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KLAGANDE 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

MOTPART 
  

  

God man:  

 

 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 27 mars 2017 i mål nr 1733-16, se 

bilaga A 

 

SAKEN 

Assistansersättning vid sjukhusvistelse 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer 

Försäkringskassans beslut om att det inte finns särskilda skäl för att bevilja 

 asisstansersättning vid kortare sjukhusvistelse.  

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Försäkringskassan yrkar att Försäkringskassans beslut ska fastställas och 

anför i huvudsak följande till stöd för sin talan. Förvaltningsrätten har till 

grund för sin bedömning i huvudsak lagt ett utlåtande utfärdat den 

1 september 2015 av legitimerade psykologen  

Uppgifter från den faktiska vårdsituationen visar emellertid bättre hur  

 kommunikation fungerar. Av den sammanfattande kartläggningen av 

förmågor framgår under vilka förutsättningar  kommunicerar 

bäst och att hon, när hon har varit inneliggande, svarar med ja eller nej samt 

blinkar för ja och ibland svarar med långa meningar. Om sjukvårdspersonal 

får de korta råd som framgår av den sammanfattande kartläggningen 

fungerar  kommunikation tillräckligt bra.  

 

 anser att överklagandet ska avslås och hänvisar till vad hon 

har anfört tidigare.  

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Frågan i målet är om det finns särskilda skäl att bevilja  

assistansersättning vid sjukhusvistelse.  

 

Lagrum och förarbeten 

 

Av 106 kap. 24 § 1 socialförsäkringsbalken, SFB, framgår bl.a. att 

assistansersättning inte lämnas för tid när den funktionshindrade vårdas på 

en institution som tillhör ett landsting.  

 

Av 106 kap. 25 § SFB framgår dock att assistansersättning kan lämnas när 

den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid om det finns 

särskilda skäl.  
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Av förarbetena följer att särskilda skäl för att bevilja personlig assistans inte 

avser att ersätta den omvårdnad som sjukvårdshuvudmannen är skyldig att 

ge (jfr. prop. 1995/96:146 s. 15). Vidare framgår att bibehållen assistans vid 

kortare sjukhusvistelse kan gälla situationer då en persons funktionshinder 

eller kombination av funktionshinder, hälsotillstånd eller möjligheter att 

kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med 

ingående kunskap om den funktionshindrade finns till hands (jfr. bet. 

1995/96:SoU15).   

 

Utredningen 

 

 har drabbats av en hjärnblödning och har ett omfattande 

omvårdnadsbehov för vilket hon har beviljats assistansersättning.  

  

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande vad gäller  

förmåga att kommunicera.  saknar tillförlitlig 

kommunikationsförmåga. De personer som hon under vårdtiden har 

kommunicerat viktig information till är hennes närstående och vissa utvalda 

bland vårdpersonalen.  har under vårdtiden ibland kunnat svara 

på frågor. Hon har då svarat med ett ja eller ett nej eller blinkat för ett ja. 

Utifrån observationer som personalen gjort under vårdtiden har det varit 

svårt att tolka  signaler.  behöver kunna känna sig 

trygg i sin kommunikation då det annars finns risk att hon inte 

kommunicerar alls. Personer som arbetar nära henne behöver vara 

observanta på de signaler för kommunikation som hon förmedlar samt 

under vilka förutsättningar hennes kommunikationsförmåga blir optimal.  

 

Kammarrättens bedömning 

 

Kammarrätten anser att vad som kommer fram avseende  

funktionshinder i kombination med hennes kommunikationsförmåga inte 

ger stöd för att hennes möjligheter att kommunicera med andra medför 
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sådana svårigheter att det krävs att en eller ett starkt begränsat antal 

personer med ingående kunskap om henne finns till hands. Det föreligger 

alltså inte särskilda skäl att bevilja  assistansersättning vid 

kortare sjukhusvistelse. Förvaltningsrättens dom ska därför ändras och 

överklagandet bifallas. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 

Charlotte Waas Åsa Ärlebrant Eric Lowén 

kammarrättsråd kammarrättsråd f.d. kammarrättsråd 

ordförande referent 

 

