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YRKANDEN M.M. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning för all vaken 

tid, dvs. 91 timmar per vecka. Hon anför följande. Behovet av hjälp finns 

egentligen dygnet runt, men hon har en önskan om att få vara ensam nattetid 

och väljer då att ta smärtstillande och insomningstablett för att kunna sova 

11 timmar tills assistenten kommer på morgonen. Efter det att hon ansökt 

om utökning av assistansersättningen har kommunen tillfälligt beviljat 

henne utökning av den personliga assistansen med 16,46 timmar per vecka. 

Detta har inneburit att hon har hjälp nästan hela sin vakna tid, 86,97 timmar 

per vecka. Om förvaltningsrättens dom inte ändras skulle hon vara 

sängbunden utan hjälp under tre timmar av sin vakna tid. Det kan inte anses 

vara goda levnadsvillkor för en person med allvarlig smärtproblematik att 

lämnas utan möjlighet att röra sig under tre timmar av sin vakna tid varje 

dag.  

 

Hennes funktionshinder har inte ifrågasatts av Försäkringskassan, bortsett 

från den kognitiva svikten. Av de medicinska underlagen och  

ADL-utredningen framgår att hennes kognitiva förmåga var nedsatt redan 

vid tiden för Försäkringskassans beslut. Tillsynsbehovet med de konstanta 

lägesförändringarna styrks tydligt av ADL-utredningen tillsammans med det 

kompletterande intyget och det som arbetsterapeuten uppgett under 

vittnesförhöret i förvaltningsrätten. Den som vet hur hennes behov 

egentligen ser ut är inte primärt hennes läkare, utan de som utför behovs- 

och funktionsbedömningar av hennes tillstånd. Det är arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och hennes personliga assistenter som bäst kan beskriva 

behoven. Behovet av lägesförändringar uppkommer inte enbart i samband 

med andra moment där hon behöver hjälp, utan också självständigt under tid 

mellan andra insatser. Försäkringskassan har inte beräknat någon tid för 

lägesförändringar alls, utan bara förflyttningar. Behovet av läges-

förändringar kan inte heller schemaläggas eller planeras, eftersom smärtorna 
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uppkommer utan att kunna förutses. Lägesförändringar kan till viss del 

begränsa de smärtor hon har.  

 

Om tillsyn all vaken tid inte anses styrkt yrkar hon i andra hand om att 

tillägg till nuvarande tidsåtgång prövas vad gäller morgonhygien, kvälls-

hygien, matinköp, tvätt, vattna blommor och sköta katterna. Att hon får  

vara delaktig i moment som hon inte i sin helhet kan utföra själv är bra för 

hennes livskvalitet och gör att hon kan uppnå de goda levnadsvillkor som 

hon har rätt till.   

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför följande. 

Utredningen ger inte stöd för att bevilja tid för tillsyn, varken som grund-

läggande eller övrigt behov.  har enligt utredningen inte  

en sådan psykisk funktionsnedsättning som krävs för att aktiv tillsyn ska 

godkännas som ett grundläggande behov. Det saknas stöd i utredningen  

för att bevilja tillsyn som ett övrigt behov, eftersom det inte finns några 

uppgifter om att det skulle medföra risk för att skadliga situationer skulle 

uppkomma om  inte får hjälp omedelbart. Hon kan också 

påkalla hjälp via trygghetslarm eller telefon. Det framgår också att 

assistenten lämnar  vid 17-tiden på kvällen och kommer 

tillbaka nästa morgon kl. 09.15. Att assistansen verkställs på detta sätt talar 

för att det inte finns någon risk för skadliga situationer när hon lämnas 

ensam. Det behov av hjälp med lägesförändringar som sker löpande kan 

tillgodoses med den beviljade tiden genom planering och schemaläggning. 

