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Förord

Behovet av en sammanhängande framställning av de centrala delarna av 
socialrätten har visat sig alltmer påtagligt. Detta behov gör sig framför allt 
gällande inom juristutbildningen i grundkursen förvaltningsrätt, där 
socialrätt ingår som en del. Denna bok vänder sig därför i första hand till 
denna kategori studenter. De studerande behöver mer kunskaper i ämnet 
för att bättre kunna tillgodose de krav samhället ställer på dem som yrkes
verksamma jurister. Denna bok kan självfallet inte utgöra annat än en intro
duktion till ämnet. Men min förhoppning är att väcka intresse för fortsatta 
studier i socialrätt i form av specialkurser och examensarbete. Det skulle 
glädja mig mycket om boken kom att användas av studenter vid socialhög
skolorna, där ett behov av nu nämnt slag också visat sig föreligga.

Detta är bakgrunden till att jag utfört ett arbete om ”Den svenska social
rätten". Det är min förhoppning att detta arbete skall vara till nytta och 
tjäna sitt syfte. Till läsarens vägledning vill jag upplysningsvis anföra föl
jande.

Jag har inte uppställt något fullständighetskrav. Det finns områden inom 
såväl socialförsäkringsrätten, regelsystemen om sociala bidragsformer och 
om socialtjänsten som inom hälso- och sjukvårdsrätten som inte behandlas i 
denna bok. Avvägningen mellan vad som skall komma med och vad som 
skall utgå är en grannlaga uppgift, där många olika faktorer spelar in såsom 
rättsreglernas samhällsrelevans, deras betydelse för den enskilda männi
skan i en konkret situation, författarens vetenskapliga intresse för reglerna 
osv. Jag vill dock påstå att de delar av socialrätten som allmänt sett anses 
som mest relevanta finns behandlade i boken.

Som läsaren kommer att upptäcka är inte alla de olika rättsområden som 
finns anförda i boken behandlade på ett likartat sätt. Detta beror på olika 
rättsområdens skilda karaktär liksom även på rättsreglernas ålder. På ett 
område kan rättstillämpningen vara så tydlig och enhetlig, att rättsläget kan 
beskrivas på ett sammanfattande sätt utan angivande av rättsfall, medan på 
ett annat område så inte är fallet, varför rättsfallsbeskrivningar kan vara 
nyttiga för att ge en bild av hur rättstillämpningen kan se ut. Så är ofta fallet 
om lagstiftningen är tämligen ny, t ex reglerna om föräldraförsäkringen. 
När lagstiftningen är så ny att det ej finns någon rättstillämpning att hänvisa 
till, t ex närståendepenningen, påverkar detta givetvis framställningen.
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Denna blir inte på samma sätt probleminriktad som framställningen av 
rättsområden som har fler rättskällor, vilka möjliggör en mer djuplodande 
rättslig bearbetning.

Få delar av rättssystemet är föremål för en sådan lagstiftningsaktivitet 
som socialrätten. Detta medför att risken för att behandlade rättsområden 
snart nog kan bli ”rättshistoria” är stor. Jag har dock inte velat avstå från att 
försöka göra en aktuell beskrivning samt några tillbakablickar för att 
därmed öka förståelsen för den dynamiska strukturen i regelsystemet. Jag 
har eftersträvat att beskriva rättsläget tom mars 1990.

Jag vill varmt tacka professor Håkan Strömberg, som läst igenom hela 
manuskriptet och mot bakgrund av sin rika erfarenhet som läroboksför
fattare gjort många viktiga påpekanden. Jag är också Joen Forsberg, jurist 
på Stockholms läns allmänna försäkringskassa och tillika forskarstuderande 
vid juridiska fakulteten i Lund, stort tack skyldig för att han delgivit mig av 
sin gedigna teoretiska och praktiska kunskap på socialförsäkringsområdet. 
Amanuensen i socialrätt, Titti Andersson, har utfört viktigt kontrollarbete. 
Akademiska sekreteraren Kerstin Ulveland har ”som vanligt” skött utskrift 
och redigering på ett föredömligt sätt. Utan hennes hjälp hade det nog inte 
blivit någon bok.

Avslutningsvis vill jag framföra mitt tack till Institutet för Rättsveten- 
skaplig Forskning, Delegationen för Social Forskning samt Heijnes Stiftelse 
för Rättsvetenskaplig Forskning, som på olika sätt med ekonomiskt stöd 
bidragit till att boken nu föreligger i färdigt skick.

Åkarp 31 mars 1990
Lotta Westerhäll
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Inledning till socialrätten

Socialrätten som en de! av förvaltningsrätten

Socialrätten som en juridisk disciplin har i de nordiska länderna uppfattats 
som en del av förvaltningsrätten.1 Ett klart samband kan konstateras mellan 
ett samhälles grad av ”utveckling” och frekvensen av rättsregler tillhörande 
just förvaltningsrätten. Kvantitativt dominerar den förvaltningsrättsliga 
författningsregleringen, även om man begränsar sig till mera renodlad 
sådan, numera helt inom den svenska juridiken. Hans Ragnemalm har i sin 
bok Förvaltningsprocessrättens grunder framhållit att Riksrevisionsverket 
i undersökningar dokumenterat den successiva ökningen av det förvalt
ningsrättsliga stoffet. År 1975 beräknades omkring 2/3 av den totala lag
stiftningen avse den offentliga förvaltningen. Två år senare uppskattade 
verket, att förvaltningslagstiftningen utgjorde 80 % av alla i SFS kungjorda 
författningar. Den förvaltningsrättsliga författningsmaterian synes under 
senare år snarare ha ökat än minskat i förhållande till 1977 års siffror.

Denna mycket omfattande författningsmateria avseende den offentliga 
förvaltningen är ett tecken på att den offentliga rätten ”speglar samhället”. 
Att rättsordningen fått denna "slagsida” är en naturlig följd av samhälls
utvecklingen. Den modema välfärds- och regleringsstaten kännetecknas av 
att ”det allmänna” eller ”samhället” - representerat främst av staten, kom
munerna och deras funktionärer - griper in i medborgarnas liv med olika 
stöd- och hjälpåtgärder liksom med direktiv och pålagor. Från att ur
sprungligen primärt ha svarat för den yttre och inre säkerheten ser sam
hället numera som sin uppgift, att, med lagstiftningen som medel, ingripa 
på snart sagt alla områden för att förhoppningsvis skapa goda och rättvisa 
livsbetingelser för medborgarna. Åsikterna om vad som bäst gagnar be
folkningen kan gå isär och den rättsliga regleringens innehåll kan därmed 
variera, beroende på vilken åsiktsriktning som för tillfället har makten, 
men tendensen till ökad ”inblandning” från det allmännas sida inom allt fler 
sektorer är entydig.

Ett annat utmärkande förvaltningsrättsligt drag, som också speglar 
samhällsutvecklingen, rör innehållet i vissa delar av den förvaltnings
rättsliga författningsmaterian. Det finns å ena sidan många regler som på en

1 Se Kairinen, Socialrätten och rättssystemet i Relfærd 1989 nr 4 s 65 f.
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gång företer både civilrättsliga och offentligrättsliga drag. Den ökade sam- 
hällskontrollen över verksamhet, som primärt avser medborgarnas inbör
des förhållanden, “har medfört att gränsen mellan civilrätt och offentlig 
rätt i viss mån suddats ut. Det finns å andra sidan också åtskilliga författ
ningar som inte präglas av det som ansetts vara utmärkande för förvalt- 
ningsrättslig lagstiftning, nämligen myndighetens rätt till maktanvändning, 
utan där det i stället är fråga om tillhandahållande av service, exv sjukvård, 
undervisning, renhållning. Beroende på samhällets utveckling har alltså den 
förvaltningsrättsliga författningsmaterian starkt utökats med regler som 
saknar de gamla, traditionella kännetecknen på vad som rör myndigheters 
förvaltning.

Ett tredje tecken på samhällsspegling utgör utvecklingen av förvalt- 
ningsprocessrätten. Vad som menas med förvaltningsprocessrätt torde 
sammanfattningsvis kunna betecknas som det komplex av formföreskrifter 
och allmänna principer, som är knutet till det administrativa besluts
fattandet. Tillämpningen av den förvaltningsrättsliga regleringen har av 
tradition företrädesvis anförtrotts statliga och kommunala myndigheter. 
Verksamhetens bedrivande har följt och följer ett tämligen enhetligt 
mönster. De normer och problem som kännetecknar detta har kommit att i 
allt ökande omfattning känneteckna ”nya” förvaltningsrättsliga områden, så 
att det som är den egentliga sammanhållande faktorn för de vittomspän
nande och mångfasetterade rättsområden som kallas förvaltningsrätt är just 
uniformeringen av handläggningen av ärenden och fattande av beslut. 
Genom besluten styrs inte endast den faktiska förvaltningsverksamheten 
utan i olika avseenden även medborgarnas handlande. Det enhetliga schema 
bestående av formföreskrifter och allmänna principer som kännetecknar 
förfarandet vid fattande av beslut kan dock vara olika starkt utbyggt 
beroende på vilken förvaltningsgren det är fråga om.

De nu nämnda kännetecknen på utvecklingen inom det förvaltnings
rättsliga området i stort gäller i lika hög grad för socialrätten. Detta har 
framgått genom den forskning som bedrivits på detta område under de 
senaste två decennierna.

Avgränsning av begreppet socialrätt

Socialrätt brukas som beteckning på den kategori av rättsregler som 
reglerar samhällets hjälpinsatser på det socialpolitiska området.2 Vilka 
regler det är fråga om beror på den avgränsning man gör av området. Som 
begreppet vanligtvis används, är avgränsningen i hög grad en följd av
2 Ang definitioner av begreppet, Kairincn, a a s 65 ff.
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traditionell juridisk systematik. Jag låter denna ligga till grund för min 
avgränsning av ämnet och utesluter därmed många regler med klart social
politiskt innehåll såsom skattelagstiftning, skollagstiftning och plan- och 
byggnadslagstiftning. De huvudområden som jag hänför under begreppet 
socialrätt är
a) socialförsäkringsrätt
b) lagstiftning rörande sociala bidragsformer
c) lagstiftning rörande socialtjänstområdet
d) hälso- och sjukvårdsrätt
e) lagstiftning rörande social sekretess
f) förvaltningsprocessrättslig reglering av a-e.
Ytterligare systematisering är ofta nödvändig för att få en översikt och för 
att kunna behandla regler som har gemensamma drag. Genom att behandla 
både materiella och processuella regler får man fram sammanhangen 
mellan reglerna. En rättighet kan vara en illusion, om det inte finns för
faranderegler och en rättsapparat, som ser till att rättigheter kan realiseras. 
Av utrymmesskäl kommer detta dock att göras endast i mindre omfattning i 
det följande. Av samma skäl kommer diskussionen om social sekretess att 
huvudsakligen röra sekretess inom hälso- och sjukvården, där reglerna har 
störst betydelse.

Om man nu utgår från att socialrätt utgörs av rättsregler som reglerar 
samhällets hjälpinsatser på det socialpolitiska området, uppkommer även 
behov av avgränsning mot socialpolitiken. Socialpolitik kan mycket enkelt 
beskrivas som de aktiviteter samhället igångsätter för att hindra och/eller 
lösa sociala problem. En stor del av dessa aktiviteter är rättsligt reglerade. 
Rättsreglerna är därmed en del av det politiska systemet. Detta kan utgöra 
grund för konflikt. Socialpolitiken ser som sin uppgift att få genomfört 
planer och målsättningar utan att primärt utgå från rättsregler och rättsliga 
principer. I ett rättssystem finns inbyggt skrankor för hur rättsreglerna 
skall kunna användas. På så sätt begränsas den politiska verksamheten när 
den rättsliggörs. Att rättsregler används som styrmedel synes dock uppen
bart. Skall man försöka framhäva en skillnad mellan socialpolitik och 
socialrätt, är det bestickande att använda begreppet ”styrning” för social
politiken och ”rättssäkerhet” för socialrätten.

Juridisk metod i allmänhet

Ofta hör man som ett allmänt omdöme rörande juridisk forskning att den 
sysslar med ”ren dogmatik”. Som så många andra generella beskrivningar
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kan den nyanseras. Såtillvida är omdömet riktigt som utgångspunkten för 
traditionell positivrättslig forskning är att beskriva gällande rätt. En stor 
del av den juridiska litteraturen har som främsta målsättning att ge en klar 
bild av vilka regler som gäller inom det aktuella området.

När det gäller rättsvetenskapliga forskningsarbeten går dessa som regel 
ett steg längre än till ”ren dogmatik”. Förutom en ren deskription av vad 
som är gällande rätt innehåller de teoretiska bearbetningar av det rättsdog- 
matiska stoffet. Detta analyserande kan vara av abstrakt eller konkret natur. 
Givetvis är det omöjligt att dra en skarp gräns mellan dessa båda forsk
ningsinriktningar. På många sätt kan de sägas komplettera varandra.

Svensk rättsvetenskap är av tradition inriktad på abstrakt analys. Under 
senare år har de konkret inriktade juridiska arbetena blivit allt flera. 
Orsaken härtill är bl a att den svenska rättsvetenskapen tagit intryck av den 
anglosaxiska juridiken som är mer pragmatiskt inriktad. Dagens forskning 
i positiv rätt innehåller ofta inslag av både abstrakt och konkret analys.

Den metod som då används är framför allt den rättsdogmatiska me
toden. Denna kan modifieras på olika sätt, t ex med mer eller mindre 
utpräglade inslag av ideologikritisk natur. Även ett tvärvetenskapligt anslag 
framför allt med rättssociologiska utgångspunkter kan med framgång 
kopplas till den rättsdogmatiska metoden och perspektivet därigenom 
breddas.

Den traditionella rättsdogmatiska metoden kännetecknas av det prak
tiska syftet att omtala för rättstillämparen vad som är gällande rätt, dvs att 
för domaren/beslutsfattaren beskriva de regler som anses gälla och som 
hon/han har att tillämpa, eller att rekommendera en viss lösning av ett 
rättsligt problem, då lagtext eller sedvanerätt inte tillhandahåller en regel. 
En rättsdogmatisk metod av denna typ har starka deskriptiva inslag genom 
att innehållet i rättskälloma anses viktigt att fastställa. Endast rättstillämp
ningen i högsta instans uppfattas som en rättskälla och som sådan viktig att 
beskriva och analysera för att fastställa vad som är gällande rätt. Att ge en 
beskrivning av rättstillämpningen på lägre nivå anses sakna intresse, om 
syftet är att fastställa gällande rätt. Att fastställa gällande rätt innebär att 
med utgångspunkt i vedertagna rättskällor ange den rätta lösningen på de 
problem som uppkommer i rättstillämpningen. De traditionella rättskäl
loma har med nu nämnda syfte kommit till användning inom ”gamla” 
juridiska discipliner såsom civilrätt och straffrätt. Endast en liten del av 
regelomfånget utgörs av civilrättsliga regler och straff- och processrätts
liga regler. I stället är som ovan framkommit de förvaltningsrättsliga reg
lerna och däribland de socialrättsliga reglerna av stor omfattning. Det blir 
då naturligt att ställa sig frågan om dessa regler har vissa särdrag och om 
dessa i så fall påverkar den juridiska metod som är lämplig att använda för 
att analysera dylika regler.
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Socialrättslig metod

Socialrättsliga lagregler kännetecknas av uppställandet av vissa yttre 
gränser, inom vilka det finns utrymme för andra former av regelbildning. 
Den teknik, som har använts vid lagstiftningen på detta område, liknar 
delvis den, som ligger till grund för 1970-talets ramlagstiftning i flera 
andra lagstiftningssammanhang. Denna teknik sammanhänger med rätts
ordningens förändrade funktion i samband med övergången från judiciellt 
beslutsfattande till administrativt mer målinriktat beslutsfattande.

Det som egentligen sker i samband med tillämpning av socialrättsliga 
regler är, att normbesluten sker på tillsyns- och tillämpamivån. Lagen ger 
endast de ramar, som myndigheterna måste hålla sig inom, ramar, som i 
förstone synes tämligen detaljerade och preciserade men som vid närmare 
granskning visar sig ge utrymme för en tämligen vidsträckt normav
vägning på tillsyns- och tillämpamivå.