 

 

 Ann Rask Samuelsson 

 kammarrättsfiskal 

 föredragande 
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Box 45 

S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag–fredag 

08:00-12:00 

13:00-16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 

  

 

 

 

God man:   

 

 

 

Ombud: Pernilla Hålén 

OP Assistans AB 

Holmparken 1 

803 10 Gävle 

  

MOTPART 

Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Sundsvall 

851 93 Sundsvall 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans beslut 2016-02-22, diarienr 060939-2015 

 

SAKEN 
Assistansersättning vid sjukhusvistelse 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar  rätt till 

assistansersättning vid sjukhusvistelse.  

 

___________________ 
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

Försäkringskassan beslutade den 5 november 2015 att bevilja  

assistansersättning för i genomsnitt 114 timmar och 30 minuter per vecka. I 

samma beslut avslog Försäkringskassan ansökan om assistansersättning vid 

sjukhusvistelse. Som skäl för avslaget anförde Försäkringskassan i huvud-

sak att det inte föreligger särskilda skäl eftersom det inte krävs ingående 

kunskap om  funktionsnedsättning eller hennes sätt att kommu-

nicera. Försäkringskassan beslutade efter omprövning den 22 februari 2016 

att inte ändra sitt beslut från den 5 november 2015. 

 

 yrkar att hon ska beviljas assistansersättning vid sjukhusvis-

telse. Hon hänvisar till i utredningen bifogade intyg med i huvudsak föl-

jande tillägg. Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att en kom-

munikation över huvud taget ska vara möjlig för henne. Något som förutsät-

ter att hon har personer som känner henne väl i sin närhet för att hon över 

huvud taget ska kunna kommunicera i en för henne okänd miljö och situat-

ion som varje kortare sjukhusvistelse kommer att innebära för henne.  

 

Försäkringskassan står fast vid sitt beslut.  

  

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Rätt till assistansersättning 

Av 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB, framgår att en för-

säkrad som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade; LSS kan för sin dagliga livsföring få assistansersättning 

för kostnader för sådan personlig assistans som avses i 9 a § samma lag. 

 

Enligt 51 kap. 5 § SFB lämnas inte assistansersättning för sjukvårdande in-

satser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763); HSL. 
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Av 1 § HSL framgår att med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder 

för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om av-

lidna. 

 

Utgångspunkten är således att assistansersättning inte lämnas vid bland an-

nat sjukhusvistelse.  

 

Av 106 kap. 25 § SFB framgår emellertid bland annat att om det finns sär-

skilda skäl kan assistansersättning lämnas även under tid när den funktions-

hindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid. 

 

I förarbetena till 106 kap. 25 § SFB (dåvarande 4 § lagen (1993:389) om 

assistansersättning) anges bland annat följande. Om särskilda skäl föreligger 

bör den personliga assistenten kunna följa med och bistå den funktionshind-

rade personen vid kortare sjukhusvistelser. Detta kan gälla till exempel vid 

akut intagning på sjukhus i de fall där karaktären av funktionshindret gör det 

särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands. Avsikten är 

emellertid inte att personlig assistans ska ersätta den omvårdnad sjukvårds-

huvudmannen är skyldig att ge (jfr prop. 1995/96:146 s. 15). 

 

Socialutskottet yttrade med anledning av prop. 1995/96:146 bland annat 

följande. Utskottet delar regeringens uppfattning att assistansersättning inte 

ska lämnas för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ut-

skottet delar emellertid också regeringens bedömning att det ska vara möj-

ligt att i vissa situationer bibehålla assistans även vid kortare sjukhusvis-

telse. Det kan gälla situationer då en persons funktionshinder eller kombi-

nation av funktionshinder, hälsotillstånd eller möjligheter att kommunicera 

kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap 

om den funktionshindrade finns till hands (jfr 1995/96:SoU15 s. 16). 
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Enligt Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning (RAR 

2002:6) bör som kortare tid för vård på sjukhus räknas en tid på högst fyra 

veckor. 