Hjälp med förflyttningar har beviljats för 10,5 timmar per vecka. Vad gäller 

övriga behov saknas stöd i den medicinska utredningen för att ytterligare tid 

ska beviljas.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Försäkringskassan har beräknat  behov av assistans-

ersättning till i genomsnitt 70,51 timmar per vecka, varav 31,13 timmar 
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avser grundläggande behov och 39,38 timmar övriga behov. De 

grundläggande behoven avser hjälp med personlig hygien, av- och 

påklädning samt toalettbesök. De övriga behoven omfattar förflyttning, 

skötsel av hem och hushåll, vårdbesök, fritidsaktiviteter samt tillsyn vid 

dusch.  

 

Förvaltningsrätten har redogjort för sin inställning varför ytterligare 

assistansersättning utöver vad  beviljats av 

Försäkringskassan inte ska utgå. Kammarrätten ansluter sig till den 

bedömningen. Överklagandet ska därför avslås.    

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). 

 

 

 Ewa Hagard Linander 

 skiljaktig mening 

 

 

Henrik Brüsin  Liselotte Tagaeus 

referent 

 

 

 /Maria Rydell 

 

 

Kammarrättsrådet Ewa Hagard Linanders skiljaktiga mening: 

 

Jag delar majoritetens inställning att  behov av hjälp i 

form av tillsyn inte kan anses utgöra ett grundläggande behov. Frågan är då 
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enligt min mening om hennes behov av lägesförändringar är sådant att hon 

behöver hjälp med tillsyn som ett övrigt behov under all sin vakna tid. 

 

Av vittnesmålen i förvaltningsrätten med arbetsterapeuten  

 och den personliga assistenten Lise-  framgår att 

 har defekta höftleder. Hennes lårben hålls inte fast i 

höftleden som normalt, utan skjuts bakåt i bäckenet, vilket orsakar svåra 

smärtor. Det krävs då en lägesförändring med ett kraftigt ryck i benet för 

att korrigera felställningen. Det kan krävas flera korrigeringar med 

kortare mellanrum för att uppnå en ställning som lindrar smärtorna. 

Lägeskorrigeringen krävs två till tre gånger i timman, förutom vid andra 

förflyttningar, då korrigering alltid måste ske. 

 

Det medicinska underlaget verifierar de medfödda missbildningarna i 

 höfter, men ger inte en lika tydlig bild av vidden av 

höftproblematiken som vittnesförhören ger. Uppgifterna i vittnesförhören 

motsägs dock inte i de åberopade läkarintygen. 

 

 ska genom de beviljade insatserna tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Det innebär enligt min uppfattning att hon inte ska behöva 

stå ut med mer smärta än nödvändigt. De lägesförändringar hon vill ha hjälp 

med kan ge henne en viss smärtlindring. Hjälpen kan med hänsyn till 

frekvensen och till när felställningarna uppstår, inte alltid planeras och 

schemaläggas. Jag anser följaktligen att  har behov av en 

personlig assistent närvarande under all sin vakna tid. Det betyder att jag 

vill bifalla hennes överklagande. 
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KLAGANDE 

  

  

God man: Per-Åke Tuvesson 

Brisgatan 2 B 

262 42 Ängelholm 

  

Ombud: advokaten Ulrika Herstedt  
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200 25 Malmö 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 
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200 24 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut den 13 augusti 2014, bilaga 1    

 

SAKEN 
Assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten förordnar att sekretessbestämmelserna i 28 kap. 1 §  

offentlighets- och sekretesslagen även i fortsättningen ska vara tillämpliga 

på uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden 

som lagts fram vid domstolens förhandling inom stängda dörrar och som 

inte tagits in i denna dom. 

 

___________________ 
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

 yrkar att hon beviljas assistans under all vaken tid, 13 

timmar per dag. Hon anför bl.a. följande. 