Vid denna normavvägning hämtas ledning även från andra källor än de 
traditionella rättskälloma, t ex handböcker rörande handläggningsrutiner, 
ofta med olika datatekniska inslag samt undervisningsmaterial.

Även den rättstillämpande organisationen är annorlunda i jämförelse 
med den organisation, som handhar civil- och straffrättsskipning. Första 
instans där den stora mängden ärenden avgörs är inte juristdominerad. 
Rättstillämpning genom prejudikat har inte spelat samma roll som inom 
civil- och straffrätten. Detta gäller framför allt inom socialförsäkrings
rätten. Antalet publicerade avgöranden har varit lågt.

Oberoende av vilket syfte en rättsvetenskaplig författare har med sitt 
arbete, är det tillvägagångssätt hon/han använder präglat av vissa karak
teristika, som medför att man klassificerar arbetet som ett rättsveten- 
skapligt arbete. Fastställandet av innehållet i och användningen av rättsreg
lerna är några sådana kännetecken. Tillvägagångssättet för att nå fram till 
rättsreglerna, avgörandet av vilket innehåll de skall anses ha och hur de 
skall användas för att lösa rättsliga spörsmål är juridiska metodproblem, 
som återfinns i varje rättsvetenskapligt arbete. Juristerna är bärare av en 
enhetlig kutym och de juridiska resonemangen utmärkes därför av en 
gemensam bas. En sådan är just de rättskällefaktorer eller huvudgrupper av 
material, som man lägger vikt vid, när man tar ställning till rättsliga 
problem. Frågan är om denna juridiska metod är eller bör vara en och den
samma i varje rättsligt sammanhang. I dagens rättssystem finner man så 
olika rättsregler, rättsområden och sätt att tillämpa reglerna på, att det 
snarare förefaller nödvändigt att arbeta fram flera juridiska metoder eller 
tillvägagångssätt att utföra den rättsliga analysen på. Vad som skall utgöra 
en rättskällefaktor och den vikt den skall tillmätas i förhållande till andra 
rättskällefaktorer, måste bero på det rättsliga områdets karaktär. Det är
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därför viktigt att avgöra hur denna påverkar innehållet i och avvägningen 
inbördes mellan de rättskällefaktorer som är relevanta på socialrättens 
område. Det finns särdrag både vad gäller lagstiftningen och förarbetena, 
rättspraxis, statliga myndigheters kungörelser och cirkulär.

Den grundläggande tanken överhuvud bakom en rättskällelära är att 
skapa en hållbar teori om juridisk argumentation, inte att i teoretisk 
bemärkelse avgöra vad som är ”rätten”. Rättskälleläran är ett hjälpmedel 
vid utvärdering av rättstillämpningen och dess uppgifter, dvs den tillhan
dahåller argumentationssätt, arbetsmetoder och begrepp för att avgöra, om 
rättstillämpningen är i någon mån rationell och därmed främjar rättssäker
het. Folk i allmänhet väntar sig, att rättsliga beslut skall vara ”rättssäkra”, 
dvs samtidigt i hög grad fömtsebara och därför också i efterhand kontrol
lerbara men också i hög grad godtagbara ur moralisk (etisk) synvinkel.3 
Om man anser att folkets förväntningar skapar beslutsfattarnas sociala 
ansvar, kan man säga, att de rättsliga beslutsfattarna således har ett socialt 
ansvar för rättssäkerheten. Förutsebarheten av rättsliga beslut främjas av 
att dessa beslut har stöd av generella rättsregler. Beroende på det rättsliga 
områdets karaktär (målrationalitet i stället för normrationalitet) kan den 
rationella argumentationen ha bedrivits på ett annat sätt och av ett annat 
organ än vad som brukar vara fallet utifrån ett traditionellt rättskälle- 
perspektiv. Rätten är en spegling av samhället och därför med nödvän
dighet mångfasetterad. Den juridiska metod som forskaren får använda sig 
av måste då också med nödvändighet bli skiftande.

Socialrättsliga forskningsområden

De socialrättsliga forskningsområdena kan systematiseras utifrån skiftande 
utgångspunkter. De olika ersättnings- och bidragsformerna inom t ex 
socialförsäkringssystemet kan analyseras med syfte att kartlägga rätts
tillämpningen på olika nivåer. Det kan gälla sjukpenningförsäkringen, 
föräldraförsäkringen, pensionsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen osv. 
Syftet är då som regel att fylla de ”empiriska hål” som gäller detta område. 
Inte endast den rättsvetenskapliga forskningen inom socialförsäkringen 
utan överhuvud all forskning som rör detta område har åtminstone till helt 
nyligen varit eftersatt. Olika forskningspolitiska insatser har medfört en 
viss ökning av forskningen inom den sociala sektorn, även den rättsveten
skapliga. Men oberoende av om dessa rättstillämpningsanalyser har skett 
utifrån ett traditionellt rättsvetenskapligt perspektiv eller från ett med 
ideologikritiska inslag modifierat dylikt eller från en tvärdisciplinär ut-
3 Peczcnik, Rätten och förnuftet, s 31 f.
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gångspunkt med starka inslag från en rättssociologisk eller annan samhälls
vetenskaplig utgångspunkt tarvar de som bas utredningar om det social
rättsliga regelsystemets uppbyggnad, djuplodande begreppsanalyser samt 
undersökningar av innehållet i de rättskällor som kommer till användning 
på detta område och den vikt de sinsemellan tilldelas.

Kunskap om regelsystemets uppbyggnad är av central betydelse för all 
rättslig argumentation. Detsamma gäller de olika reglernas inbördes för
hållande till varandra. Alla rättsregler utgörs inte av lagregler. Vilka 
regler skall ges epitetet ”rättsregler”? Finns reglerna före tillämpningen 
eller skapas de genom tillämpningen? Vilken regel skall ”gälla” om det 
finns två regler rörande samma fenomen men med helt olika innehåll? 
Vilka möjligheter/hinder finns inbyggda i den juridiska proceduren av 
betydelse för den enskildes rätt till ersättning/bistånd/vård osv i det 
konkreta fallet? Är möjligheterna därtill en ”rättighet" för den enskilde?

Inom förvaltningsrätten/socialrätten förekommer rättighetsbegreppet i 
viss utsträckning, utan att detta varit föremål för någon heltäckande 
rättsvetenskaplig analys. Olika författare har i skilda sammanhang dock 
argumenterat för vissa baskrav, som måste vara för handen, för att an
vändningen av rättighetsbegreppet i det förvaltningsrättsliga språket skall 
kunna uppfattas som berättigad. För att man skall kunna tala om; en rättig
het inom förvaltningsrätten bör denna vara noggrant preciserad i lag både 
vad gäller innehåll och förutsättningar samt vara utkrävbar, vilket förut
sätter möjligheter till överklagande för den enskilde. I något fall har även 
uppställts krav på viss statlig tillsyn över de organ som handhar förvalt
ningen. Även om rättighetsbegreppet är ett tomt begrepp, bör man alltså 
förbehålla användningen av detsamma (inom förvaltningsrätten) till att 
gälla förhållanden, som uppfyller de nämnda materiella förutsättningarna. 
Det är främst i dylika situationer som rättighetsbegreppets framställnings- 
tekniska funktion kommer till sin rätt.

En viktig forskningsuppgift är att undersöka, huruvida dessa baskrav 
för användningen av rättighetsbegreppet är uppfyllda, när man talar om 
rätten till ersättning/bistånd/sjukvård osv samt om så är fallet, vilka förhåll- 
ningsregler och kvalifikationsregler, som bygger upp begreppet. Ett syn
liggörande av dessa reglers innehåll och funktion förefaller vara ett befogat 
rättssäkerhetsintresse för den enskilde. Forskning som rör regelsystemets 
uppbyggnad är av betydelse för att klarlägga den enskildes rättssäkerhet. 
Detsamma gäller begreppsanalyser.

Tillämpningen av rättsreglerna torde alltid ha sitt berättigade intresse 
vid studiet av hur lagarna verkar i samhället. Att få kunskap om effekterna 
och utfallet av lagstiftningen är av grundläggande betydelse för förståelsen 
av en mängd aktuella samhälleliga företeelser, för möjligheten till godtag
bara prognoser om framtiden och därmed så rimliga de lege ferenda (”om
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den lag som bör göras”) resonemang som möjligt. För att få denna kunskap 
behövs också kännedom om det tillvägagångssätt på vilket reglerna tilläm
pas, dvs kunskap om den juridiska tekniken. Mycket som ingår i denna 
teknik bidrar på ett påtagligt sätt till kunskapen om lagstiftningens effekter. 
Samtidigt är en mängd människor ”involverade” i denna teknik och behö
ver få kunskap om och riktlinjer för denna genom systematiseringar, 
förklaringar och utvärderingar. Oklarheter i lagstiftningen, osäkerhet vid 
tillämpningen, ständiga ändringar i befintlig lagtext samt nya, ofta kom
plicerade, rättsregler skapar ett dylikt behov.

Det är dock inte forskningens huvuduppgift att alla gånger ge svar på de 
omedelbara frågorna, utan den centrala uppgiften för forskningen är att 
åstadkomma instrument för penetrerande kunskap på lång sikt. Detta inne
fattar möjligheten till perspektiv på och överblick över rättssystemet samt 
en förståelse för hur det fungerar. Att klargöra vad som sker bakom det 
som synes ske torde vara ett grundläggande samhälleligt behov och därmed 
den rättsvetenskapliga forskningens viktigaste uppgift.
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Det socialpolitiska bidragssystemet

Utvecklingen

Det socialpolitiska ekonomiska stödet beskrivs vanligen i de gängse begrep
pen socialförsäkring och sociala bidragsformer samt socialhjälp. Ersätt
ningsformer vid sidan av dessa behandlas mera sällan i socialpolitiska sam
manhang. Behovet av ett samlat grepp på bidragsområdet aktualiserades i 
början av 1970-talet. Bakgrunden var bl a att socialförsäkringens utbygg
nad och framväxten av nya bidragsformer gjorde det i vissa avseenden 
svårt att överblicka rätten till bidrag i olika situationer. Vid en avgränsning 
av bidragssystemet måste man beakta att de kontanta ersättningarna ingår 
som en del av samhällets totala socialpolitiska insatser i form av socialvård, 
bostadspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik osv.

Det socialpolitiska bidragssystemet består av socialförsäkring och annat 
kontantstöd till den enskilde från olika sociala bidragsformer. Socialför
säkringen ger ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, arbetsskada, handikapp, 
ålderdom, arbetslöshet m fl behovssituationer. Övriga bidrag ger ett sär
skilt stöd till olika grupper, exempelvis till barnfamiljer, studerande och 
värnpliktiga. Bidragssystemet är den tyngsta delen av socialpolitiken när 
det gäller kostnader och lagstiftning.

dl Den enskildes ekonomiska trygghet har förstärkts genom ett stegvis 
reformarbete sedan 1900-talets början. Grunden till de allmänna ersätt
ningar som är huvuddelen av det nuvarande bidragssystemet lades i 
reformskedet från 1930-talet till 1960-talet. Då genomfördes bl a allmän 
folkpension med garantibelopp, obligatorisk sjukförsäkring, allmän 
tilläggspension samt olika former av familjestöd såsom allmänna barn
bidrag och bostadsbidrag. Även därefter har de ursprungliga grenarna av 
socialförsäkringen förstärkts. Samtidigt har nya försäkringsgrenar och 
bidragsformer tillförts systemet, exempelvis föräldraförsäkring, delpen
sion och familjebidrag till värnpliktiga. Allt fler behovssituationer har här
igenom täckts in.

Från att ha innefattat några få väl avgränsade försäkrings- och hjälp- 
former med inskränkta och enkla ersättningsregler har därmed systemet 
efter hand byggts ut med helt nya stödanordningar, kompletteringsför- 
måner och specialvillkor. Under uppbyggnaden har de sociala stödbehoven 
stått i förgrunden och bidragen har utformats utifrån sina olika syften.
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Försäkringsskyddet och kontantstödet har kommit att bli differentierade i 
viktiga avseenden, dvs uppdelade såväl beträffande konstruktionen som den 
rättsliga regleringen. Behovet av en enhetlig reglering har ibland påtalats 
såsom i socialpolitiska samordningsutredningens betänkande (SOU 1979: 
94).

Olika indelningsgrunder

En genomgång av de socialpolitiska bidragskonstruktionema kan göras på 
olika sätt. En indelningsgrund är att utgå från ersättningarnas generella 
eller selektiva karaktär. Då tar man hänsyn till både mängden villkor och 
deras innehåll. De villkor som har störst betydelse när det gäller utform
ningen är de som preciserar anknytningen till bidragstagarens inkomst.

Med grundbidrag avses här de olika ersättningar och bidrag i nuvarande 
stödsystem som utges i huvudsak oberoende av bidragstagarens inkomst
förhållanden och som avser att helt eller delvis täcka försörjningen. Grund
bidragen är av ganska skiftande karaktär. Det man närmast avser med 
grundbidrag torde vara de bidrag som skall svara för de grundläggande 
levnadskostnaderna. Utmärkande för dessa är att stöden utges även om 
bidragstagaren inte kommit in i arbetslivet. Det finns inget gemensamt 
grundbidrag utan olika bidrag beviljas i vissa fastställda behovssituationer 
vid ett visst arbetshinder. Exempel på grundbidrag är garantinivån för 
föräldraförsäkring, ålderspension och förtidspension i form av folkpension 
jämte pensionstillskott och kontant arbetsmarknadsstöd.

Syftet med grundbidragen har oftast angetts i vaga ordalag som att ge 
skälig levnadsstandard, bereda grundläggande försörjningsstöd eller till
försäkra ekonomisk grundtrygghet.

Med inkomstrelaterade ersättningar avses de kontantstöd som ersätter en 
bortfallen arbetsinkomst och som i princip utges med högre belopp vid 
ökande inkomster. Det finns ett flertal former av sådana ersättningar i 
nuvarande socialförsäkringssystem, t ex sjukpenning, föräldrapenning, 
sjukpenning inom arbetsskadeförsäkringen, dagpenning vid arbetslöshet, 
tilläggspension, delpension. Differentieringen av bidragssystemet innebär 
således att man med preciserade grundvillkor söker avgränsa i vilka situa
tioner som en person skall skyddas mot inkomstförlust vid ofrivillig 
bortovaro från arbetet. Vid prövning av rätten till ersättning har också 
villkor beträffande personkrets betydelse. Dessa regler anger vilka krav 
som skall vara uppfyllda för att en person skall vara försäkrad eller 
motsvarande. Personkretsvillkoren uppvisar betydande skillnader melhn 
olika inkomstrelaterade ersättningar.
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Som inkomstprövade räknas bidrag som minskar vid ökande inkomst. 
Även de inkomstprövade bidragen är av mycket skiftande karaktär. De är 
avsedda att täcka behov i olika situationer eller att som den nuvarande 
socialhjälpen vara ett slags minimigaranti, t ex bostadsbidrag till barnfa
miljer, kommunalt bostadstillägg till folkpensionärer, hustrutillägg, studie
stöd, familjepenning m m vid värnplikt. Inkomstprövade bidrag kan ytter
ligare delas upp med utgångspunkt i vad mån prövningen endast baseras på 
inkomstförhållanden eller om hänsyn också tas till utgifter och försörj
ningssituation.

Merparten av nuvarande bidragssystem handhas av socialförsäkrings- 
organisationen, dvs försäkringskassorna (fk) och riksförsäkringsverket 
(RFV). Under en följd av år har allt fler uppgifter överförts till denna 
organisation, varigenom ansvarsområdet utvidgats från den ursprungliga 
socialförsäkringen till att gälla även andra socialpolitiska bidrag, exem
pelvis barnbidrag, bidragsförskott, dagpenning vid värnplikt. För några 
sociala bidragsformer är administrationen uppdelad på ett flertal olika 
organ.

