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Myndighetsbeslut i Sverige
Olika roller och ansvar

• Regering/ Riksdag- stiftar lagar. Får inte ingripa i 

enskilda ärenden. 

• Försäkringskassan- Myndighetsutövning. Fattar 

beslut i enskilda ärenden. Omprövningsenhet. 

• Förvaltningsrätten/ Högsta 

förvaltningsdomstolen. Överprövar 

Försäkringskassans beslut efter överklaganden. 
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Förälder till ett allvarligt sjukt barn 
• 13 kap. 30 § SFB 

• Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till 

tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för 

vård av barnet.

•
– Syftet med TFP för allvarligt sjukt barn är att föräldrar och barn ska kunna 

vara tillsammans när ett barn drabbas av en livshotande sjukdom. Därför kan 

båda föräldrarna få ersättning för samma barn och tid.

• I fall som avses i 13 kap. 30 § ska barnets sjukdomstillstånd styrkas 

med ett läkarutlåtande om det inte hos Försäkringskassan redan 

finns tillräcklig utredning för att bedöma rätten till ersättning. 
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Assistansersättning
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Målet för assistansersättning är att människor med omfattande 

funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra 

människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. 

På så sätt främjas människors 

jämlikhet i levnadsvillkoren 

och fulla delaktighet i samhällslivet.

Assistansersättning grundar sig

på en tydlig individ 

och självständighetstanke. 

Det är ett personligt utformat 

stöd som ges av ett begränsat 

antal personer.

Assistansersättning
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• Försäkringskassan kan bevilja assistansersättning om 

behovet av personlig assistans med de grundläggande 

behoven är i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. 

Försäkringskassan utreder då det totala behovet av 

personlig assistans.

• Är behovet mindre än 20 timmar kan kommunen bevilja 

personlig assistans enligt LSS.

• Kommunen har alltid ett basansvar för personlig 

assistans.

Försäkringskassan – kommunen
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Personer med:

• utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd

• betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

• andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och orsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem kan få assistansersättning?
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• Hjälp med grundläggande behov minst 20 timmar per vecka 

• Behov av mycket privat karaktär
• personlig hygien 

• måltider 

• klä av och på sig 

• att kommunicera med andra 

• annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med 

funktionsnedsättning

• Möjlighet att ansöka om andra personliga behov finns när behov 

av hjälp med grundläggande behov är minst 20 timmar per vecka.

Assistansersättning – grundläggande 
behov
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• Endast hjälpbehov utöver det som är vanligt förekommande för barn i 

motsvarande ålder kan ligga till grund för beviljande av 

assistansersättning.

• 51 kap. 6 § SFB 

• När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det 

bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska 

tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter. 

• Om vårdbidrag/omvårdnadsbidrag lämnas får det inte påverka 

bedömningen enligt 3 §. 

Assistansersättning – barn
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Assistansersättning - barn
• HFD har i ett avgörande bedömt att behoven av hjälp med de grundläggande 

behoven är i begränsad omfattning för ett barn utan funktionshinder i tolv års ålder 

(RÅ 1997 ref. 23 I). Slutsatsen av domen är att föräldrar inte har ansvar för att 

tillgodose de grundläggande behoven rent praktiskt för barn från och med 

tolv års ålder. 

• Aktiv tillsyn av övervakande karaktär vilken förutsätter ingående kunskaper om 

barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar för barn till och 

med fem års ålder. Grundläggande behov

• Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt 

omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder. 

• Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, 

delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder. 

• Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn som andra personliga behov helt 

faller utanför normalt föräldraansvar för barn från 12 års ålder. 
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Omvårdnadsbidrag och 

merkostnadsersättning
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Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning

• Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt stöd till föräldrar till barn som på grund av 

funktionsnedsättning behöver mer omvårdnad och tillsyn än vad som är vanligt för 

barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

• Omvårdnadsbidrag kan beviljas till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. 

• Ett barns funktionsnedsättning kan ge rätt till omvårdnadsbidrag även om en 

fastställd diagnos saknas. Det är inte diagnosen i sig som ger rätt till 

omvårdnadsbidrag utan det handlar om det extra behov av omvårdnad och tillsyn 

som barnet har. 