  

Tillsyn  

Hennes vakna tid präglas av genomgående behov av hjälp för att ändra 

läge och förflytta sig, oberoende av om hon för stunden befinner sig i säng 

eller rullstol. Hon behöver även ständig hjälp med handräckning. Assisten-

terna hjälper henne med ett omfattande antal mindre och större lägesänd-

ringar, att hjälpa henne komma uppåt i rullstol eller säng när hon har glidit, 

att rätta till kuddar och täcken, att vrida på eller flytta ett ben tills hon kän-

ner att hon sitter eller ligger på ett acceptabelt vis. Dessa förflyttningar och 

lägesändringar förutsätter ett stort mått av kännedom om hennes fysik och 

person för att genomföra på ett för henne tillfredsställande sätt, utan att de 

tar allt för lång tid att utföra eller ger motsatt effekt i form av ökad smärta. 

Att inte ha tillgång till detta stöd innebär ett stort lidande för henne, som 

innan kommunens beslut i maj 2014 inte hade tillgång till assistans under 

all sin vakna tid och for väldigt illa av sin orörlighet och den smärta detta 

medför. Hon drabbas ibland även av ligg- och trycksår vilka ställer ytterli-

gare krav på förflyttningar och lägesändringar, samt även sårskötsel. Sedan 

kommunens beslut i maj 2014 har hon haft personlig assistans med 12,42 

timmar per dag. Även om de 13 timmarna inte har beaktat fullt ut har dessa 

totalt 16,46 timmar ytterligare assistans per vecka haft enorm betydelse för 

hennes livssituation. Skillnaden består i att hon kan somna utan att först ha 

suttit ensam om kvällarna i flera timmar, utan möjlighet att avlasta sin 

smärtpåverkade kropp. Det ger en genomgående god effekt såväl fysiskt 

som psykiskt och har lett till ökad aptit, bättre nattsömn och minskad isole-

ring till följd av ett större deltagande i aktiviteter och samhällsliv. 
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Kommunikation och ingående kunskap 

Hennes kognitiva svårigheter innebär ett ständigt behov av att någon finns 

med i vardagen, då hon har svårt att minnas och svårt att förstå samman-

hang och konsekvenser av händelser och företeelser i sin omgivning. De 

kognitiva problemen är ännu outredda, men sätter en markant prägel på 

hennes liv och behovet av personer som hon har förtroende för i omgiv-

ningen. Svårigheterna innebär bl.a. att hon har behov av stöd och hjälp att 

hantera och bibehålla personliga relationer. Hon behöver även omfattande 

stöd med att bearbeta händelser och samtal. Den personliga assistenten 

spenderar flera timmar per dag med att gå igenom tidigare kontakter med 

tredje person med henne, hon som undrar och frågar över avsikter och in-

tentioner då hon tolkar personer på ett sätt som gör att hon känner sig 

kränkt, osäker och därmed blir nedstämd och orolig. Hennes bräckliga 

psykiska tillstånd uttrycks genom ett absolut behov av att få saker utförda i 

ett tempo med bibehållen kontroll över vad som sker. När hon blir stressad 

och tappar kontroll mår hon väldigt dåligt och fastnar i sin tanke vilket 

medför oro, ångest och att hon inte förmår fortsätta följa ett samtal eller ett 

skeende. Saker tar då längre tid att utföra. Hennes kognitiva behov ska 

utredas efter remiss av läkare. Svårigheterna och behoven har inte gått att 

styrka men är uppenbara för personer i hennes omgivning.  

 

Morgonhygien  

Försäkringskassan har haft telefonkontakt med arbetsterapeut som har ob-

serverat en s.k. uppstigning. Tidsåtgången vid observationen var 90 minu-

ter. Arbetsterapeutens bedömning skiljer sig dock från Försäkringskassans 

i det att hon inte inkluderar byte av stomipåse, förflyttning, lägesändring, 

hårtvätt eller skötsel av mage. Observationen tog sin början vid kl. 11, vid 

vilken tidpunkt ett flertal moment i hennes morgonrutiner redan var utförda 

och därför rimligen inte kan tillskrivas de 90 minuter som Försäkringskas-

san beaktar. Det råder alltså en betydande skillnad mellan vad som ska 

anses ingå i definitionen av morgonhygien, där Försäkringskassan anser att 
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momentet ska innefatta aktiviteter vilka bevisligen tar betydligt mer i an-