Den enda gren av socialförsäkringen som ligger utanför socialförsäk- 
ringsorganisationen är den nuvarande frivilliga arbetslöshetsförsäkringen. 
Den handhas av erkända arbetslöshetskassor, vilka vanligtvis är uppbyggda 
i anslutning till olika fackliga organisationer. Tillsynsmyndighet är arbets
marknadsstyrelsen (AMS). Det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) 
handhas av arbetsmarknadsorganen, dvs länsarbetsnämnderna och AMS. 
Stödet utbetalas av fk och RFV.

Ett grundläggande drag i det nuvarande ekonomiska trygghetssystemet 
är att socialpolitiska bidrag med några få undantag riktas till de grupper i 
samhället som av olika skäl inte kan eller inte anses böra förvärvsarbeta. 
Exempel på bidragsberättigade situationer är barnafödsel, barndom, 
studier, tjänstgöring inom försvaret, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, 
handikapp, ålderdom och vårdnadsbehov.

Beroende på hur många kriterier eller villkor som skall uppfyllas för att 
rätt till bidrag skall föreligga kan vi också se bidragen fördelade över en 
kontinuerlig skala med avseende på hur allmänna resp riktade förmånerna 
är. Det finns en stor grupp av bidrag som till sin natur är generella, dvs de 
utges till alla personer i en viss situation. Som exempel kan nämnas barn
bidrag och ålderspension. Å andra sidan finns det en mindre bidragsgrupp 
som är selektiv, dvs förmånerna utges endast till vissa personer i en 
bestämd situation efter särskild prövning. Till denna grupp hör t ex famil
jebidrag vid värnplikt, behovsprövat studiestöd osv.

Ändå kan man hävda att överföringen av bidrag är detaljreglerad, till 
skillnad från flertalet övriga verksamheter inom den socialpolitiska sek
torn. Inom exempelvis medicinsk vård och social vård ingår alltid ett mått
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av skönsmässighet när man bestämmer åtgärder. Inom bidragssystemet som 
helhet har det däremot sedan länge varit en stark strävan till minskat 
utrymme för skönsmässighet genom att i formella villkor noggrant ange 
bidragsrätten.

I det följande behandlas socialförsäkringar och sociala bidragsformer 
var för sig. Av de sistnämnda blir endast barnbidrag, bidragsförskott och 
bostadsbidrag föremål för behandling. Vämpliktsförmånema och studie
stödet utlämnas helt.



SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT





Organisationen inom 
socialförsäkringsområdet

De allmänna försäkringskassorna

Bakgrund

De allmänna försäkringskassorna (fk) har utvecklats ur de frivilliga sjuk
kassorna. Sjukkasserörelsen växte fram under 1800-talets senare hälft 
genom att ett stort antal lokala sjuk- och begravningskassor bildades.1 
Genom 1891 års lag om sjukkassor gavs kassorna möjlighet till registre
ring. Möjlighet öppnades också för de registrerade kassorna att få statsbi
drag. Genom 1910 års lag om sjukkassor skärptes kraven för registrering. 
För att kunna betraktas som självständigt rättssubjekt skulle sjukkassa vara 
registrerad hos en tillsynsmyndighet, kommerskollegium, som skulle utöva 
tillsyn, meddela anvisningar och förelägganden, beräkna och utbetala stats
bidrag samt utarbeta viss statistik. Genom beslut i 1931 års riksdag bildades 
de erkända sjukkassorna. Detta innebar, att det i princip endast skulle finnas 
en erkänd sjukkassa i varje kommun. Sjukkassorna var privaträttsliga före
ningar och underkastade lag (1938:96) om understödsföreningar. De finan
sierade sin verksamhet, förutom genom stats- och kommunbidrag, genom 
avgifter, som bestämdes i stadgarna. Tillsynsmyndigheten fastställde avgif
terna.

1 Se SOU 1944:15, s 55 ff.

2 Sc SOU 1944:15, s 266.

3 Se prop 1961:45.

En allmän sjukförsäkring infördes genom lag (1947:1) om allmän för
säkring. Lagen började dock tillämpas först år 1955. Försäkringen blev 
obligatorisk, och kretsen försäkrade bestämdes i lagen. Sjukkassornas ställ
ning ändrades och reglerades i denna lag i stället för i lagen om under
stödsföreningar. Tillsynsmyndighetens ställning i förhållande till sjukkas
sorna stärktes i åtskilliga avseenden.2

När sjukkassorna skulle ta hand om administrationen av folkpensione
ringen och allmän tilläggspension, ATP, omorganiserades kassorna genom 
beslut av 1961 års riksdag.3 De förutvarande lokalsjukkassoma slopades, 
och i fortsättningen skulle i princip varje landstingsområde sammanfalla
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med ett försäkringskasseområde. De allmänna försäkringskassorna bilda
des.

Grunderna för fk:s verksamhet finns angivna i lagen (1962: 381) om 
allmän försäkring, AFL. Kassornas verksamhetsområde har genom olika 
sociala och administrativa reformer vidgats. Sålunda överfördes år 1974 
till fk vissa arbetsuppgifter från dels utbildnings- och studiestödsområdet, 
dels det familjepolitiska området. Utvecklingen har sedan fortsatt med 
överförande till kassorna av bidragsförskott och vissa vämpliktsförmåner. 
Fk:s arbetsområde har härigenom vidgats och omfattar i dag en stor del av 
samhällets totala trygghetsförmåner.4

Försäkringskassornas rättsliga status

I prop 1971:30 om införandet av förvaltningslagen, FL, mm anfördes 
följande:

”1 vissa fall kan det emellertid vara tveksamt om en myndighet skall räknas till en 
tredje kategori med såväl statliga som kommunala inslag. Jag tänker här på myndig
heter som allmänna försäkringskassor ... För att träffa alla typer av myndigheter, 
som företräder det allmänna i någon förvaltningsangelägenhet, begagnas i stället 
endast uttrycket förvaltningsmyndighet.”

18 kap i AFL innehåller lagregler, som är av betydelse för kassorna som 
särskilda rättssubjekt. Där stadgas att för varje landstingskommun samt 
varje kommun, som inte tillhör landstingskommun, skall finnas en fk (1 §; 
se nedan). Regeringen fastställer firma för fk (3 §). För fk:s förbindelser 
häftar endast kassans tillgångar (4 §). Fk kan inte utan stöd av lag bedriva 
annan verksamhet än som anges i AFL eller i bestämmelser, som utfärdats 
med stöd av denna (5 §). Det torde otvivelaktigt vara så, att varje fk är en 
självständig juridisk person.

Visserligen finns delar i fk:s formella uppbyggnad, som liknar en 
privaträttslig organisation, men tendensen under de senare decennierna har 
varit att lägga tonvikten vid organisationens funktion i stället för vid dess 
uppbyggnad organisatoriskt.5 Trots att fk inte ingår i den statliga eller 
kommunala organisationen, anses de vara förvaltningsmyndigheter enligt 
regeringsformen, RF 1:8. Fk är alltså att betrakta som offentligrättsliga 
juridiska personer med statliga förvaltningsuppgifter. Osäkerhet har dock i 
rättstillämpningen rått om i vilken utsträckning allmänna offentligrättsliga 
regler skall tillämpas på fk.

4 Se exv SOU 1979:94, s 51 - 65.
5 H Strömberg, FT 1972, s 233 ff och FT 1985, s 49 ff och H Ragnemalm, FT 1976, s 105 ff; se även 

Ragnemalm, Förvalmingsbesluts övcrklagbarhct, s 22 f och 83 ff.
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Frågan om fk är myndighet och handhar myndighetsutövning hade i 
slutet av 1960-talet kommit att aktualiseras, då det gällde att avgöra om 
kassorna var underkastade rättsreglerna om allmänna handlingar.6

6 SOU 1966:60, s 12, 130 ff och 1966:61, s 25 f, 61, 230.
7 RÅ 1968:42, anmärkt av Ragncmalm i Förvaltningsbcsluts övcrklagbarhct, s 87 f.
8 Se exv JO 1979/80 s 308 ff.
9 Prop 1979/80:2 s 125; se även RÅ 1981 2:23.

Försäkringsdomstolen, FD, hade i ett mål funnit, att fk inte kunde anses 
såsom sådan stats- eller kommunalmyndighet, som avses i tryckfrihetsför
ordningen, TF 2 kap, och att hos fk förvarade handlingar därför inte var 
allmänna. Genom besvär över FD:s beslut bragtes målet under RR:s pröv
ning, som fann fk utgöra till statens förvaltning hörande inrättning.7 - Fk 
anses alltså nu utgöra statsmyndighet i den bemärkelse som avses i TF 2 
kap, och de hos fk förvarade handlingarna är allmänna.

Ett annat utmärkande drag för myndighetsutövning är att myndigheten 
står under justitieombudsmannens, JO:s, tillsyn. JO utövar tillsyn över fk:s 
myndighetsutövning i likhet med all annan statlig myndighetsutövning.8

I skadeståndslagen (1975:404) 3:2 stadgas, att staten eller kommun skall 
ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas 
genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars 
fullgörande staten eller kommun svarar. Att fk bedriver sådan myndig
hetsutövning att staten blir skadeståndsansvarig för skada som av vårdslös
het orsakats av fk:s tjänsteman, framgår av prop 1972:5 s 510. Detta myn
dighetsutövande har aktualiserats i beslut av justitiekanslem, JK.

Enligt allmänt vedertagen förvaltningsrättslig doktrin och praxis får ett 
statligt organ inte överklaga ett annat statligt organs beslut, om myndighe
terna skall tillvarata samma allmänna intressen, såvida det inte föreligger 
särskilt författningsstöd härför. Om fk tillerkänns besvärsrätt, är fk inte 
någon statlig myndighet, medan i motsatt fall fk har denna ställning. Redan 
av rättsfallen FD 1964 ref 14 och FD 1976 ref 9 framgår att fk uppfattas 
som statlig myndighet i nu nämnt hänseende.

Fk räknas vidare som myndighet enligt sekretesslagen 1:6 och 8.9
Sammanfattningsvis kan framhållas, att fk är offentligrättsliga organ, 

som förlorat det mesta av sin en gång dominerande privaträttsliga prägel. 
Tillsynsmyndigheten, RFV (se nedan), är en statlig myndighet, som utövar 
en ingående tillsyn och kontroll. Finansieringen sker genom statligt fast
ställda av arbetsgivare och egenföretagare erlagda avgifter (lag /1981:691/ 
om socialavgifter) och av statsbidrag (AFL 19:2; se nedan). Verksamheten 
är reglerad av statliga normer dels i form av lagtext och förarbeten, dels i 
form av RFV:s författningar och anvisningar. Fk har monopolställning i 
den bemärkelsen, att inga andra än fk får i sin firma eller vid beteckning av
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rörelsen använda ordet ”försäkringskassa” tillsammans med ordet ”allmän” 
eller eljest i firman inta något, varigenom kan ges sken av att firman inne
has av allmän försäkringskassa (AFL 18:3). Vidare är fk skyldig att för
säkra alla över 16 år, som är bosatta inom fk:s verksamhetsområde, obero
ende av om de ur privaträttslig försäkringssynvinkel är att betrakta som 
riskgrupper, som inte kan ges försäkringsskydd. Tendensen under senare 
år har varit att i ökad utsträckning uppfatta fk som statlig myndighet i olika 
rättsliga sammanhang.

Försäkringskassornas inre organisation

I AFL 18:1 stadgas att för varje landstingskommun och varje kommun som 
inte tillhör landstingskommun, skall finnas en fk. I RFV:s föreskrifter 
(RFFS 1987:6) om organisation av de allmänna försäkringskassorna sägs 
att det hos fk skall finnas ett centralkontor. I centralkontoret skall ingå en 
enhet för intem revision inom fk. Enheten skall organisatoriskt vara direkt 
underställd fk:s direktör. I varje kommun skall fk ha minst ett lokalkontor.

Om det finns fler än ett lokalkontor i en kommun skall varje lokalkon
tors område omfatta en eller flera församlingar. För att indelningen skall få 
ske på annat sätt fordras medgivande från RFV.

Vid centralkontoret i Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall 
det finnas en för alla fk gemensam enhet för försäkrings- och bidragsären- 
den som gäller försäkrade och underhållsskyldiga bosatta utomlands.

Vid centralkontoret i Göteborgs allmänna försäkringskassa skall det 
finnas en för alla fk gemensam enhet för sjukförsäkrings-, arbetsskadeför- 
säkrings- och vissa pensionsfrågor som gäller sjömän.

I fk skall finnas en styrelse och en eller flera socialförsäkringsnämnder. 
Regeringen beslutar hur många socialförsäkringsnämnder som skall finnas 
i riket (se RFV:s föreskrifter /RFFS 1986:15/ om socialförsäkringsnämn
der i de allmänna försäkringskassorna). RFV beslutar för varje kassa om 
antalet nämnder i kassan. Om inte annat föreskrivs tillkommer det styrelsen 
att besluta i angelägenheter, som kassan har att befatta sig med.

Stadgar för fk skall, på förslag av kassan, fastställas och registreras av 
RFV. Stadgarna skall ange var kassans styrelse skall ha sitt säte och hur kas
sans värde- och övriga säkerhetshandlingar skall förvaras (18:6).

Styrelse för fk består av ordförande och vice ordförande som utses av 
regeringen samt fyra ledamöter som utses av landstinget eller, där fråga är 
om kassa vars verksamhetsområde utgörs av kommun, av kommunfull
mäktige. Härutöver får i styrelsearbetet delta två personalföreträdare 
(18:7). Styrelsen är beslutsför, när minst hälften av de ledamöter som får 
delta i avgörandet är närvarande (18:10 tredje stycket). Styrelsen får
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bemyndiga styrelseledamot eller befattningshavare hos fk att teckna kassans 
firma samt uppdra åt styrelseledamot eller befattningshavare hos kassan att 
å styrelsens vägnar fatta beslut i de angelägenheter, beträffande vilka så 
lämpligen kan ske. I frågor som rör förhållandet mellan kassan som 
arbetsgivare och arbetstagare hos kassan kan styrelsen i den mån rege
ringen så förordnar överlåta på företrädare för arbetstagarna att fatta 
beslut (18:11).

I fk skall det finnas en direktör, som har att leda arbetet inom kassan i 
enlighet med styrelsens anvisningar. Vidare skall det finnas en eller flera 
förtroendeläkare och förtroendetandläkare. Dessa skall biträda kassan i 
frågor som kräver medicinsk eller odontologisk sakkunskap samt verka för 
ett gott samarbete mellan kassan och de läkare och tandläkare som är verk
samma inom dess område. Därutöver skall finnas personal i mån av behov 
och tillgång på medel (18:12). Direktören och de andra tjänstemän, beträf
fande vilka regeringen föreskriver det, tillsätts och entledigas av RFV. 
Övriga tjänstemän tillsätts och entledigas av kassan. RFV skall vid tillsät
tande och entledigande av tjänstemän hos kassan inhämta yttrande från 
kassans styrelse. Tjänstemännens anställnings- och arbetsvillkor skall fast
ställas under medverkan av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer.

I den utsträckning regeringen föreskriver det får fk inrätta nya tjänster 
endast efter medgivande av RFV (18:13).

En socialförsäkringsnämnd skall bestå av sju ledamöter. Av dessa utses 
en ledamot, som skall vara nämndens ordförande, av regeringen. Av de 
övriga ledamöterna utses tre av RFV efter förslag av organisationer på 
arbetsmarknaden och väljs tre av landstinget. Om kassans verksamhetsom
råde utgörs av en kommun, skall tre ledamöter väljas av kommunfullmäk
tige i stället för av landstinget. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. 
För var och en av de av RFV utsedda ledamöterna skall en suppleant utses. 
För de ledamöter som har valts av landstinget eller kommunfullmäktige 
skall lika många suppleanter väljas (18:20).

Socialförsäkringsnämnden avgör frågor om rätt till förtidspension med 
undantag av ärenden som avses i 7:1 andra stycket (se nedan), handikapper
sättning och vårdbidrag. Socialförsäkringsnämnden avgör även frågor om 
rätt till förmåner enligt vad som föreskrivs i andra författningar.

