Konklusion
Med arbetsförmåga avses patientens funktionsförmåga i förhållande till de krav som patientens arbete
ställer. Arbetsförmågan bör i regel bedömas med hänsyn till patientens eget arbete (i fråga om arbetslösa
till yrken som patienten är lämplig för) som i utlåtandet bör beskrivas med tillräcklig precision. En
yrkesbeteckning (t.ex. städerska) beskriver i allmänhet inte arbetets innehåll särskilt väl utan det behövs
åtminstone uppgift om på vilken typ av arbetsplats patienten arbetar under yrkesbeteckningen i fråga (t.ex.
för ett byggföretag på en byggarbetsplats, varvid det är fråga om byggstädning).
Vid bedömning av arbetsförmågan kan man som tumregel komma ihåg att det inom
arbetspensionssystemet krävs att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst 3/5 för att det ska anses vara
fråga om full arbetsoförmåga och med mellan 2/5 och 3/5 för att det ska vara fråga om partiell
arbetsoförmåga. Bedömningen görs utifrån patientens samtliga sjukdomar som orsakar nedsatt
funktionsförmåga. Som ett undantag från denna regel ersätter t.ex. olycksfallsförsäkringen endast sådan
förlust av arbetsförmåga som orsakats av skada medan övriga sjukdomar inte beaktas i bedömningen. När
man uppskattar hur länge den eventuella arbetsoförmågan varar ska man ta i beaktande det naturliga
sjukdomsförloppet samt möjligheterna att med behandling och rehabilitering förbättra patientens
funktionsförmåga. I synnerhet i fråga om nya perioder med arbetsoförmåga lönar det sig att iaktta
försiktighet när längden på sjukledigheten ska bedömas.
Om arbetsoförmågan fortgår länge ska man alltid komma ihåg möjligheten att genom yrkesinriktad
rehabilitering stödja patienten att återgå i arbete. När det gäller ett B-utlåtande är det med tanke på
eventuell yrkesinriktad rehabilitering önskvärt att läkaren under punkten ’Utlåtandets ändamål’ kryssar för
alternativet ’Rehabilitering’ och därefter ’Yrkesinriktad rehabilitering’. I vilket fall som helst (t.ex. vid
ansökan om fortsatt utbetalning av sjukdagpenning) ska läkaren under punkten ’Arbetsförmåga och
rehabilitering’ kryssa för alternativet ’Ja’ på frågan ’Yrkesinriktad rehabilitering/Behöver patienten
yrkesinriktad rehabilitering?’. Dessutom ska eventuella mål för rehabiliteringen anges i huvuddrag under
punkten ’De konkreta målsättningarna för yrkesinriktad rehabilitering’. Patienten bör själv kontakta sin
företagsläkare och det försäkringsbolag som svarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen, då det i regel
utöver B-utlåtandet behövs en ansökan om rehabilitering från patienten själv.