språk att genomföra. Arbetsterapeuten intygar i telefonsamtal med Försäk-

ringskassan att det är en massa komplexiteter och pyssel med hennes kropp 

vilket gör arbetet mer tidskrävande än någonting hon tidigare varit med om 

i egenskap av arbetsterapeut. I ADL-utredning framgår att de cirka 1,5 

timmarna hon observerat enbart innefattade att göra sig i ordning med 

helavtvättning i säng, påklädning och överflyttning till rullstol. Kommunen 

anser inte att de 90 minuterna ska innefatta hårtvätt utan lägger detta i ett 

eget moment och beviljar ytterligare 45 minuter x 1,5 tillfälle hårtvätt per 

vecka. Hon har ansökt om 5 – 6 timmar per dag för morgonhygien. Tiden 

avser framförallt avklädning, hygien i sängen med avtvättning, insmörj-

ning, avtorkning av kropp, vid behov byte av skötsel av stomipåse samt 

påklädning och förflyttning från säng till rullstol, med hänsyn tagen till 

hennes behov av att vara delaktig i momenten och att allting sker i en takt 

som möjliggör för henne att ha kontroll över sin tillvaro och följa med i 

sammanhang.  

 

Bad/dusch 

Hon behöver bada vid två tillfällen per vecka. Detta görs i en s.k. dusch-

säng. Hon har ansökt om 5 – 6 timmar två gånger per vecka. Tiden avser 

att innefatta samma moment, med samma genomgående behov av att dessa 

utförs i hennes tempo osv. Hon har använt sig av duschsäng sedan hon 

genomgick höftplastik. Hon ligger vid dessa tillfällen en längre stund, upp 

till två timmar i duschsängen för sina höfters och artros skull. Hon upple-

ver att dessa stunder har en övergripande positiv effekt i form av lindring 

av smärta och stelhet.  Hon har väldigt ont i huden över hela kroppen och 

även denna smärta lindras. Vid dessa tillfällen har hon i lika hög utsträck-

ning ett behov av hjälp med lägesändringar. Under hela situationen är hon 

hjälplös om något skulle hända. Assistenten kan inte lämna henne utan 

övervakning. Större delen av de timmar som går åt till badet innebär aktiva 

insatser. Med anledning av hennes utsatthet och hjälplöshet ska hon bevil-

4



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 10500-14 

Avdelning 1  

 

 

jas tillsyn för hela badtiden med 2 timmar per tillfälle samt ytterligare 1,5 

timmars praktiskt stöd och hjälp per tillfälle. De praktiska insatserna inne-

fattar förflyttningar (inte lägesförändringar), att hjälpa henne att tvätta, 

torka och smörja in sig samt med av- och påklädning.  

 

Att tvätta henne är en omfattande hjälpinsats med anledning av hur hennes 

kropp ser ut. Hennes hud på de områden som alltid är belastade är veckade 

i djupa fåror. Med anledning av sin förlamning är hon oförmögen att kon-

trollera sin tarm. När tarmtömning skett i sängen fastnar exkrement i hud-

vecken vilka behöver tvättas extremt noggrant för att undvika att sår upp-

står. Hon är även väldigt känslig för beröring vilket innebär ytterligare krav 

på att momenten utförs i ett anpassat tempo. Hon är väldigt självmedveten 

och tycker att det är mycket plågsamt att behöva ta emot hjälp och att visa 

upp sig. Alla integritetsnära arbetsmoment är därför väldigt påfrestande för 

hennes psyke och kräver stort förtroende mellan henne och assistenten. Det 

krävs att hon får det utrymme och den tid hon behöver för att inte drabbas 

av oro och ångest. I dagsläget har hon enbart tillräckligt förtroende för en 

av sina assistenter, vilken är den som alltid genomför badet med henne.  