• Merkostnadsersättning är ett ekonomiskt stöd som kan beviljas till föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning. Stödet kompenserar för de merkostnader som 

förälder/föräldrarna har med anledning av sitt barns funktionsnedsättning. 

• Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (3220) ska bifogas 

ansökan.



2019-04-02

Omvårdnadsbidrag: omvårdnad och tillsyn

Omvårdnad kan vara direkta 

vårdinsatser som en förälder gör för 

sitt barn som till exempel

• insmörjning

• medicinering

• omläggning 

• blodsockerkontroll

Omvårdnad kan också vara annan 

hjälp som till exempel

• praktisk hjälp i vardagen som 

exempelvis på- och avklädning, 

hygien, läxläsning, klädvård, 

särskild träning och hjälp vid 

måltider

• upprätthålla rutiner och struktur

• att aktivera och motivera barnet

• särskild kosthållning
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Försäkringsmedicin- Intygsskrivning



2019-04-02

Disposition

• Exempelärende

• Olika roller som behandlande läkare och intygsskrivare.

• Klassificering av hälsoinformation

• Vad är medicinsk information

• ICF international classification of functioning and 

dissabillity

• Egenvård
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Kasper 10 år

• Tidigare frisk. 

• Bor med föräldrar och 2 syskon i lägenhet 1tr upp, ingen hiss. 

• Påkörd på övergångsställe av bil. Hög partiell ryggmärgsskada.  Ett 

flertal benfrakturer. Inre blödningar. Ansiktes krosskador och 

multipla cerebrala blödningar.

• Initialt 2 veckor nedsövd IVA. 

• Efter att han tagits ur sedering initialt mycket lite respons. 

Långsamt allt mer reaktioner på stimuli. Klarar bara kortare 

perioder utan stöd av respirator. 5 Månaders sjukhusvård. Under 

dagen perioder med sänkt uppmärksamhet. Kommunicerar med 

blick, ej alltid korrekt. Ingen kontroll över vänster kroppshalva. 

Sondmatning. 

• Skall nu planeras hem. Det finns behov av en rad intyg.
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Försäkringsmedicin- inte bara en fråga om 
att fylla i ett intyg
• Medicinsk information ligger till grund för en rad 

juridiska beslut i samhället. 

• Patientens ombud - informationslämnare till samhället. 

• Patientens behov-ditt kompetensområde. 

• Upprepa patientens beskrivning- egen värdering.

• Klassificering av hälsoinformation

• Vilken information behöver Försäkringskassan få av 

vården.
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Medicinsk information- information om 
hälsotillståndet 
• Journalkopior, Intyg , Utlåtanden

• Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 (Socialstyrelsens 

intygsföreskrift) skall intygsutfärdaren ha den 

kompetens som krävs för att utfärda intyget.

• Läkare särställning med utbildning i intygsskrivning, 

kan värdera övriga yrkesgruppers bedömningar.

• Legitimerad vårdpersonal, skolpsykolog. (kurator, 

teambedömningar)  

• I tjänsten. Skola, Assistenter etc.

• Anhöriga, Individen själv. 



2019-04-02

Klassificering av hälsoinformation ICF

Hälsotillstånd/

Diagnos

Funktion 

Struktur

Aktivitet Delaktighet

Personfaktorer Omgivningsfaktorer
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Begreppsapparat

• Hälsotillstånd-Diagnos (ICD10)

• Funktionsnedsättning/Strukturavvikelse (ICF), 

Nedsatt funktion i kognition, tal, rörelseorgan etc. 

Avsaknad av arm.

• Aktivitetsbegränsning- Vad kan individen inte göra? 

Läsa? Gå? Borsta tänder?

• Delaktighetsinskränkning- Vilka för individen viktiga 

aktiviteter kan hen inte deltaga i längre?

• Personfaktorer- ålder, kynne, utbildning etc. 

• Omgivningsfaktorer. Familjen, bostad, samhällsstöd 

etc. 
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Vem har information om vilken aspekt av 
hälsotillståndet? 

Hälsotillstånd

Diagnos

Funktion

Struktur

Aktivitet Delaktighet

Personfaktorer Omgivningsfaktorer

Läkaren ställer diagnos
Vårdpersonal inkl. läkare, 

utreder 

funktionsnedsättningar. Etc. 

Andra aktörer

Tex. skola

Aktivitetsbegr

änsningar, 

etc.

