 infinner sig till ett besök, men inte kan eller motsätter sig att 

medverka till undersökningen, 

2. lämnar den försäkrade sent återbud om han eller hon avbokar ett 

besök mindre än 48 timmar före besöket. 

Vid beräkning av tiden enligt första stycket 2 ska söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 

inte räknas med. 

5 § Försäkringskassan fattar beslut om ersättning enligt 11 § tredje 

stycket förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utred-

ningar efter att landstinget har lämnat uppgifter om 

 att den försäkrade har uteblivit eller lämnat sent återbud i enlig-

het med 4 §, 

 landstingets kostnader hänförliga till den försäkrades uteblivande 

eller återbud, och 

 de ytterligare uppgifter som Försäkringskassan behöver. 

När landstinget lämnar uppgifterna till Försäkringskassan ska det 

ärende-ID som Försäkringskassan har angett för utredningen anges. 

Bestämmelser om ersättning enligt 12 § 

6 § Ersättning för central administration, enligt 12 § förordningen 

(2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar, betalas ut när 

Försäkringskassan har fått uppgifter om 

 vilken period som avses, 

 vilka slag av kostnader som landstinget har under perioden för 

den centrala administrationen med anledning av försäkringsme-

dicinska utredningar, och 

 kostnaderna, fördelade på dessa slag. 

Ersättning betalas inte ut mer än en gång per kvartal. 

Bestämmelser om ersättning enligt 13 § 

7 § Ersättning för deltagande i Försäkringskassans utbildning, en-

ligt 13 § förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utred-

ningar, betalas ut när Försäkringskassan har fått uppgifter om 

 vilken utbildning som avses och vilka dagar utbildningen ägde 

rum, 

 vilken person som avses samt om han eller hon är läkare, psyko-

log, fysioterapeut eller arbetsterapeut, 

 landstingets kostnader för personens resor för att delta i utbild-

ningen och de ytterligare uppgifter om resorna som Försäkrings-

kassan behöver, och 

 landstingets övriga kostnader för personens deltagande. 

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2019. 

2. Författningen upphör att gälla vid utgången av 2028. 
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