 

Toalettbesök och skötsel av stomipåse 

Hon behöver hjälp i form av handräckning för att byta stomipåse. Hon kan 

inte tömma den själv och behöver på kvällen hjälp med att seriekoppla 

påsar inför natten. Vad gäller skötsel av mage, som alltså sker i sängen, 

bedömdes i föregående beslut behovet av hjälp och stöd kring detta till 315 

minuter per vecka. Inklusive förflyttningar bedömdes 12,25 timmar per 

vecka vara skäligt. I senaste beslut framgår att i dessa 12,25 timmar nu ska 

ingå såväl tarmtömning som byte av stomipåse. Bytet är något hon inte 

längre klarar att utföra. Tid ska därför beaktas särskilt för detta under hen-

nes vakna tid.  
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Kvällshygien 

De dagar hon inte duschar har hon behov av kvällshygien. Behovet fram-

kommer inte i ansökan och förbisågs även under hembesöket av Försäk-

ringskassan. Kvällshygienen kräver 45 – 60 minuter per tillfälle och inne-

fattar enbart enklare avtvättning och insmörjning, samt de ständiga läges-

förändringarna. Av- och påklädning samt förflyttningar faller utanför 

denna tid. Kommunen har uppmärksammat behovet och beviljat 45 minu-

ter per dag, fem dagar i veckan. Försäkringskassan anser efter skälighets-

bedömning det ligga inom ramen för de 13,63 timmarna personlig hygien.  

 

Inköp  

Hon är i behov av assistans för fyra timmar, planerat besök i matvaruhus 

per vecka, samt 1 timme per vecka för övriga inköp. Försäkringskassan har 

beviljat henne 2 timmar per vecka.  

 

Matlagning 

För att kunna delta i matlagning vid frukost, lunch och middag har hon 

ansökt om assistans med 110 minuter per dag. Försäkringskassan har bevil-

jat henne 60 minuter per dag.  

 

Hushållsarbete 

Hon har ansökt om 9 timmar per vecka för hushållsarbete, 4 timmar städ-

ning och 5 timmar för tvätt. Därutöver 20 minuter per vecka för skötsel av 

blommor samt 105 minuter för göromålen kring hennes katt. Försäkrings-

kassan har bedömt 4 timmar per vecka för städ, tvätt, vattna blommor och 

skötsel av katt. Med hjälp och stöd kan hon delta aktivt. Utan sådant stöd 

berövas hon möjligheten att delta aktivt i sitt eget liv. 
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Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a.  

följande.  

 

Tillsyn/förflyttning och lägesändring: De medicinska underlagen och ut-

redningen i övrigt ger inte stöd för att avsaknad av ständiga lägesändringar 

under all  vakna tid skulle kunna få allvarliga konse-

kvenser för henne. Det framkommer av utredningen att hon förflyttas till 

sängen inför natten innan assistenten går, antingen kl. 17 eller kl. 22 bero-

ende på assistentens schema, och att hon vaknar när assistenten kommer kl. 

9.15 nästa morgon. Enligt ADL-utredningen kan  inte 

förflytta sig eller ändra läge i sängen självständigt. Försäkringskassan kon-

staterar att hon således är utan lägesändringar lång tid åt gången nattetid 

och kan inte se varför hon inte skulle klara kortare stunder utan lägesänd-

ringar under sin vakna tid. Av utredning i december 2013 framgår att 

 har tillgång till larm. 

 

Bad/dusch:  är beviljad tid med tillsyn med 1,5 timmar 

per tillfälle samt ytterligare 2,5 timmar för praktiskt stöd och hjälp per till-

fälle. Hennes behov får anses vara mer än väl tillgodosett med beviljad tid 

för bad och dusch. Försäkringskassan har beaktat 12,25 timmar per vecka 

för skötsel, byte och seriekoppling av stomipåsar samt hjälp i samband 

med tarmtömning efter en skälighetsbedömning beaktat på samma tid som 

vid tidigare beslutet, i genomsnitt 45 min per dag för tarmtömning. Tiden 

är skälig. Vad  åberopat ger inte skäl för annan bedöm-

ning. 