Socialförsäkringsnämnden är beslutsför då minst fyra ledamöter är när
varande. I övrigt skall vad som föreskrivs i 18:8-10 med avseende på 
styrelse ha motsvarande tillämpning med avseende på socialförsäkrings
nämnden. Har föredraganden från beslutet avvikande mening skall denna 
antecknas till protokollet.

Ärende avgörs i socialförsäkringsnämnd efter föredragning av tjänste
man hos fk. Nämnden får höra den som saken rör eller som eljest antas
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kunna lämna upplysningar av betydelse. Begär den som saken rör att bli 
muntligen hörd inför socialförsäkringsnämnden, skall nämnden höra 
honom, om inte särskilda skäl talar mot det.

Finansiering

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen, folkpensioneringen och 
försäkringen för tilläggspension föreskrivs i lagen (1981:691) om social
avgifter. Dessa avgifter är dels arbetsgivaravgifter, dels egenavgifter. För
utom regler om dessa avgifter innehåller lagen regler om fördelning av 
influtna avgifter. Sjukförsäkringen finansieras, förutom genom nu nämnda 
avgifter också av statsmedel. Statsbidrag lämnas med femton procent av 
kostnaderna för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat försäkringens kost
nader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande 
verksamhet mm och lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för 
närståendevård, samt för förvaltning. Statsbidrag lämnas vidare med fem
ton procent av kostnaderna för den allmänna försäkringen för förmåner 
enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m m samt 
för centrala studiestödsnämnden med anledning av att sådana studielån som 
belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1973:349) 
inte skall återbetalas (19:2).

Folkpensioneringen finansieras, förutom genom avgifter, av statsmedel, 
om ej annat särskilt föreskrivits (19:3). Försäkringen för tilläggspension 
finansieras, förutom genom avgifter, av vinstskatt enligt lagen (1983:219) 
om tillfällig vinstskatt samt vinstdelningsskatt enligt lagen (1983:1086) om 
vinstdelningsskatt (19:3a). Avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspen
sion skall vara så avvägt att avgifterna i förening med andra tillgängliga 
medel finansierar pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra 
utgifter för försäkringen samt den fondering som behövs. Beslut om 
avgiftsuttaget för ett visst år skall fattas senast under året dessförinnan. 
RFV skall vart femte år föreslå avgiftsuttag för nästföljande sju år, i den 
mån uttaget inte redan beslutats (se vidare lag 1983:1092 med reglemente 
för allmänna pensionsfonden).

Förfarandet hos försäkringskassorna

Fk är första instans i socialförsäkringsmåL I AFL 20 kap anges de proces- 
suella frågor som är av särskilt intresse i socialförsäkringsmåL I 20:10 
regleras möjligheten till omprövning av kassans beslut där enskild som 
berörs av beslutet begär det. Har beslutet meddelats med stöd av 20:10a får
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någon omprövning ej göras med stöd av 20:10. Vid omprövningen får 
beslutet ej ändras till den enskildes nackdel. 20:10 i dess nuvarande lydelse 
infördes den 1 april 1982 efter förslag i prop 1981/82:88. Dessförinnan 
hade det för fk bara funnits möjlighet att ändra tidigare fattade beslut om de 
berodde på vissa i lagen angivna orsaker. Denna möjlighet finns kvar - 
numera i 20:10a.

Orsakerna till införandet av ett omprövningsinstitut var flera. Många av 
de människor som berörs av socialförsäkringsorganens beslut, särskilt 
gamla och sjuka, har ofta större svårigheter än andra människor att rätt 
uppfatta innehållet i besluten, att upptäcka felaktigheter eller att i rätt tid 
inkomma med besvär. Man har inte heller velat belasta de redan hårt 
ansträngda besvärsinstansema med ”onödiga” ärenden som t ex sådana som 
blivit felaktiga endast p g a räknefel. Vidare medför en prövning i högre 
instans alltid tidsutdräkt och fördyming. Ett annat faktum är att det vid 
kassorna finns ärenden som förekommer i betydande omfattning och där 
besluten grundas på bestämmelser som ger ringa utrymme för skönsmäs- 
siga bedömningar. Dessutom har socialförsäkringen fått en alltmer ökad 
betydelse och utgör grundvalen för flertalet medborgares ekonomiska 
trygghet under åtminstone något skede av deras levnad. Denna utveckling 
har fört med sig en enorm ökning av ärendemängden inom socialförsäk
ringens område (se prop 1977/78:20 och 1981/82:88).

Vem eller vilka inom fk som skall fatta omprövningsbeslut har inte 
reglerats i lag. Det åligger i stället RFV att utge anvisningar om detta. I 
20:10a anges däremot de grunder på vilka fk kan ändra ett tidigare beslut. 
Här anges att fk inte skall ändra beslut som har prövats av försäkringsrätt 
(FR) även om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Det har nämligen inte 
ansetts lämpligt att en lägre instans ändrar beslut som har fattats av en högre 
instans. För att en fk skall vara förhindrad att ändra ett beslut som har 
prövats av FR bör krävas att FR prövat beslutet i sak.

Kassans bedömning av huruvida förutsättningarna för ändring enligt 
reglerna i första stycket är uppfyllda skall alltid kunna komma under 
prövning av högre instans. Begär någon att fk skall ändra ett beslut och 
finner kassan att detta inte kan ske, bör kassan meddela ett beslut av inne
börd att förutsättningarna för ändring inte är uppfyllda. Ett sådant beslut 
kan sedan överklagas på samma sätt som övriga beslut av en fk.

Enskild som är missnöjd med fk:s beslut skall alltså i första hand begära 
omprövning av beslutet hos kassan. Först när beslutet har omprövats av fk 
får den enskilde anföra besvär hos FR (AFL 20:11). Besvär som anförs av 
en enskild innan beslutet har omprövats skall anses som en begäran om 
omprövning. Dock kan som ovan framhållits omprövning enligt AFL 
20:10 ej begäras, om fk meddelat beslut med stöd av AFL 20:10a. I detta 
fall har en omprövning redan skett.
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Rätt att kräva omprövning enligt AFL 20:10 tillkommer enbart den 
enskilde, ej RFV. RFV skall anföra besvär direkt. Därmed kan den situatio
nen uppkomma ifråga om ett och samma beslut att df begär omprövning 
och RFV anför besvär. Det har därför stadgats att ärendet då i sin helhet 
skall överlämnas till FR, där df:s begäran om omprövning skall betraktas 
som en besvärsinlaga (AFL 20:10 tredje stycket).

Om något formellt hinder föreligger mot omprövning skall fk avvisa en 
begäran om omprövning. Ett sådant beslut av kassan får anses avse en annan 
fråga än ett ärende enligt AFL. Avseende ett sådant beslut är rättsmedlet 
besvär. Detta leder till att FR och inte fk skall pröva, om det finns något 
formellt hinder mot att ta upp begäran om omprövning.

I vissa fall skall fk ompröva beslut självmant, dvs utan att någon begäran 
om omprövning framställts. De fall då detta skall ske finns angivna i den 
tidigare anförda AFL 20:10a. Bestämmelsen medför skyldighet för fk att 
ändra sitt eget beslut om det kommer till kassans kännedom att beslutet 
innehåller en kvalificerad felaktighet. Är felaktigheten av ringa betydelse 
får dock, som framgår av andra stycket, ändring underlåtas. De felaktighe
ter som medför att beslutet skall ändras redovisas i tre punkter. Enligt 
punkt 1 skall fk ändra beslut som p g a skrivfel, räknefel eller annat sådant 
förbiseende innehåller uppenbar oriktighet. Punkten 2 innebär att ett beslut 
som har blivit oriktigt därför att det har grundats på ett uppenbart felaktigt 
eller ofullständigt underlag ändras av fk.

Denna punkt aktualiserades i FÖD 861014 mål nr 2507/83. I besvär hos FÖD 
yrkade klaganden bl a hel sp fr o m den 25 juli 1979 - september 1980. RFV med
gav bifall till detta yrkande efter att ha inhämtat yttrande från sin rådgivande läkare. 
Verket ansåg att fk:s beslut blivit oriktigt p g a uppenbart felaktig rättstillämpning 
eller annan liknande orsak. FÖD fann att fk vid beslut att utge endast halv sp ej hade 
tillgång till erforderlig utredning om klagandens arbetsförmåga vid denna tid. Som 
ytterligare utredning visat var dennes arbetsförmåga då fullständigt nedsatt p g a 
sjukdom. FÖD konstaterade att kassans beslut kunde ändras med stöd av 20:10 
första stycket andra punkten i lagrummets lydelse före den 1 april 1982 eftersom 
beslutet blivit oriktigt p g a att det fattades på uppenbart ofullständigt underlag. 
Domstolen fann att den försäkrade var berättigad till hel sp för tiden 25 juli 1979 - 
den 31 augusti 1980.

Punkten 3 avser beslut som har blivit oriktiga p g a uppenbart felaktig 
rättstillämpning eller liknande orsak.

Enligt AFL 20:10a tredje stycket får en fk i princip inte ändra ett beslut 
om en förmån till försäkrads nackdel såvitt gäller förfluten tid. Beslut som 
är äldre än två år får inte ändras, om det inte därefter blivit känt, att beslu
tet fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om annat 
synnerligt skäl föreligger.
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I FÖD 1986:28 I behandlas prövning enligt 20:10 och 20:10a AFL ingående. Sak
frågan i målet gällde återkrav av delpension. Fråga hos FÖD var om fk bort företa 
ändring med stöd av lagen om delpensionsförsäkring 20 § jfrd med AFL 20:10a 
sedan begäran om obegränsad omprövning enligt AFL 20:10 inkommit i rätt tid till 
fk. Klaganden yrkade hos FÖD att domstolen skulle återförvisa målet till FR för 
fullständigt ställningstagande och anförde att fk:s beslut den 17 juni 1983 (ompröv- 
ningsbeslutet) fick anses innebära ett fullständigt ställningstagande till frågan om 
återbetalningsskyldighet och eftergift för perioden oktober 1979 - september 1982. 
Om FR skulle ha funnit att så inte varit fallet, hade FR enligt klaganden bort 
återförvisa målet till kassan för fullständigt ställningstagande enligt AFL 20:10. - 
RFV menade att målet borde visas åter till fk för fullständig omprövning. RFV 
anförde att, trots att begäran om omprövning enligt AFL 20:10 kommit in i tid, fk 
endast hade omprövat sitt beslut enligt AFL 20:10a. När så ärendet gick vidare till 
FR, begränsade även rätten sin prövning till AFL 20:10a. Någon fullständig sak
prövning enligt AFL 20:10 hade ej gjorts i anledning av klagandens begäran, 
hävdade RFV. - FÖD konstaterade att ”såväl beslut efter omprövning enligt 10 § 
som ändringsbeslut enligt 10a § överklagas genom besvär hos försäkringsrätt”. 
Vidare framförde FÖD att fk:s möjligheter att ändra ett beslut enligt 10a § är mer 
begränsade än de som står till buds vid fullständig omprövning enligt 10 §. FÖD 
fortsatte: "Det finns i lagen inte något förbud för försäkringskassa att enligt 10a § 
ändra ett ännu inte lagakraftvunnet beslut av kassan - inte ens då en försäkrad i rätt 
tid begärt omprövning av beslutet enligt 10 §.” Enligt 10 § skall dock fk:s beslut 
omprövas om det begärs av df. Det förhållandet att fk till df:s förmån meddelar ett 
beslut enligt 10a § medför således inte att en begäran om den fullständiga ompröv
ningen enligt 10 § förfaller. - Mot bakgrund av detta gick FÖD in på problemet i 
detta fall. FÖD fann att klaganden redan - inom rätt tid - begärt omprövning enligt 
10 §, när fk fattade sitt ändringsbeslut den 17 juni 1983 med åberopande av 10a §. 
FÖD menade att en fullständig prövning enligt 10 § skulle företagits av kassan. 
FÖD framhöll vidare att fk inte heller i ett fall som det föreliggande varit utesluten 
från att använda 20:10a §-möjligheten. Kassan hade dock inte bort göra någon 
sådan begränsad prövning i förevarande fall. Anledningen härtill var enligt FÖD att 
klaganden visserligen hade begärt anstånd för att närmare utveckla sin begäran om 
omprövning, men när kassan funnit fog för visst omedelbart nedsättande av åter- 
kravet hade kassan kunnat tillgodose klaganden genom att avvakta med att verkställa 
återkravsbeslutet den 18 mars 1983 eller åtminstone modifiera verkställigheten i 
stället för att fatta ett beslut om ändring enligt 10a §. "Kassans förfarande skapade 
utan tvingande skäl en processuell situation som var svår att överblicka för NN. 
Härtill kommer att konsekvensen rent faktiskt blivit att den fullständiga ompröv
ningen enligt 10 § ej kommit till stånd.” Detta borde självmant beaktats av FR. FÖD 
upphävde fk:s beslut av den 17 juni 1983 och FR:s dom samt visade målet åter till 
kassan för erforderlig handläggning enligt 20:10 av kassans beslut den 18 mars 
1983. Vid denna prövning fick kassan ej besluta om ett högre återkrav, än det upp
hävda beslutet (från den 17 juni 1983) innefattade.

Även i FÖD 1986:28 II var fråga om fk bort företa en prövning enligt AFL 20:10 i 
stället för - som den gjort - en prövning enligt AFL 20:10a. Hos FÖD yrkade 
klaganden att en omprövning enligt 20:10 skulle företagits av ett beslut fattat den 24
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november 1982.1 detta beslut hade klaganden meddelats att hon ej skulle tillerkän
nas sp efter den 27 oktober 1982. Klaganden var missnöjd med beslutet - hon ville 
att sp skulle utgå till årets slut. Detta meddelade hon fk och som stöd hade hon ett 
läkarintyg som föreslog att hon skulle beviljas sp till årets slut. - Fk:s handläggare 
hade vid ett telefonsamtal med klaganden den 13 december 1982 (samma dag som 
läkarintyget inkom till fk) noterat, att df ville att fk skulle ompröva sitt beslut. - FÖD 
konstaterade att df före utgången av besvärstiden meddelat fk att hon var missnöjd 
med beslutet. Enligt FPL 8 § borde fk upplyst klaganden om att läkarintyget och 
hennes muntliga begäran inte utgjorde fullständigt underlag för omprövning enligt 
20:10, men att hon på ett enkelt sätt kunde avhjälpa denna brist. I stället gjorde fk 
den mer begränsade omprövningen enligt 20:10a som innebar sämre möjligheter för 
klaganden att få sitt yrkande bifallet. FÖD menade Fatt man kan utgå från att df - om 
hon fått erforderliga upplysningar av fk - skulle kommit in till kassan med en skrift
lig begäran om omprövning i rätt tid. FÖD upphävde FR:s dom och fk:s beslut och 
överlämnade handlingarna till fk för omprövning av beslutet den 24 november 1982 
enligt AFL 20:10.

Dessa båda mål tyder på att viss oklarhet råder om när 20:10 respektive 
20:10a skall tillämpas. Detta kan leda till (som i de två fallen ovan) att den 
mer begränsade omprövningen enligt 20:10a tillämpas när en omprövning 
enligt 20:10 i stället borde företagits. Detta kan sätta df i en sämre situation, 
vilket ju inte varit syftet med de båda paragraferna.

Behörig fk är den där den enskilde är inskriven vid tiden för beslutet. 
Detta framkommer bl a i ett äldre rättsfall (FÖD 810408 mål nr 1835/80), 
där FÖD skrev att ”av grunderna för den allmänna försäkringen följer att 
det är den försäkringskassa där den försäkrade är inskriven som har att 
fatta beslut i sådana frågor rörande försäkringen som angår honom”.

Som framgått ovan är fk lokalt organ för den allmänna försäkringen, 
delpensioneringen och arbetsskadeförsäkringen. Vad gäller fastställande av 
pensionsgrundande inkomst (PGI) ankommer detta på de lokala skatte
myndigheterna.