Kasper, Familjen

Aktivitet, Delaktighet, 

omgivning, personl. 

Läkaren

Leg vårdpersonal

Skola,  

Kasper själv, Familjen
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Klassificera Kaspers hälsoinformation

Hälsotillstånd Multitrauma 

Ryggmärgsskada/ TBI

Funktionsnedsättning

Nedsatt 

andningsfunktion, 

svalgfunktion, 

kommunikation. 

Nedsatt 

uppmärksamhet. 

Hemiplegi, Afasi

Aktivitetsnedsättningar 

Kan inte andas sjäv, Ej äta  

själv. 

Kommunikationssvårigheter, 

Kan inte använda vänster 

arm och ben i aktiviteter

Delaktighet

Viktigt för Kasper att 

vara delaktig i sin 

träning. Komma till 

skolan

Personfaktorer

Ung, gör stora framsteg. 

Sportintresserad

Omgivningsfaktorer

Respirator och 

sondmatningsaggregatberoende. Familjen 

stabil, Lägenheten fungerar inte. Tillräckliga 

insatser från Habiliteringen? Hur hantera 

skolan?                  
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Vilken information behöver 
Försäkringskassan
• Akutskedet

• Förälders deltagande i vården.

• Medicinskt tillstånd. Behov av föräldrars deltagande

• Efter sjukhusvården

• Omvårdnadsbehov, merkostnader.

• Information om det långsiktiga behovet av stöd. 

• De medicinska tillståndets omfattning och varaktighet

• Egenvårdsintyg om assistansersättning planeras. 
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Vem har information om vilken aspekt? 
Vilken tilltro sätter vi till olika aktörer?

Hälsotillstånd

Diagnos

Funktion

Struktur

Aktivitet Delaktighet

Personfaktorer Omgivningsfaktorer

Läkaren ställer diagnos
Leg vårdpersonal inkl. 

läkare, utreder 

funktionsnedsättningar. Etc. 

Andra aktörer

Tex. skola

Aktivitetsbegr

änsningar, 

etc.

Kasper 

Aktivitet, Delaktighet, 

omgivning, personl. 

Läkaren

Leg vårdpersonal

Skola,  

Kasper själv
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Mer långsiktiga ersättningar 
Assistansersättning, Omvårdnadsbidrag.
• Vilka diagnoser?

• Vilka Funktionsnedsättningar, Kognitiva, Emotionella, 

Fysiska… Hur har de uppmätts? Hur är de graderade?

• Vilka Aktivitetsbegränsningar finns. Hur du/teamet 

kommit fram till att dessa begränsningar har en 

medicinsk bakgrund. 

• Prognosen för aktivitetsbegränsningarna.

• Försäkringskassan värderar om diagnos, 

funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar har 

ett logiskt samband. ”D-F-A kedjan”



2019-04-02

Egenvårdsintyg.

• (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso-

och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård 

• Legitimerad personal kan låta olegitimerade utföra 

uppgifter på delegation eller som egenvård. 

• Egenvårdsplanering skall finnas.

• Delegation inom vård och kommun. 

• Egenvård till individ, vårdnadshavare, assistenter. 

• Långtgående ansvar för dig som utfärdar intyget. 
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Kasper

• Stabil sondmatning. Egenvårdsintyg. 

• Kvarvarande trackheostomi och respirator. Tillräckligt 

stabilt för egenvårdsintyg. 
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Intygsskrivning

• Patienten har rätt till intyg gällande given vård och 

behandling, inte ett specifikt intyg. 

• Har jag rätt kompetens gällande patientens tillstånd?

• Vad har jag medicinsk kännedom om gällande 

patienten?

• Vad har jag inte kännedom om?

• Behöver jag hänvisa till annan i vården för viss 

information?
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• Se mer information här

• https://www.forsakringskassan.se/sjukv

ard/funktionsnedsattning

• Missade du vårt webbinarium i 

november om omvårdnadsbidarg 

och merkostnadsersättning . 

• En inspelad version och vanliga frågor 

och svar finns på 

www.forsakringskassan.se/webbinarium

/omvårdnadsbidrag

Håll dig uppdaterad via FK.se/Hälso- och 
sjukvården.

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/funktionsnedsattning
http://www.forsakringskassan.se/webbinarium/omvårdnadsbidrag
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Tack!