 

Målet rör förhållanden som gällde vid tidpunkten för Försäkringskassans 

beslut, dvs. juni 2014. Om  får nya diagnoser och nya 

hjälpbehov ska detta prövas genom att hon lämnar in ansökan om förhöj-

ning av assistansersättningen.  
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MUNTLIG UTREDNING 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling. Vid den muntliga för-

handlingen har parterna tillagt bl.a. följande. 

 

 

Hon har den allvarligaste formen av ryggmärgsbråck, MMC. Det är en 

presumtion för kognitiva och fysiska svagheter, graden måste styrkas ge-

nom utredning och det ska inte ifrågasättas att hon har denna svårighet. 

Hon är nedstämd och har minnesproblem. Lägesförändringar behövs hela 

tiden med hänsyn till smärtan i huden och risken för liggsår. Det är viktigt 

med avlastning av såret, smärtan blir annars olidlig. Det tar tid att förflytta 

henne eftersom hon är överrörlig då hon saknar höftkula. 

 

Hon ansökte i oktober 2013 om 90 timmar assistans i veckan och ansåg att 

hon hade behov av dessa timmar då. Hon sitter här nu, två år senare, med 

för få timmar. Får hon tillräckligt med timmar vill hon baka, handla m.m. 

Hon är ensam 14 timmar per dygn varav elva timmar är sömn för att hon 

tar insomningstablett, hon sover för att hon inte har assistans.    

 

Försäkringskassan  

Ärendet startade genom en tvåårsomprövning. I realiteten är det nu en ut-

ökning av assistanstimmar eftersom  tidigare var beviljad 

dubbelassistans om 10,84 timmar/vecka. Utredningen ger inte stöd för att 

förändringar har skett sedan tidigare beslut.  har i över-

klagandet yrkat fler assistanstimmar än vad hon är vaken och kassan gör 

därför en skälighetsbedömning. 

 

Tid till tvätt kan inte beaktas eftersom  inte är delaktig, 

då rullstolen inte kan ta sig ner för trappan. Enligt ADL-bedömning vistas 

 sällan utomhus, ändå har beaktats två timmar per vecka 
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till inköp av mat. Tid för apoteksbesök ingår i tiden för inköp och tillsyn av 

katt ingår i tid för fritidssysselsättning. Assistans till handräckning och 

tillsyn är inte ett grundläggande behov och  har inte visat 

att behovet är av övervakande karaktär, att det är farligt om den inte ges. 

Hon kan påkalla uppmärksamhet, använda dator, skicka sms osv. Då an-

sökan gjordes var  ensam från kl. 17 till följande morgon, 

fem dagar i veckan och det visar att hon klarar sig och den medicinska ut-

redningen ger inte stöd för annat. Hon skulle kunna förlägga tiden för till-

syn på andra tider, genom annan schemaläggning. Tid för kvällshygien har 

tillkommit, behovet fanns inte när Försäkringskassan gjorde beräkning. Då 

klarade  det själv och att hon har försämrats är inte visat. 

Försäkringskassan har godtagit den tid som angetts av arbetsterapeuten. 

Behandling med våtservett har beaktats och ingår i morgonrutinen. Att 

huden bränns är inte medicinskt dokumenterat.  har till-

gång till larm för att det ska användas. Elrullstol beviljas inte till den som 

inte kan hantera den.  är beviljad elrullstol och det ger 

stöd för att hon inte har kognitiva svårigheter.   

 

Vid förhandlingen har på begäran av  vittnesförhör hållits 

med arbetsterapeuten  och personliga assistenten Lise-

 Vittnena har berättat sammanfattningsvis följande. 