I FÖD 861209 mål nr 1659/86 konstaterade fk att denna ej var behörig att ompröva 
beslut rörande PGI utan att detta ankom på den lokala skattemyndighet, där df taxe
rats. Ansökan avvisades av fk. FR fastställde fk:s avvisningsbeslut.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket (RFV) är tillsynsmyndighet för fk och sedan 1979 
part i mål som rör AFL. RFV:s uppgifter har fastställts i en särskild 
instruktion (förordning /l988:1204/ med instruktion för riksförsäkrings
verket). Enligt denna är verket central förvaltningsmyndighet för ärenden
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om AFL och handhar den verksamhet i övrigt, som åligger verket enligt lag 
eller annan författning eller särskilda bestämmelser.

Besvärsärenden handläggs på ombudsavdelningen. RFV bestämmer 
självt, när verket skall vara part i mål, där enskild har besvärat sig (20:12 
andra stycket första momentet). Ombudsavdelningen bestämmer att genom 
besvär bevaka vissa typer av mål och väljer sedan ut lämpliga mål av denna 
typ. Man går också in som part i andra mål, t ex av den anledningen att 
avdelningen genom någon särskild omständighet fått sin uppmärksamhet 
riktad mot målet. Vidare kan ombudsavdelningen begära att bli underrättad 
av fk om de mål som tillhör en ärendetyp som man vill bevaka. Det kan 
vara fråga om ny lagstiftning eller att bevaka ärenden som gäller en viss 
personkategori, t ex egenföretagare, eller en viss rättslig fråga. Man kan 
även begära in avgöranden från en viss kassa för att bevaka likformigheten 
i rättstillämpningen. FR har också möjlighet att förelägga RFV att svara i 
ett mål, oavsett om RFV tidigare har underrättats om besvären eller inte 
(20:12 andra stycket andra momentet). Det anses angeläget för FR att före
lägga verket att svara i sådana fall, där praxis i en fråga av FR bedöms som 
vacklande.

Om enskild besvärat sig i Försäkringsöverdomstolen (FÖD) och pröv
ningstillstånd givits är RFV alltid part. De mål i vilka verket anför besvär 
hos FÖD är sådana, som innehåller frågor som inte tidigare har varit före
mål för prövning och frågor av principiell betydelse, där prejudikat från 
högsta instans kan vara av intresse. Även när det gäller FR anser verket sig 
ha en funktion att fylla i syfte att främja en enhetlig rättstillämpning. Ver
ket anför besvär såväl till förmån för som till nackdel för enskild part.

RFV:s tillsynsuppgift består främst i att verket på olika sätt skall sörja 
för en riktig och enhetlig tillämpning av lagar och författningar. I andra 
hand har verket att sörja för att administrationen av de olika förmånssyste
men sker så effektivt som möjligt. Med effektivitet avses därvid en lämplig 
avvägning mellan kraven på god service i en vidare mening och låga för
valtningskostnader. Tillsynen kan alltså sägas ha till syfte att övervaka, hur 
kassorna uppfyller kraven på rättssäkerhet, service, effektivitet och kost
nadsmedvetenhet i sin verksamhet.

Enligt AFL 18:2 utövar RFV tillsyn över fk, vilka har att ställa sig 
verkets anvisningar till efterrättelse. Av denna bestämmelse framgår att fk 
är skyldiga att tillämpa RFV:s författningar och i övrigt följa anvisningar 
och föreskrifter som RFV utfärdat. Bestämmelsen ger dock inte RFV rätt 
att ändra fk:s beslut i enskilda fall. RFV kan inte föreskriva för fk, hur 
lagen skall tolkas i enskilda ärenden, inte heller hur RFV:s egna anvisningar 
skall tolkas. Däremot kan verket t ex genom hänvisningar till lag, förarbe
ten och rättspraxis verka för en enhetlig rättstillämpning. Detta görs före
trädesvis i RFV:s Allmänna råd.
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De närmare föreskrifter som är erforderliga för tillämpningen av AFL 
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av RFV 
enligt AFL 20:16. Med stöd av den sistnämnda bestämmelsen och av AFL 
20:8 rörande uppgiftsskyldighet av försäkrad ålagd av regeringen eller 
RFV samt av 39 i lagen angående införande av AFL stadgades härom i ett 
Kungl brev 1962:403. Av detta brev framgår att RFV har rätt att dels 
utfärda föreskrifter rörande skyldighet för enskild att lämna uppgifter, 
som är av betydelse för tillämpningen av AFL, dels utfärda tillämpningsfö
reskrifter till AFL och föreskrifter i samband med införandet av AFL, allt i 
den mån regeringen (tidigare Kungl. Maj:t) inte förordnat annorlunda eller 
RFV inte finner föreskrifterna vara av sådan natur att det inte ankommer 
på verket att meddela dem. Möjligheten till statlig insyn och kontroll av 
handhavandet av sjukförsäkringen är följaktligen stor. RFV:s normgivning 
har varit föremål för diskussion (se bl a min uppsats Normgivning och 
normprövning i socialförsäkringsrätten i FT 1987 s 104 ff).

Försäkringsdomstolarna

I och med socialförsäkringsadministrationsreformen 1979-01-01 upp
hörde RFV:s dubbla roll som besvärsprövande myndighet och tillsyns
myndighet. Då tillkom försäkringsrätterna som besvärsprövande mellan- 
instans, och Försäkringsdomstolen förvandlades till Försäkringsöverdom- 
stol. RFV hade kvar sin tillsynsfunktion samtidigt som verket fick rätt att 
överklaga fk:s och FR:s avgöranden.

En av huvudtankarna bakom reformen av besvärsorganisationen inom 
socialförsäkringen 1979 var, att den högsta instansens möjligheter att full
göra sin prejudikatbildande uppgift skulle förbättras. Olika modeller för 
hur man skulle kunna begränsa den alltmer ökade måltillströmningen till 
högsta instans diskuterades, eftersom en fullföljdsbegränsning ansågs vara 
det naturligaste sättet att åstadkomma en förbättrad prejudikatbildning.10 
Man fann dock åtskilliga nackdelar och praktiska svårigheter vara förenade 
med införandet av en fullföljdsbegränsning och menade, att olika åtgärder i 
syfte att minska överdomstolens arbetsbörda var det lämpligaste sättet att 
understödja domstolens prejudikatbildande verksamhet.11 Den förstärkning 
av besvärsprövningen som införandet av FR innebar liksom överförandet 
av en del mål till andra besvärsvägar ansågs i förening med en ökning av 
antalet försäkringsdomare tills vidare vara tillräckliga förutsättningar här
för. Framför allt skulle domstolens arbetssituation vara sådan, att ledamö-

10 Se SOU 1976:53, s 97 ff; sc även prop 1961:45, s 204.
I1 Se SOU 1976:53, s 182 ff.
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tema gavs möjlighet att ägna mer tid åt att utforma domarna på sådant sätt 
att de gav största möjliga vägledning för underinstansema. Frågan om 
dimensioneringen av domstolen skulle omprövas så snart anledning härtill 
uppkom. Även departementschefen underströk i prop 1977/78:2012 vikten 
av att domstolen gavs möjligheter att stärka sin ställning som prejudikatbil
dande instans. Det var av stor betydelse, menade departementschefen, att 
domstolens arbetssituation blev sådan att ledamöterna fick möjlighet att 
ägna mera tid åt att genom utförliga domsmotiveringar leda och underlätta 
rättstillämpningen i lägre instanser.

12 s 78.
13 Verksamhetens mål och inriktning finns beskrivna i prop 1977/78:20 och SfU 1977/ 78:15, medan 

organisationen företrädesvis är reglerad i lag (1978:28) om försäkringsdomstolar.

Prövningstillstånd infördes 1982-04-01 som ett sätt att stärka FÖD:s 
prejudikatbildande verksamhet. Prövningstillstånd ges om det är av vikt för 
ledning av rättstillämpningen, s k prejudikatdispens, om det föreligger 
synnerliga skäl till sådan prövning p g a grova felaktigheter i FR:s hand
läggning av målet samt ”om det finns anledning att ändra det slut försäk
ringsrätten har kommit till”, s k ändringsdispens. Bestämmelserna härom 
återfinns i förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, 36 och 37 a §§. 
Den sistnämnda bestämmelsen handlar om ändringsdispens och rör endast 
FÖD.

Besvär som har anförts av RFV prövas av FÖD utan prövningstillstånd. 
Frågan om prövningstillstånd handhas av två lagfarna ledamöter och en 
icke lagfaren ledamot.

Försäkringsrätterna, FR, är tre till antalet, en i Huskvarna (Jönköping) 
kallad Försäkringsrätten för Södra Sverige (FRS), en i Haninge, Försäk
ringsrätten för Mellansverige (FRM) och en i Umeå, Försäkringsrätten för 
Norra Sverige (FRN). För FR gäller lagen (1978:28) om försäkringsdom- 
stolar, FPL (se nedan) och förordningen (1978:633) med försäkringsrätts- 
instruktion. Därutöver har de tre rätterna fastställt arbetsordningar. Planer 
finns på att avveckla FR och överföra deras uppgifter till kammarrätterna 
(KR).

FR är uppdelade i avdelningar bestående av sex yrkesdomare, som kallas 
försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessorer, jämte föredragande och 
kanslipersonal.13 Ett försäkringsrättsråd är chef för rätten. Samtliga rätter 
har en administrativ enhet och ett antal dömande avdelningar.

FÖD är en domstol som är sammansatt av juristdomare och lekmän. 
Grundläggande bestämmelser om FÖD:s uppgifter, organisation m m 
finns i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar och i förordningen 
(1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen. I FÖD finns en 
lagfaren president och minst åtta lagfarna försäkringsdomare samt minst
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åtta andra ledamöter. De icke lagfarna ledamöterna förordnas av rege
ringen för tre år i sänder. Dessa lekmän är inte nämndemän i gängse 
bemärkelse, utan de skall ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden och 
kunskaper av särskilt värde för domstolens arbete.

Vid avgöranden i sak utgörs FÖD av ett kollegium bestående av tre lag
farna ledamöter och två lekmän. I vissa processuella frågor deltar endast 
tre ledamöter, såsom vid prövning av besvär över beslut som ej innebär 
avgörande av saken, vid förordnande i avvaktan på målets avgörande samt 
vid annan åtgärd som avser endast måls beredande och vid beslut genom 
vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta har prövats i sak. I mål 
där frågan om enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning har uppkommit 
kan FÖD sammanträda i plenum. Samtliga ledamöter skall då delta i avgö
randet, om inte laga hinder möter.

Liksom i FR kan regeringen på begäran av FÖD förordna särskilda sak
kunniga för viss tid, vilka skall ha till uppgift att tillhandagå domstolen med 
utlåtanden.

Enligt FPL 1 § skall lagen tillämpas i regeringsrätten (RR), KR, länsrätt (LR), FÖD 
och FR i de angivna domstolarnas rättskipande verksamhet. Då det är fråga om 
handläggning av förvaltningsärenden, typ personalärenden, hos ovan nämnda dom
stolar skall däremot FL och inte FPL tillämpas.

För initiativets form och innehåll finns utförliga bestämmelser. Enligt FPL 3 § 
skall formen vara skriftlig och ansökan eller besvärshandlingen skall vara egenhän
digt undertecknad av den enskilde eller dennes ombud. Vad gäller handlingens inne
håll är minimikravet, att initiativtagaren förmår klargöra, vad hon/han åsyftar med 
sin skrift. I FPL 4 § uttrycks detta beträffande "ansöknings- eller besvärshandling 
eller därmed jämförlig handling” så, att den skall innehålla ett yrkande. Yrkandet 
skall kompletteras med angivande av omständigheter till stöd härför. I FPL 5 § 
finns en bestämmelse enligt vilken rätten skall, om en ansöknings- eller besvärs
handling är så ofullständig, att den inte kan läggas till grund för prövning i sak, 
förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att 
hennes/hans talan annars ej upptas till prövning.

Liksom för förvaltningsmyndigheternas del uppkommer för förvaltningsdomsto
larna frågan om vem som skall se till att målet blir tillfredsställande utrett. I FPL 8 § 
stadgas att ”rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. 
Härav framgår att officialprincipen skall tillämpas, men att utredningsansvaret inte 
sträcker sig lika långt i alla mål utan varierar med hänsyn till dettas beskaffenhet.

Till skillnad från FL innehåller FPL uttryckliga regler om formen för förfarandet 
(9 §). Huvudregeln är att förfarandet skall vara skriftligt. Den allmänna principen 
om att part skall ha rätt till fullständig insyn i det material som tillförts ärendet gäller 
även för förvaltningsdomstolarna (FPL 43 §). Som förutsättning för partsinsyn 
finns reglerna om kommunikation (10-12 § och 18 §). Till hjälp för beredning och 
utredning finns ett antal utredningsmedel. Förvaltningsdomstolarna kan använda sig 
av remissinstrumentet i den utsträckning som den för dessas del lagfästa official
principen (8 §) kräver. Enligt 24 § kan förvaltningsdomstol anlita sakkunnig och
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enligt 13 § inhämta yttrande från förvaltningsmyndighet, som tidigare beslutat i 
saken. FPL innehåller regler om överlämnande till rätten av skriftliga handlingar och 
föremål, som åberopas som bevis (20-22 §§). Enligt 23 § får rätten också förordna 
om syn på stället.

När målet bereits vidtar prövningen. Frågan om prövningens omfattning regleras 
i FPL 29 §. Enligt denna paragraf skall rättens avgörande inte gå utöver vad som 
yrkats i målet. Om det föreligger "särskilda skäl”, får dock rätten ”även utan yrkande 
besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående enskilt 
intresse”. Enligt FPL 30 § skall rättens avgörande grundas på ”vad handlingarna 
innehåller och vad i övrigt förekommit i målet". I samma paragrafs andra stycke 
stadgas att beslut skall motiveras.

Av AFL 20:11 framgår att FR är första besvärsinstans och att FÖD är andra 
besvärsinstans. För att besvär skall tas upp till sakprövning skall vissa s k sak- 
prövningsförutsättningar vara uppfyllda. Besvären skall anföras i rätt forum, det 
aktuella beslutet skall vara överklagbart, den klagande skall ha besvärsrätt, besvären 
skall anföras i rätt tid och besvären skall anföras i viss form. Är inte dessa förut
sättningar uppfyllda, skall målet i princip avvisas. En tidigare dom i samma sak, s k 
res judicata, utgör hinder för sakprövning av samma sak igen. Är samtliga förutsätt
ningar för att besvären skall bli sakligt behandlade uppfyllda, vidtar målets bered
ning. Beredningen (formen, utredningsansvaret, kommunikation, remiss och övriga 
utredningsmedel) är i allt väsentligt densamma som vid behandling av mål i första 
instans. På beredningsstadiet kan besvärsmyndighetema förordna om s k inhibi
tion, dvs stoppa verkställigheten av ett beslut i avvaktan på besvärsmålets slutliga 
avgörande (FPL 28 §).

Efter beredningen vidtar prövningen. Frågan om besvärsprövningens omfång i 
relation till det överklagade beslutet och innehållet i klagandens talan besvaras i FPL 
29 §. Där stadgas att rättens avgörande får "ej gå utöver vad som yrkats i målet”. 
Detta innebär att besvärsmyndigheten principiellt är bunden inte endast av de yrkan
den som inom besvärstiden framställts där ulan även av yrkandena i lägre instanser.



Tillhörigheten till försäkringen

Försäkrade och/eller förmånsberättigade

Det är en mycket vid personkrets, som omfattas av den allmänna försäk
ringen. Såsom försäkrade räknas alltså alla svenska medborgare - var i 
världen de än är bosatta - samt alla i Sverige bosatta utlänningar. Att en 
person är försäkrad innebär emellertid inte, att hon/han har ovillkorlig rätt 
till lagens förmåner eller att hon/han omfattas av lagens alla förpliktelser. 
Den som uppfyller villkoren för att vara försäkrad är också skyldig att till
höra försäkringen. Försäkringen är således obligatorisk. Den som inte är 
försäkrad kan i princip inte förvärva några rättigheter från försäkringen. 
En utlänning kan dock på grund av konvention vara förmånsberättigad utan 
att vara försäkrad.