 

Utredningen i målet 

I läkarintyg signerat av överläkare  daterat den 27 au-

gusti 2015, anges bland annat följande.  har drabbats av en 

hjärnblödning och har på grund av det ett totalt omvårdnadsbehov.  

 har enligt överläkaren ingen tillförlitlig kommunikationsförmåga. 

Hon säger enstaka ord men har stora svårigheter att ta initiativ och fullfölja 

samtal. Hon kan inte påkalla hjälp och är helt beroende av att omgivningen 

har kännedom om hennes funktionsnedsättning och kan tolka hennes signa-

ler och symtom. 

 

I ”Sammanfattning av kartläggning av förmågor” från avdelning 70, Re-

habmedicin på närsjukhuset i Sandviken, daterat den 27 augusti 2015, anges 

bland annat följande.  har ingen initierande kommunikation. 

Hon svarar ibland på frågor. Hon kan då svara med ett ja eller nej, eller 

blinka för ja. Det händer att hon svarar med långa meningar och ibland med 

viskande röst. Detta är framför allt kopplat till situationer som är välkända 

för henne och svaren verkar ibland vara automatiserade till en viss situation. 

För att uppnå optimal kommunikation är det viktigt att  blir 

väckt, får höjd arousal. Hon kan då i situationen ge en kommentar som pas-

sar. Kartläggningen visar att  har mycket små möjligheter att 

aktivt påverka sin omgivning och kommunicera sina basala behov. Det är 

viktigt att den personal som arbetar nära henne är observant på de signaler 

hon ger för kommunikation.  

 

Av psykologutlåtande signerat av leg. psykolog  date-

rat den 1 september 2015, framgår bland annat att det utifrån den behand-
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lande personalens observationer är svårt att tolka  signaler och 

att signalerna inte alltid är konsekventa. 

 

I ”Komplettering till utlåtande från Rehabmedicin utfärdat 2015-08-27”, 

signerat av leg. logoped  daterat den 9 december 2015, anges 

bland annat följande. Under vårdtiden på Rehabmedicin i Sandviken fram-

kom utan tvekan att de personer  kommunicerade viktig in-

formation till var sina närstående samt vissa få utvalda ur personalgruppen, 

personal som hon fått förtroende för under sin långa vårdtid. Ges inte  

 möjlighet att känna sig trygg i sin kommunikation kan resultatet bli 

att hon inte kommunicerar alls med omvårdnadspersonalen på avdelningen, 

vilket i sig medför risker för att hennes vård inte blir optimal och att hennes 

välmående och hälsa påverkas negativt. 

  

Förvaltningsrättens bedömning 

I svar på  överklagande hänvisar Försäkringskassan till ovan 

”Sammanfattning av kartläggning av förmågor” och anför att det däri fram-

går att  under kartläggningen har kommunicerat med personal 

på avdelningen och att hon kan ge ”svar på tal” i vissa situationer. Detta 

talar enligt Försäkringskassan emot att det krävs ett starkt begränsat antal 

personer med ingående kunskaper om  Vad som angetts i psy-

kologutlåtandet den 1 september 2015 talar dock enligt förvaltningsrättens 

mening å andra sidan för att det krävs ett starkt begränsat antal personer 

med ingående kunskaper om  

 

Mot bakgrund av det medicinska underlaget i målet anser förvaltningsrätten 

att det, på grund av  kombination av funktionshinder och bris-

tande möjligheter att kommunicera, krävs att en eller ett starkt begränsat 

antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade finns till 

hands vid eventuella kortare sjukhusvistelser. Det föreligger således sådana 
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särskilda skäl att lämna assistansersättning även när  vårdas på 

sjukhus under en kortare tid. Överklagandet ska därför bifallas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3104/1C). 

 

 

Anders Eriksson 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Rut Bodén, Sven-Åke von Veh och 

Stig Persson deltagit. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.  
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 A



Bilaga 

DV 684     Formulär 4 

 

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. 

Bilaga B