 

 

Hon har arbetat i cirka 30 år som arbetsterapeut och har arbetat med 

 sedan cirka januari 2012 och har träffat henne vid flertal till-

fällen i olika ärenden. Hon var hos  vid tre tillfällen och 

gjorde intervjuer och observationer.  har en komplex bild, 

med en kropp som är ovanlig. Det är en ovanlig situation. Hon var med när 

 skulle stiga upp. Alla moment från uppstigning tog en 

och en halv timme. Personal uttrycker att det vanligtvis tar flera timmar. 

Denna gång var det inte dusch utan helavtvättning som utfördes. Badrum-

9



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 
DOM 10500-14 

Avdelning 1  

 

 

met är mycket, mycket litet och det är en trång miljö som inte är anpassad 

för hennes behov. Därför är det vanligare med helavtvättning och dusch 

blir det kanske en gång i veckan. Momenten omfattade först att bli ren, 

sedan hjälp med kläder och sedan överflyttningen och under vägen skulle 

kroppen tas om hand, innebärande baddning med våtservett för att lindra 

bränningar i hud. Det var arbete hela tiden, ingen dödtid, och kroppen 

skulle rättas till så smärtfritt som möjligt.  har behov av 

konstanta lägesförändringar och behöver ständig tillsyn dagtid. Hon har 

inte vanliga höftleder. Det är smärtsamt och för att lindra smärtan ber hon 

om hjälp att benen ska dras framåt. Observationen har gjorts både i säng 

och i rullstol. Om hon inte får de konstanta lägesförändringar får hon obe-

hag och smärta och lidande. Dessutom måste kuddar rättas till för att hon 

ska känna mindre obehag. Hon har haft sår i hudveck. Eftersom hon inte 

kan ändra läge själv i sängen, där hon mest befinner sig, har hon fått en 

luftburen och luftväxlande madrass för att förebygga tryck underifrån. Så-

ren i hudvecken är svårare att bota, där behövs lägesändring för att inte hud 

ska ligga mot hud och värme öka och det blir obehag och risk för tryck. 

Konsekvensen är ökad smärta och risk för sårbildning om hon inte ges  

lägesförändringar. -  behöver hjälp för att få saker be-

gripliga. Hon uttrycker att hon inte vet vad ord betyder. Hon vill verka 

klok och redig, men har uppenbarligen svårt att hålla ihop information. Det 

blir missförstånd som ska redas ut. Besvären påverkar tidsåtgången, inget 

är rakt och enkelt.  är en klassiker när det gäller hennes 

medicinska bakgrund, det finns en koppling till kognitiva svårigheter.  

 

Lise-  

Hon är undersköterska med psykiatriutbildning och har arbetat med 

 sedan november 2012.  har defekta och de-

formerade ben. Ett par gånger i timmen får man rycka ut benen på henne 

för det gör ont i henne när hon sitter. Även om hon är förlamad gör det ont 

i hennes höfter. Hon får cortisonsprutor i alla fall en gång om året i axlar, 
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höfter och armbågar. Hon äter Treo Comp åtta gånger per dag för sin 