I AFL 1:3 anges reglerna. Paragrafens huvudregel finns angiven i det 
första stycket, medan de andra styckena utgör undantag från denna. Huvud
regeln innebär alltså att svenska medborgare - var de än befinner sig - är 
försäkrade enligt AFL. Detsamma gäller utländska medborgare under 
förutsättning att de är bosatta i Sverige. Bestämmelsen kompletteras i vad 
avser utlänningar av överenskommelser (konventioner) om social trygghet, 
som med stöd av AFL 20:15 har träffats med främmande makter och av 
andra internationella överenskommelser.

Viss personal på utländska beskickningar och lönade konsulat åtnjuter 
(liksom deras familjemedlemmar) enligt Wien-konventionerna1 privilegier 
och immunitet, vilket bland annat innebär, att de inte skall omfattas av de 
bestämmelser om social trygghet som kan gälla i den mottagande staten. 
Med mottagande stat avses den stat, där beskickningen och konsulatet är 
belägna.

För olika slag av förmåner gäller skilda förutsättningar för rätten att 
erhålla förmånerna. En person som inte är inskriven (se nedan) hos fk kan 
alltså ändå vara försäkrad för vissa förmåner från den allmänna försäk
ringen. Omfattningen av försäkringen för personer som inte är inskrivna 
varierar mellan olika försäkringar och olika personkategorier.

1 Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall enligt Wicn-konventioncma om diploma
tiska och konsulära förbindelser, Wicn-konvcntioncn om diplomatiska förbindelser 1961 (Sveriges 
överenskommelser med främmande makter - SÖ - 1967:1) och Wien-konvcntionen om konsulära 
förbindelser 1963 (SÖ 1974:10). Jfr FÖD 1989: 10.
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En allmän förutsättning för rätt till sjukvårdsersättning, såsom läkar
vård, tandvård, sjukhusvård, sjukgymnastik och läkemedel, är att sjukvår
den ges i Sverige. Den allmänna försäkringen ersätter inte sjukvård i utlan
det, utom i de fall en försäkrad under vistelse vid gränsen mot Finland eller 
Norge erhåller läkarvård i något av dessa länder. Detta innebär att i utlan
det bosatta svenska medborgare liksom bam under 16 år alltid har rätt till 
sjukvårdsersättning vid behov av sjukvård i Sverige, trots att dessa båda 
personkategorier ej är inskrivna hos fk. Enligt bestämmelser i konventio
ner kan en utländsk medborgare ha rätt till sjukvårdsersättning under vis
telse i Sverige.

För rätt till sjukpenning (sp), havandeskapspenning (hp) och föräldra
penning (fp) är inskrivning hos fk en grundförutsättning (se nedan). Men 
en person som är bosatt i ett annat nordiskt land och som arbetar som 
anställd i Sverige är som regel försäkrad i Sverige för de förmåner som hör 
samman med förvärvsarbetet. En sådan person har således rätt till sp, hp 
och fp enligt reglerna i AFL och (art 7) i den nordiska konventionen om 
social trygghet (1981:1284).

Alla som har tillgodoräknats pensionspoäng i Sverige enligt AFL är för
säkrade för ATP. Denna försäkring innebär, att man även vid bosättning 
utomlands har rätt till tidigare inarbetad ATP. I normalfallet fordras att 
man har tre år med pensionspoäng för rätt till ATP.

Inskrivning hos allmän försäkringskassa

För inskrivning hos fk och tillhörighet till den allmänna sjukförsäkringen 
har alltså bosättningen betydelse. Endast försäkrad som är bosatt i riket 
skall vara inskriven hos fk. Detta framgår av AFL 1:4 första stycket. 
Endast den som är inskriven (och därmed bosatt i Sverige) hos fk, har rätt 
att omfattas av exv sjukpenningförsäkringen och föräldrapenningförsäk
ringen.

Varje försäkrad, som är bosatt i Sverige, skall vara inskriven hos fk från 
och med den månad, varunder hon/han fyller 16 år. Försäkrade, som är 
bosatta utomlands, och bam under 16 år skall således inte vara inskrivna. 
Det åligger vederbörande fk att inskriva bam från och med den månad, 
varunder bamet fyller 16 år. Någon anmälningsskyldighet för barnet före
ligger ej. Genom uppgifter från folkbokföringen får en kassa reda på de 
bam inom kassans område, som uppnår 16-årsåldem.

Övriga försäkrade, som tidigare inte är inskrivna, skall av vederböran
de fk inskrivas så snart kassan erhållit kännedom om att sådant förhållande 
inträtt, som skall föranleda inskrivning, t ex att svensk medborgare, som
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förut varit bosatt utomlands, tagit bosättning i Sverige. I allmänhet får en 
kassa kännedom härom genom uppgift från folkbokföringen att den in
vandrade blivit folkbokförd. Det är dock en skyldighet för var och en, som 
skall vara inskriven i fk, att inom två veckor efter inträffandet av det för
hållande, som skall föranleda inskrivning, anmäla sig till den kassa, där 
inskrivningen skall ske. Om hon/han inte gör sådan anmälan, kan kassan 
ändå på olika sätt få veta, att vederbörande vistas här i landet, exv genom en 
sjukanmälan eller inkomstuppgift till kassan.

Om frågan om inskrivning blir aktuell, skall fk enligt RFFS 1985:16 (se 
nedan) 1 och 3 §§ pröva, om personen kan anses bosatt i Sverige. Uppgif
terna för inskrivning infordras på en särskild blankett, som fastställs av 
RFV. Om kassan inte fått uppgifterna inom 14 dagar, får personen en 
påminnelse.

När uppgifter för inskrivning kommit in till fk, gör kassan genom att ta 
kontakt med personen de kompletteringar som behövs för att kunna be
döma frågan om bosättning, om det inte av uppgifterna helt klart framgår, 
att personen skall anses som bosatt i Sverige. Kassan tar alltid reda på 
varifrån personen kommit, eftersom olika regler gäller för den som flyttat 
hit från ett land utanför Norden respektive från ett nordiskt land.

Inskrivningen gäller från den tidpunkt, då förutsättningen för inskriv
ning uppkom (t ex bosättning i Sverige), dock tidigast från och med tredje 
månaden före den, då inskrivningen sker. Den som inskrives (registreras) 
hos en fk tillställs ett bevis om kassatillhörigheten, ett s k försäkringsbe- 
slut.

Huvudregeln i AFL är att beslut om den allmänna försäkringens förmå
ner fattas av den fk, hos vilken en person är inskriven. Från denna regel har 
av praktiska skäl gjorts två undantag. För det första kan vissa sjukvårds
förmåner betalas ut av den fk inom vars verksamhetsområde vården givits. 
För det andra kan en kassa ge en annan kassa i uppdrag att betala ut viss er
sättning.

Försäkrad skall under ett kalenderår vara inskriven hos den fk, inom 
vars verksamhetsområde hon/han är mantalsskriven. Om hon/han inte är 
mantalsskriven, skall hon/han vara inskriven hos den kassa, inom vars om
råde hon/han är bosatt vid kalenderårets ingång. Bosätter vederbörande sig 
i Sverige senare under året, skall hon/han tillhöra den kassa, inom vars 
område hon/han först bosätter sig. Av vad nu sagts följer, att en försäkrad 
under ett kalenderår inte kan tillhöra mer än en kassa.

RFV rekommenderar i sina Allmänna råd 1986:1,2 att kassatillhörighe
ten för en person, som inte är mantalsskriven, bedöms så, att är personen 
folkbokförd, hon/han anses bosatt inom det kassaområde, där vederbörande

2 s 7.
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är folkbokförd vid årets ingång. Bosätter personen sig i Sverige senare 
under året, anses hon/han bosatt inom det område, där hon/han då folkbok
förs. En person, som inte är folkbokförd, anses i motsvarande situationer 
bosatt inom detta kassaområde, där vederbörande då skulle ha folkbokförts 
med tillämpning av reglerna i folkbokföringslagen (1967:198,1985:1121), 
FBL, om rätt folkbokföringsort.

Av regeln för kassatillhörigheten följer, att den som upphör att vara 
mantalsskriven inom området för en kassa och blir mantalsskriven inom en 
annan kassas område, skall avföras som inskriven hos den förra kassan och i 
stället inskrivas hos den senare kassan. Den försäkrade (df) behöver inte 
själv göra någon anmälan för att överflyttningen från den ena kassan till 
den andra skall komma till stånd. Uppgifter om sådana förhållanden, som 
skall föranleda överflyttning - i regel ändrad bosättning - får kassan från 
folkbokföringen. Omfattningen av den överflyttades sjukförsäkring påver
kas inte av överflyttningen.

Kassatillhörigheten är som nämnts bunden för helt kalenderår. Över
flyttning av försäkrade mellan kassor sker därför alltid vid kalenderårs
skifte. Enbart den omständigheten, att en försäkrad flyttar från ett kassa
område till ett annat, ändrar inte hennes/hans kassatillhörighet. Först då 
flyttningen tar sig uttryck i ändrad mantalsskrivning, blir kassatillhörighe
ten en annan.

Bosättningsbegreppet inom folkbokföringen

I detta avsnitt kommer folkbokföringen och dess bosättningsbegrepp att 
beskrivas. Orsaken till att så sker är tvåfaldig. För det första anknyter som 
ovan anförts socialförsäkringens regler om inskrivning hos fk till reglerna 
om mantalskrivning, vilket medför att bosättningsbegreppen inom folkbok
föringen respektive socialförsäkringen har många gemensamma berö
ringspunkter. Bosättningsbegreppet är inte särskilt definierat i AFL. Be
greppet skall i görligaste mån tolkas i överensstämmelse med de allmänna 
folkbokföringsreglema. Detta har inneburit, att man kunnat knyta an till ett 
formellt kriterium: bokföringen på fastighet. På så sätt har man fått en 
enkel och för lägre myndigheter lättillämpad princip om att den som är 
folkbokförd inom Sverige också är att anse som bosatt här. För det andra 
kan folkbokföringen rent systematiskt mycket väl hänföras till socialrätten. 
Det finns exempel i doktrinen på detta systematiseringssätt (se H Strömberg 
i Speciell förvaltningsrätt).
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Huvudmannaskap

Folkbokföringens plats inom kyrkans arbetsområde är en drygt 3OO-årig 
tradition. Genom 1686 års kyrkolag blev det för första gången allmänt 
föreskrivet att prästerna skulle föra fortlöpande anteckningar om försam- 
lingsboma. Även tidigare har prästerna fört anteckningar om döpta barn 
och om personer som blivit vigda eller jordfästa. Vid sidan om dessa 
anteckningar som fördes av prästerna fanns en annan folkregistrering, 
mantalsskrivningen, som tillkom på grund av samhällets krav på medbor
garna i beskattnings- och försvarshänseende. Kyrkobokföring och mantals
skrivning har redan från början hängt samman med och varit beroende av 
varandra. Ända fram till våra dagar har den lokala folkbokföringen skett 
efter samma huvudlinjer.

Folkbokföringsregister har fungerat som ett basregister för många 
andra myndigheters register. Pastorsämbetet rapporterar till länsskatte- 
myndighetens dataenhet och därifrån lämnas uppgifter till fk, skattemyn
digheter, bilregister, m fl myndigheter.

Riksdagen beslöt 1987-10-14 att ansvaret för den fortlöpande folkbok
föringen skall föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndig
heterna. Även fk förutsätts medverka i folkbokföringsarbetet. Den nya 
organisationen avses bli genomförd den 1 juli 1991 (prop 1986/87:158, 
1987/88:2).

Skälen till reformen är många. I förarbetena har pekats på främst tre 
skäl av mer allmänt och principiellt slag. Ett skäl har varit verksamhetens 
karaktär. I olika sammanhang framhålls att folkbokföringen är en borger
lig uppgift. Som exempel härpå kan återges vad föredragande statsråd 
anger i propositionen (s 28 f):

”Den löpande folkbokföringen var ursprungligen betydelsefull för den verksamhet, 
som bedrevs av kyrkan. Många av kyrkans tidigare verksamheter har emellertid 
tagits över av borgerliga myndigheter. Ett exempel är skolväsendet. Inom det bor
gerliga samhället har senare utvecklats ett omfattande system med rättigheter och 
skyldigheter för de enskilda. För bedömning av dessa rättigheter och skyldigheter 
har folkbokföringsuppgifterna stor betydelse. Vidare har uppgifterna betydelse för 
att bestämma myndigheternas kompetensområden. Folkbokföringen fungerar också 
som ett basregister för en mängd andra register. För Svenska kyrkans del har folk
bokföringen i dag främst betydelse som ett medlemsregister.”

Av ovanstående framgår att folkbokföringen i dag framför allt tillgodoser 
det borgerliga samhällets behov. Det anses alltså vara rent verksamhets- 
mässiga skäl, som talar för att ansvaret för folkbokföringen förs över till en 
borgerlig myndighet.



Tillhörigheten till försäkringen 55

Att pastorsämbete handhar folkbokföringen har emellanåt kritiserats 
med hänsyn till principen om religionsfrihet. Både regeringen och riksda
gen konstaterar detta. I propositionen (s 22) anges t ex:

”Det nuvarande systemet kan kritiseras ur en religionsfrihetsaspekt. Att personer 
som står utanför alla kyrkor eller tillhör ett annat trossamfund än Svenska kyrkan i 
medborgarärenden skall behöva vända sig till ett trossamfunds präst eller annan 
personal är otillfredsställande.”

De oklarheter i organisationsfrågor som rått har inverkat på möjligheterna 
att förändra folkbokföringen. Inte mindre än 11 utredningsförslag har 
sedan 1920-talet - med resultat först 1987 - lagts fram i organisationsfrå
gan. Behovet av rationalisering har emellertid vuxit sig allt starkare och 
varit tydligt pådrivande när det gällt att få fram ett beslut om folkbokfö
ringens framtida organisation. Det framgår tydligt i propositionen. Före
dragande statsråd uttalar (s 24):

”Jag har framhållit den grundläggande betydelse som folkbokföringen har för det 
borgerliga samhället. De krav som på grund härav ställts förutsätter mer rationell 
hantering av folkbokföringen än vad som är fallet i dag. Behovet av en rationalise
ring är stort och man kan inte vänta med åtgärder. Beslut om folkbokföringens 
framtida organisation kan därför inte avvaktas."

Även skatteutskottet betonar klart rationaliseringsbehovet (s 5):

”Bred enighet har sedan länge rått om att den nuvarande folkbokföringen har brister 
och behöver rationaliseras och förbättras. - Registren förs i dag fortfarande helt 
manuellt med anteckningar på flera olika ställen och rutinerna är både tidsödande och 
kostnadskrävande. Att en genomgripande modernisering och rationalisering av arbe
tet är angelägen har sedan länge framhållits av de ansvariga myndigheterna. Dröjs
målen härmed har sina naturliga förklaringar i att sådana åtgärder är komplicerade 
och att statsmakterna först måste ta ställning till folkbokföringens framtida organisa
tion. Osäkerheten i denna fråga har också inverkat negativt på den översyn som 
pågår beträffande andra förbättringar av folkbokföringen (s 7).”

Materiella regler

I detta avsnitt kommer bosättningsbegreppet i FBL i för bosättningsbe- 
greppet inom AFL relevanta delar att bli föremål för undersökning.

I FBL 11 § stadgas att var och en folkbokförs (nedan används termen 
folkbokföring i stället för kyrkobokföring p g a de nämnda förändringar
na rörande huvudmannaskapet) i den församling (i framtiden kommun?) 
och på den fastighet där hon/han är bosatt om annat ej följer av bestämmelse
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i 19-24 och 27 §§. En persons rätta folkbokföringsort är alltså vederbö- 
randes bosättningsort. Det legala bosättningsbegreppet har en kopplings- 
funktion. Om förutsättningar för bosättning på en viss fastighet anses vara 
för handen, kommer vederbörande att bli folkbokförd på denna fastighet. 
Registreringen knyter an till bosättningen med vissa undantag i de nämnda 
paragraferna. Att ordet bosättning används som ett juridiskt-tekniskt 
begrepp utan att någon motsvarighet i ett rent faktiskt boende i ordets 
språkliga bemärkelse behöver föreligga framgår av bestämmelserna i 13- 
17 §§. Huvudregeln är dock att det faktiska boendet skall sammanfalla med 
boendet i juridiskt-tekniskt hänseende. Denna regel, den s k dygnsvilore- 
geln (12 § första stycket första momentet), innebär att en person anses 
bosatt på den fastighet där hon/han regelmässigt vistas eller, när byte av 
bostad skett, kan antagas komma att regelmässigt vistas under nattvilan eller 
motsvarande vila (dygnsvilan). Regelmässig vistelse på en viss fastighet 
anses konstituera bosättning och därmed föreligger grund för folkbokfö
ring. Med regelmässig vistelse avses ej vistelse på viss fastighet vid något 
enstaka tillfälle, utan vistelsen skall äga rum under ett flertal dygn under en 
längre tid för att anses regelmässig. Någon viss tidsrymd för att vistelsen 
skall anses regelmässig finns inte. Med stöd av förarbetena till stadgandet 
kan dock som en allmän norm - från vilken undantag i både ena och andra 
riktningen kan vara motiverat - anges, att en vistelse, som är avsedd att 
vara minst tre månader, kan anses som regelmässig.

Med dygnsvila avses den längre sammanhängande vila under dygnet som 
inträffar under den arbetsfria delen av ett dygn eller del därav. Någon 
närmare bestämning av dygnsvilobegreppet såsom avseende den arbetsfria 
delen av dygnet eller på annat sätt, har i och för sig inte skett i författnings- 
väg. Regeln innebär, att uppehållsorten för vila och familjeliv tillerkänts 
större betydelse vid avgörande av bosättningsspörsmålet än uppehållsorten 
under arbete. Härigenom har i överensstämmelse med gammal praxis ur 
bosättningsbegreppet utskilts vissa fall av s k skenbart dubbel bosättning, 
dvs fall, då vistelsen på en ort sker för utövande av tjänst eller rörelse. 
Dygnsviloregeln tar sikte på två sidor i det gamla bosättningsbegreppet, 
nämligen vistelsens regelmässighet, dvs fortgående under viss tidsrymd 
utan annat än tillfälliga avbrott, och det däri ingående vilomomentet. För 
att bestämma en persons bosättning är således många gånger nödvändigt att 
sammanställa dygnsviloregeln med en eller flera av övriga för särskilda fall 
givna regler.

Av andra momentet i 12 § första stycket framgår klart bosättningsbe- 
greppets juridisk-tekniska karaktär. Orden ”anses bosatt” används i två 
skilda betydelser. Bestämmelsen som handlar om s k dubbel bosättning 
innebär, att den, som enligt regeln i första momentet ”kan anses bosatt” på 
flera fastigheter, dvs regelmässigt tillbringar dygnsvilan på flera fastighe-
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ter, ”anses bosatt” på den fastighet där hon/han med hänsyn till sin tjänst 
eller verksamhet och övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga 
hemvist. Man kan alltså i och för sig vara bosatt på flera fastigheter i bety
delsen regelmässigt vistas där under dygnsvilan men endast bosatt på en av 
dem i folkbokföringsrättsligt hänseende. Vederbörandes egentliga hemvist 
är rätt folkbokföringsort.

Begreppet ”egentligt hemvist” är följaktligen ett snävare begrepp än 
begreppet ”är bosatt”. Bosatt kan man vara på flera fastigheter men endast 
ha egentligt hemvist på en av dem. Termen egentligt hemvist återfinns i 
flera av de följande paragraferna, nämligen 14, 15 och 16 §§. Vad som 
skall anses konstituera egentligt hemvist skiftar i de olika bestämmelserna. 
Egentligt hemvist vid dubbel bosättning är en bostad, där den enskilde 
regelmässigt tillbringar dygnsvilan, samtidigt som denna bostad är belägen 
på/i närheten av/har anknytning till den ort där vederbörande utövar tjänst 
eller verksamhet eller det p g a andra omständigheter får anses vara den 
bostad, som skall räknas som vederbörandes egentliga hemvist. Egentligt 
hemvist i 14 §, som handlar om tillfällig bosättning, är tidigare och senare 
inträffad regelmässig vistelse under dygnsvilan på en viss fastighet men ej 
en aktuell sådan vistelse. Egentligt hemvist i 15 §, som rör vistelseort vid 
studier, är den fastighet där den studerandes föräldrar, make eller andra 
anhöriga bor, trots att den studerande ej regelmässigt vistas där under 
dygnsvilan. I 16 § sägs att den som p g a yrke eller tjänst inte kan till
bringa sin dygnsvila regelmässigt på viss fastighet anses bosatt på den 
fastighet, där hon/han kan anses ha sitt egentliga hemvist. Kriterier för 
egentligt hemvist är yrke eller tjänst, familjens eller annan nära anhörigs 
bosättning, förvaring av bohag och annan omständighet. Som nu framgått 
skiftar innehållet i begreppet egentligt hemvist och därmed också innehållet 
i bosättningsbegreppet.

Begreppet egentligt hemvist används inte i 13, 17 och 18 §§, men även 
där talas om bosättning i en annan mening än regelmässig vistelse under 
dygnsvilan. Enligt 13 § är en person att anse som bosatt hos sin familj, även 
om hon/han p g a sina arbetsförhållanden tillbringar dygnsvilan någon 
annanstans, detta under förutsättning att hon/han regelbundet besöker 
familjen, när ej tillfälligt hinder möter. En same anses bosatt i huvudvistet i 
samebyn oberoende av var hon/han de facto tillbringar dygnsvilan (17 §). 
Även om en person inte är bosatt på viss fastighet, dvs saknar stadigt hem
vist, anses hon/han dock bosatt i viss församling, om det med tillämpning på 
församlingens område av bestämmelserna i 12-17 §§ om fastighet kan 
anses, att hon/han är bosatt inom området.

Grundprincipen inom folkbokföringens bosättningsbegrepp är, som 
framgått av den ovan gjorda genomgången, en regelmässig vistelse under 
dygnsvilan på en viss fastighet. Denna princip står väl i överensstämmelse
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med den språkliga innebörden av ordet bosatt. Denna har alltid knutit an till 
den plats där en person tillbringar sin fritid och inte till den plats där 
vederbörande utför förvärvsarbete. Att andra anknytningsfaktorer till en 
fastighet än regelmässig vistelse där under dygnsvilan dock har tillmätts 
betydelse i flera olika faktiska situationer har också framgått.

Bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen

De allra flesta svenska medborgare vistas stadigvarande i Sverige under 
hela sin levnad. Att bosättningsvillkoret är uppfyllt för deras del framstår 
som självklart, vilket även gäller den rättsliga konsekvensen härav, nämli
gen deras inskrivning i fk. För fk:s beslut i det enskilda fallet rörande exv 
rätten till sp medför inskrivnings- och därmed även bosättningsvillkoret 
som regel inga rättsliga problem. Försäkrade, som är bosatta i Sverige, har 
den månad de fyller 16 år en oeftergivlig rätt att omfattas av den allmänna 
sjukförsäkringen genom att skrivas in hos fk (AFL 1:4). Svårigheter att 
avgöra om en person stadigvarande vistas i Sverige kan däremot upp
komma, då en utlänning flyttar till Sverige, eller då en svensk medborgare 
som vistats utomlands en längre tid återvänder till Sverige. Fk får i allmän
het kännedom om flyttning till Sverige genom meddelande från pastorsäm
bete fram till 1991-06-30 och därefter från lokala skattemyndigheten samt 
efter personlig anmälan. Sådant meddelande innehåller uppgift om folk- 
bokföringsförhållande. Eftersom det bosättningsbegrepp som skall använ
das vid tillämpningen av AFL skall baseras på det bosättningsbegrepp som 
kommer till användning inom folkbokföringen, torde det i de allra flesta 
fall förhålla sig så, att den, som enligt meddelandet är folkbokförd, också är 
bosatt i Sverige i AFL:s mening. Av rättstillämpningen framgår att det 
emellertid inte alltid är så, att en person, som är folkbokförd, anses bosatt i 
riket i AFL:s mening. Det kan också förekomma, att en person anses bosatt 
i Sverige i AFL:s mening utan att vara folkbokförd i Sverige. Det åligger 
nämligen fk att göra en egen materiell prövning av om en person är bosatt i 
Sverige.

I RFV:s kungörelse med föreskrifter om inskrivning och avregistrering 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (RFFS 1985:16) framgår, att 
en person skall anses vara bosatt här i riket "om det någorlunda säkert kan 
antas att han skall vistas här stadigvarande och att han sålunda fått sitt 
egentliga hemvist här”. Vad som menades med ”stadigvarande” och med 
”egentligt hemvist” liksom innehållet i beviskravet ”någorlunda säkert kan 
antas” låter sig inte omedelbart fastställas utan får utredas närmare. Av 
både kungörelsen och RFV:s Allmänna råd 1986:1 framgår att man utgår
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från att det är fk, som bedömer om en person är att anse som bosatt i 
Sverige och har rätt att vara inskriven hos fk. En person anses enligt RFFS 
1985:16 3 § bosatt i Sverige, om hon/han har sitt egentliga hemvist i 
Sverige, om hon/han kommer till Sverige med avsikt att vistas här stadigva
rande eller om hon/han har för avsikt att vistas här endast under en begrän
sad tid, om anledningen till vistelsen är förvärvsarbete eller studier och 
vistelsen är avsedd att vara mer än ett år. Även medföljande make och barn 
under 18 år skall anses bosatta här i landet, om de avser att vistas här mer än 
ett år. Med make likställs en person, med vilken vederbörande stadigvaran
de sammanlever, om de tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller 
har haft barn.

När det gäller den närmare bedömningen av om en person har sitt 
egentliga hemvist i Sverige rekommenderar RFV, att folkbokföringens 
regler om dygnsvila tillämpas. Även i övrigt rekommenderar RFV att fk 
låter folkbokföringen vara vägledande vid ställningstaganden till bosätt- 
ningsfrågan. En persons egna uppgifter är av avgörande betydelse vid 
bedömningen av om vederbörande kan anses bosatt i Sverige, då hon/han 
kommit hit från ett land utanför Norden. Man skiljer på två olika situatio
ner - stadigvarande och tidsbegränsad vistelse. Den ena är den när en 
person uppger att hon/han tänker vistas i Sverige för all framtid eller i 
varje fall tills vidare. Den andra är den när en person uppger att hon/han 
har för avsikt att vistas här en viss begränsad tid.

Enligt RFFS 1985:16 3 § andra stycket första momentet skall en person 
anses som bosatt här, om omständigheterna är sådana att det kan antas, att 
hon/han skall vistas här stadigvarande, dvs tills vidare. RFV rekommende
rar att fk vid bedömningen av bosättningsfrågan tar hänsyn till sådana 
omständigheter som ändamålet med vistelsen samt bostads- och arbetsför
hållanden i Sverige och eventuellt i annat land.

Vad beträffar den som har för avsikt att bo här en viss begränsad tid, 
skall kassan vid bedömningen av bosättningsfrågan ta hänsyn till ändamålet 
med vistelsen och hur länge denna skall vara. En sådan person skall som 
framgått ovan enligt kungörelsen anses som bosatt här, om anledningen till 
vistelsen är förvärvsarbete eller studier, och vistelsen skall vara mer än ett 
år (RFFS 1985:16 3 § andra stycket andra momentet).

Principiellt gäller att bosättning i Sverige endast kan föreligga när för
utsättningar för en laglig vistelse är för handen. Därför krävs att en person 
- för vars vistelse uppehållstillstånd är nödvändigt - kan visa, att vistelsen 
här är legal, innan inskrivning hos fk kan ske. Vad avser en utomnordisk 
medborgare, som kommit till Sverige, blir bedömningen av frågan om 
hennes/hans bosättning och inskrivning alltid beroende av frågan om 
vederbörandes uppehållstillstånd. För att en utlänning skall kunna skrivas 
in hos fk fordras enligt RFFS 1985:16 5 §, att hon/han beviljats permanent
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uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för ett år eller längre eller ett 
tillstånd som eljest kan ligga till grund för folkbokföring. Till utlänningar 
räknas också flyktingar och statslösa. Utlänningar, som vid inresan inte har 
erforderligt uppehållstillstånd, kan enligt RFFS 1985:16 5 § första stycket 
skrivas in hos fk först när de har fått sådant tillstånd. När fk fått reda på att 
utlänningen fått tillståndet, skrivs hon/han in hos kassan. Enligt RFV:s 
kungörelse gäller att inskrivning av personer, som fått uppehållstillståndet 
först efter inresan, görs från och med den dag detta börjar gälla. Längre 
tillbaka än från och med tredje månaden före inskrivningstidpunkten kan 
dock kassan inte gå (5 § andra stycket). För svenska, övriga nordiska och 
för utomnordiska medborgare, som har erforderligt uppehållstillstånd vid 
inresan, kan inskrivning ske fr o m den dag som personen enligt fk:s 
bedömning bosatt sig här. Detta följer av AFL och RFV:s kungörelse. För 
nordiska medborgare har den faktiska folkbokföringen i Sverige relevans 
för möjligheterna till att bli inskriven hos svensk fk (RFFS 1985:16 4 §).

Den materiella bedömningen innefattar konstateranden rörande faktisk 
inflyttningsdag, vistelsens beräknade varaktighet, avsikten med vistelsen, 
olika anknytningsfaktorer till utvandringslandet och olika anknytningsfak- 
torer till Sverige. Avsikten eller ändamålet med vistelsen i Sverige sam
manfaller ofta med någon eller några av de anknytningsfaktorer, som 
personen har till Sverige, exv giftermål med svensk medborgare, barnafö
dande i Sverige då den andra föräldern redan är bosatt här, sammanboende 
med anhörig som redan vistas i Sverige, förvärvsarbete i Sverige, studier 
eller forskning i Sverige, fastighetsförvärv i Sverige och/eller innehav av 
tillgångar i Sverige.

Anknytningsfaktorer till utvandringslandet kan vara periodvisa vistelser 
där av längre eller kortare varaktighet, familjeanknytningar av olika slag, 
bostadsinnehav, innehav av tillgångar, utövande av verksamheter såsom 
fortsatt affärsverksamhet. Ju starkare kvarvarande anknytningsfaktorer 
som finns med utvandringslandet, ju svagare blir presumtionen för stadig
varande bosättning i invandringslandet. Om en utlänning anger som sin 
avsikt att stadigvarande bosätta sig i Sverige, måste anknytningsfaktorema 
med det tidigare hemlandet bedömas som svaga, för att avsikten med en 
stadigvarande bosättning här i landet skall kunna anses styrkt. När det 
däremot gäller en svensk medborgare som avregistrerats från svensk fk 
p g a bosättning utomlands och som sedan åter vill bli inskriven i svensk 
fk, torde avsikten om stadigvarande bosättning i Sverige vara något lättare 
att anse bevisad trots kvarvarande anknytningsfaktorer till det andra landet, 
t ex familjeanknytning.