smärta. - Dagen börjar med att assistenten rycker i hennes ben. Ibland går 

det inte och det är sällan det hamnar rätt direkt Så som hon läggs på kväl-

len så får hon sova hela natten. Morgnarna är värst, det tar tid att få upp 

henne till sittande. Hon använder inte sitt larm på natten för att hon har fått 

veta att man inte kommer för lägesförändringar. Hon larmar inte ens när 

hon har ont. - Kvällsrutinen börjar med att hennes kläder plockas av, hon 

tvättas av och såren läggs om och sedan på med nattlinne och tömma sto-

min. När hon lagt sig måste man dra i båda benen ett antal gånger innan 

hon kommit rätt och därefter får man pallra upp med kuddar under och 

bredvid henne. Innan kuddarna kommit rätt tar det evigheters tid då de 

kommer för nära ärret, eller så bränner det i huden..  får 

sår cirka tre till fyra gånger om året. Såren tar cirka tre månader att läka 

med regelbunden omläggning. Senaste såret var fem centimeter djupt och 

hon blev inlagd på sjukhuset då det blev benröta av det. Troligen beror det 

på att hon inte flyttas som hon ska, speciellt på nätterna. - 

 duschar i en duschsäng. Det är ett trångt badrum och det är precis 

badsängen får plats. Stomipåsen ska av och det gör  själv, 

det är en av få saker hon klarar själv. Man måste ta det nätt att ta på och av 

hennes kläder, på grund av smärta och för att hon inte klarar att stressa. -  

 är delaktig så långt hon kan, genom att t.ex. vika hand-

dukar. Hon är väldigt delaktig i bakning men att laga mat har hon svårare 

för då köket inte är anpassat för hennes permobil. Hon är mån om att göra 

vad hon kan. Oftast är det assistenterna som åker iväg till apoteket. Hon är 

inte med dit eller utför bankärenden. Hennes kognitiva förmåga är dålig 

och har blivit sämre. Hon har svårt att tolka vissa saker, vad hon läser. Det 

påverkar tidsåtgången.     
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET  

 

Utredningen i målet är omfattande och den utvisar att  

har ett tämligen stort behov av hjälp i sin vardag.  är  

genom det överklagade beslutet beviljad assistansersättning under större 

delen av sin vakna tid. Frågan i målet är om hon har rätt till ytterligare  

ersättning från kassan. 

 

Försäkringskassan har kommit fram till att  har rätt till 

assistansersättning för hjälp med sina grundläggande och övriga personliga 

behov med 70,51 timmar per vecka. Förvaltningsrätten anser att det är rim-

ligt att utgå från denna beräkning. Det är  som ska göra 

sannolikt att hon har rätt till yrkad utökning av assistansersättning. 

 

Det medicinska materialet ger förvisso upplysning om  

funktionshinder. Däremot finns det ingen närmare medicinsk beskrivning 

av vilka hjälpbehov  har till följd av sina funktionshinder.  

 

I senare läkarintyg finns uttalanden som anger förekomsten av tilltagande 

kognitiv svikt hos  Även här saknas dock närmare redo-

görelse för hur den kognitiva svikten påverkar anförda hjälpbehov. I vart 

fall har det inte gjorts sannolikt att den nu iakttagna kognitiva svikten på-

verkade  på ett avgörande sätt redan vid tiden för kassans 

beslut. 

 

Det som har kommit fram genom vittnesmålen ger förvisso visst stöd för 

att  skulle kunna ha ett större hjälpbehov än det som  

kassan har räknat fram. Å andra sidan kan det som vittnena har uppgett inte 

anses ha full täckning i det medicinska material som finns i målet. Rätten 

menar därför att vittnesmålen får värderas med försiktighet. 
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Sammantaget anser förvaltningsrätten mot denna bakgrund att  

 inte kan anses ha gjort sannolikt att hon behöver ytterligare tid 

för förflyttningar och lägesförändringar. Behovet av tillsyn kan inte heller 

anses större än vad kassan har beaktat. Det har vidare inte gjorts sannolikt 

att den av kassan uppskattade tidstidsåtgången för bad, dusch och tarm-

tömning m.m. är i underkant. Inte heller i övrigt finns det tillräckliga be-

lägg för att kassans beslut ska ändras. I konsekvens härmed ska  

 överklagande avslås. 

 

 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1B) 

 

 

Anders Mattsson  

 

I avgörandet har även deltagit nämndemännen Lars Dahlstam, Kerstin 

Ginst och Michael Keismar. Rätten är enig.  

 

Föredragande har varit Ann-Marie Svanberg.  

 

13















 Bilaga 
 
 

 
www.domstol.se 

 

D
V

 3
1
0
4
/

1
 B

 •
 2

0
1
3
-0

6
 •

 P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

 

       

HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 

de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades. 

 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då 

han/hon fick del av kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut 

t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 

Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 juli, som inte har någon motsvarighet två 

månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista dag, dvs. i det här exemplet 

den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller 

helgdag, midsommar, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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