Ibland kan den situationen uppkomma, då anknytningsfaktorema till 
utlandet och till Sverige synes väga helt jämnt. Det är då i regel fråga om 
bosättning i båda länderna under lika långa perioder. I dessa fall har krävts,
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att även en svensk medborgare, som blivit avförd från svensk fk p g a 
bosättning utomlands, måste för att kvalificera sig för bosättning i Sverige 
igen vistas här mer än ett år under sammanhängande tid. Vid periodvisa 
vistelser i Sverige och i utlandet måste fk göra materiella bedömningar av 
vilka olika faktorer, som skall tillmätas betydelse vid avgörandet av var df 
anses vara stadigvarande bosatt. Det torde vara främst i denna situation, 
som fk vid sin materiella bedömning kan påverkas av innehållet i folkbok
föringens bosättningsbegrepp såsom det kommer till uttryck i reglerna i 
FBL 12-16 §§. Dessa regler ger på olika sätt uttryck för att familje- och 
fritidsanknytningen i de flesta fall skall väga tyngre än förvärvsarbetsan- 
knytningen (med undantag av 12 § första stycket andra momentet rörande 
dubbel bosättning, som egentligen är den situation som mest liknar det 
(periodvisa boendet i två länder), då folkbokföringsadministrationen skall 
avgöra frågan om rätt folkbokförings- och mantalsskrivningsort. Av 
rättstillämpningen framgår att denna uppfattning tycks delas av försäk
ringsadministrationen. Enligt mitt förmenande vore det på ovan anförda 
grunder och p g a släktskapen mellan inkomstskatter och socialförsäk
ringar naturligare om förvärvsarbetsanknytningen tillmättes större bety
delse i försäkringsadministrationens rättstillämpning.

Frågan om stadigvarande bosättning aktualiseras även vid avflyttning 
från Sverige. Den materiella prövningen tar då sikte på om personen i fråga 
är stadigvarande bosatt utomlands. Liksom vid inflyttning till Sverige har 
även vid utlandsvistelse den enskildes avsikt med sitt boende tillagts bety
delse. Då en anmälan om utlandsflyttning föreligger, kan i och för sig göras 
gällande att den enskilde själv har uppfattningen, att det är fråga om en 
stadigvarande bosättning utomlands. I den stora grupp av fall som rör 
projektanställning utomlands, är det dock inte fråga om stadigvarande i 
betydelsen för all framtid, utan här rör det tidsbestämda vistelser. Ettårs- 
regeln i AFL 1:3 första stycket andra momentet får då i de flesta fall ut
slagsgivande betydelse (se dock fjärde stycket samt förordning (1985:73) 
om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utom
lands). Den materiella prövningen rörande eventuell stadigvarande bosätt
ning utomlands går till på samma sätt som vid inflyttning till Sverige. Fak
torer som beaktas är förutom vistelsetidens beräknade längd, förvärvsverk
samhetens karaktär, familjesituationen och familjens bosättning, bostad i 
utlandet respektive i Sverige, tillgångar i utlandet respektive i Sverige, 
hälsoskäl till utlandsvistelsen respektive sverigevistelsen m m. Den enskil
des egen uppfattning om utlandsvistelsen såsom stadigvarande eller tillfällig 
torde under senare års rättstillämpning ha fått ökad betydelse, vilket står 
väl i överensstämmelse med lagtext och anvisningar.



Sjukvårdsersättning

Allmänt

Sjukförsäkringsförmånema enligt AFL består av sjukvårdsersättning, sjuk
penning och föräldrapenning.

Sjukvårdsersättning utgår enligt AFL 2 kap i form av ersättning för 
öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel åt handikappade, tandvård, sjukhus
vård och läkarvård samt för vissa sjukvårdande behandlingar som utförs av 
annan än läkare. Ersättning utgår även för resor i samband med vården 
samt för läkemedel. I systematiskt hänseende bör observeras att AFL inne
håller endast de grundläggande reglerna vad avser sjukvårdsersättning. De 
närmare föreskrifterna om bl a beräkningsgrunder, belopp och patientav
gifter återfinns i taxor och förordningar. RFV:s Allmänna råd 1989:7 
behandlar sjukvårdsersättningen.

Landstingen och de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och 
Gotland är huvudmän för merparten av all sjukvård. Dessa är huvudmän 
även för folktandvården. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och 
sjukvården, men det direkta sjukvårdsansvaret ligger hos landstingen och 
bygger på deras i grundlagen inskrivna självständiga ställning (den kom
munala självstyrelsen) och deras åligganden enligt hälso- och sjukvårdsla
gen (1982:763) (HSL; se nedan avdelningen Hälso- och sjukvårdsrätt). 
Landstingen har stor frihet att själva bestämma om, organisera m m sin 
verksamhet, men viktiga förutsättningar för denna skapas också genom 
statsmakternas beslut. Nämnas bör dock en tilltagande kommunalisering av 
delar av hälso- och sjukvården.

Fr o m den 1 januari 1983 skall varje landstingskommun och de tre 
nämnda kommunerna enligt HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt dem som 
är bosatta i kommunen. Staten deltar emellertid i betydande omfattning i 
sjukvårdens finansiering. Detta sker genom bl a statsbidrag till den psy
kiatriska sjukvården, sjukförsäkringen samt skatteutjämningsbidrag.

Ersättning från sjukförsäkringen utbetalas direkt till landstingen för viss 
del av en försäkrads kostnader för bl a meddelad sjukhusvård, konvales
centvård, läkarvård, tandvård, preventivmedelsrådgivning, sjukgymnastisk 
behandling och vissa andra behandlingar, sjukresor och handikapphjälpme
del samt läkemedel. Landstingens ersättning är i huvudsak prestationsbase- 
rad, dvs den beräknas per vårddag, läkarbesök etc. En mindre del av lands-
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tingens inkomster erhålls genom avgifter från patienterna. Det nu anförda 
skall vidareutvecklas nedan.

Öppen hälso- och sjukvård, läkarvård, sjukhusvård m m

För öppen hälso- och sjukvård som ombesörjs av staten, landstingskommun 
eller kommun, som inte tillhör landstingskommun, liksom för tillhandahål
lande av hjälpmedel åt handikappade, utges ersättning enligt grunder som 
regeringen fastställer (AFL 2:2).

Landstingskommuner och kommuner som inte tillhör någon lands
tingskommun (sjukvårdshuvudman) erhåller ersättning från sjukförsäk
ringen (AFL). Ersättningarna innefattar all öppen och sluten sjukvård som 
lämnas den som tillförsäkrats sjukvårdsförmåner enligt AFL samt all öppen 
sjukvård som lämnas den som enligt konvention är tillförsäkrad sådan för
mån vid vistelse i Sverige (se förordning (1984:908) om vissa ersättningar 
till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring).

Den allmänna sjukvårdsersättningen innefattar förutom vissa för två år i 
taget fastställda belopp till respektive landsting (2 §) även ersättning 1. för 
rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller 
sterilisering enligt 1 § lagen (1974:525) om ersättning för viss födelse
kontrollerande verksamhet m m, 2. för oralkirurgisk behandling eller 
annan åtgärd som anges i förteckning som fastställs av regeringen, 3. för 
läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för fk:s handläggning av 
försäkringsärenden, 4. för transporter med ambulansbil eller annat fordon 
som är särskilt anpassat för sjuktransportersättning), 5. för öppen sjukvård 
till personer som fullgör värnpliktstjänstgöring eller är anhållna, häktade 
eller intagna vid kriminalvårdsanstalter, samt 6. för sådan öppen sjukvård 
som föranletts av godkänd arbetsskada (förordning 1984:908, 2 §).

Vid utbetalningen av den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårds
huvudmannen skall frånräknas den försäkringsersättning som under 
närmast föregående år har betalats ut till privatpraktiserande läkare och 
sjukgymnaster som varit verksamma inom sjukvårdsområdet.

För varje läkarvårdsbesök hos en sjukvårdshuvudman eller hos en 
läkare som har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman får en patientav
gift tas ut av df. Avgiften gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat 
läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, 
utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sp samt för förbands- och 
annat förbrukningsmaterial.
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Den patientavgift, som betalats för läkarvårdsbesök hos offentlig sjuk
vårdshuvudman, privatpraktiserande läkare som är uppförd på en av fk 
upprättad förteckning, läkare som är anställd av studerandehälsovårdsor
ganisation eller läkare inom företagshälsovård, för vilken bidrag lämnas 
efter beslut av yrkesinspektionen, innefattar även sådan röntgen- och labo- 
ratorieundersökning, röntgen- och radiumbehandling och annan behand
ling med joniserande strålning som en försäkrad remitterats till av den råd
frågade läkaren. Remitterar den rådfrågade läkaren en försäkrad till en 
läkare inom offentlig sjukvård innefattar patientavgiften också det första 
besöket hos den läkaren (förordning 1984:908, 8 §).

I förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård ges bestäm
melser om bidrag i form av grundbidrag, småföretagstillägg och nyanslut- 
ningstillägg. Bidrag lämnas för företagshälsovård som 1. utgör en opartisk, 
rådgivande expertfunktion, 2. arbetar medicinskt och tekniskt samt 
psykiskt och socialt förebyggande med arbetsmiljön som utgångspunkt, 3. 
drivs med för ändamålet utbildad personal, 4. har kompetens och erforder
liga resurser för anpassnings- och rehabiliteringsarbete, 5. är integrerad i 
eller på annat sätt samordnad med det lokala arbetarskyddet, 6. leds av ett 
partssammansatt organ, som företagshälsovårds- eller skyddskommitté och 
7. utgör en sammanhållen resurs sedd från nyttjarens sida. Bidrag lämnas 
även för företagshälsovård som bedrivs i enlighet med kollektivavtal som 
på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse 
som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976: 580) om medbe
stämmande i arbetslivet.

Ersättning för sjukhusvård, som på grund av sjukdom eller förlossning 
varit erforderlig, utges enligt grunder som fastställs av regeringen. Med 
sjukhusvård avses sjukhusvård som lämnas där försäkrad är intagen.

Medan den av sjukvårdshuvudmännen bedrivna öppna vården till 
väsentlig del finansieras genom ersättningar till huvudmännen från den 
allmänna försäkringen, bidrar försäkringen endast till en mindre del till 
kostnaderna för sjukhusvården. Ersättningsbeloppens storlek regleras 
genom återkommande överenskommelser mellan regeringen och sjuk
vårdshuvudmännen. I enlighet med dylika överenskommelser erhåller 
sjukvårdshuvudman ersättning från sjukförsäkringen med visst belopp per 
dag när en försäkrad vårdas på sjukhus. Beloppet anges i förordningen 
(1979:849) om ersättning för sjukhusvård m m. I denna förordning anges 
också vilka inrättningar som räknas som sjukhus.

I AFL 2:5 finns närmare bestämmelser om ersättning för läkarvård 
eller annan sjukvårdande behandling. Behandlingen skall i anledning av 
sjukdom ha lämnats av läkare eller sjukgymnast, som är uppförd på en av fk 
upprättad förteckning. Ersättning utges enligt grunder som regeringen 
fastställer för högst två år i sänder efter förslag av RFV. Regeringen får
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också meddela föreskrifter om i vilken omfattning privatpraktiserande 
läkare och sjukgymnaster skall vara uppförda på fk:s förteckningar. - Spe
ciella läkarvårds- och behandlingstaxor reglerar närmare vad som anförs i 
AFL 2:5.

Har en försäkrad med anledning av sjukdom erhållit läkarvård eller 
annan sjukvårdande behandling, sjukhusvård eller konvalescentvård, utges 
ersättning för resekostnader (AFL 2:6) i samband med vården enligt grun
der som regeringen fastställer (se förordning, 1987:82). Detsamma gäller 
resekostnader i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikap
pad, tandvård, besök med anledning av sjukdom hos läkare eller sjukgym
nast inom företagshälsovård, för vilken bidrag lämnas efter beslut av 
yrkesinspektionen, eller besök med anledning av sjukdom hos läkare inom 
studerandeorganisationemas hälsovård, för vilken statsbidrag utbetalas av 
högskolestyrelse.

Ersättning för sjuktransporter utges enligt grunder som regeringen 
fastställer.

Fk får träffa överenskommelse med en kommun eller en landstings
kommun om gottgörelse för kommunens kostnader för åtgärder som kan 
beräknas leda till att kassans utgifter för resekostnadsersättning minskar. 
En sådan överenskommelse skall för att gälla godkännas av RFV.

Tandvård

I tandvårdslagen (1985:125) som trädde i kraft den 1 januari 1986 stadgas 
att varje landstingskommun skall erbjuda en god tandvård åt dem som är 
bosatta inom landstingskommunen eller vistas där och är i behov av ome
delbar tandvård. Tandvård som landstingskommunen själv bedriver kallas 
folktandvård (5 § första stycket). Folktandvården skall svara för regel
bunden och fullständig tandvård för bam och ungdomar t o m det år då de 
fyller nitton år, specialtandvård för vuxna samt övrig tandvård för vuxna i 
den omfattning som landstingskommunen bedömer lämplig (7 §).

Ersättning för tandvård utges om vården meddelas vid folktandvårds
klinik, odontologisk fakultet eller annars genom det allmännas försorg eller 
lämnas av tandläkare, som är uppförda på en av fk upprättad förteckning. 
Ersättning utges enligt grunder som regeringen efter förslag av RFV fast
ställer för högst två år i sänder (AFL 2:3). Dessa grunder finns angivna i en 
tandvårdstaxa (1973:638 enligt förordning 1986:1055 /omtryckt/ och sär
skilt anmärkta senare ändringar). I sin ursprungliga form trädde taxan i 
kraft den 1 januari 1979. Enligt förordning 1989:587 skall taxan gälla tills 
vidare, dock längst till utgången av år 1990. Ersättning från tandvårds-
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försäkringen -sk tandvårdsersättning - utgår med 40 % av kostnaderna 
för tandvården. Resten betalar df till tandläkaren genom en patientavgift. 
Om kostnaden överstiger 2 500 kr under en behandlingsperiod utgör 
tandvårdsersättningen 75 % och patientavgiften 25 % av den kostnad som 
ligger över detta belopp. I kostnaden för tandvården inräknas såväl arvodet 
för tandläkarbehandling och tandtekniskt arbete som kostnaden för tandtek- 
niskt material (6 och 7 §§). Genom att tandvårdsförsäkringen gäller vård 
inom folktandvården och nästan samtliga privatpraktiserande tandläkare är 
anslutna till försäkringen utförs så gott som all vuxentandvård inom tand
vårdsförsäkringens ram.

I tandvårdstaxan anges de högsta belopp som en tandläkare får ta ut i 
arvode för en behandling. En privatpraktiserande tandläkare som inte är 
ansluten till försäkringen är inte bunden av tandvårdstaxans bestämmelser. 
Detta innebär att tandläkaren själv får bestämma arvodesbelopp och att 
patienten får stå för hela kostnaden.

Fk har hand om administrationen av tandvårdsförsäkringen. De har 
bland annat till uppgift att betala ut ersättning för tandvården. Hos fk skall 
enligt AFL finnas förtroendetandläkare. De hjälper kassans personal i 
frågor som kräver odontologisk sakkunskap.

För att en privatpraktiserande tandläkare skall få bedriva tandvård inom 
försäkringen krävs att hon/han är uppförd på en särskild förteckning hos 
fk. För att bli uppförd på förteckningen över anslutna privatpraktiserande 
tandläkare krävs att tandläkaren har socialstyrelsens legitimation som 
tandläkare, att vederbörande har en särskild försäkring för omgömingar 
och att en särskild prövning av rätten till anslutning gjorts. Tandläkaren an
sluts till den fk inom vars område hon/han skall bedriva vården. Om tand
läkaren bryter mot föreskrift i taxan, får kassan besluta att hon/han skall 
avföras från förteckningen. Föreskrifterna om återbetalningsskyldighet 
enligt AFL 20:4 skall tillämpas på ersättningar som fk betalar ut enligt 
taxan.

Tandvårdstaxan 8 § reglerar frågan om omgöringskostnader. En tand
läkare får enligt den bestämmelsen ej tillgodoräkna sig arvode eller ersätt
ning för kostnader för tandtekniskt material när en behandling 1. med 
avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag 
då protesen lämnades ut till patienten, eller 2. med fast protes helt eller 
delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes 
fast. Undantag härifrån gäller då protesen har utförts enligt immediattek- 
nik, protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk, patienten kan lastas för att 
behandlingen behöver göras om eller protesen utsatts för yttre våld. Om 
den nya behandlingen behöver utföras som en mer omfattande konstruktion 
än den ursprungliga, får tandläkaren tillgodoräkna sig arvode och ersätt
ning för kostnader för tandtekniskt material för den tillkommande behänd-
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lingen. Görs behandlingen om p g a avvikande reaktion mot dentala 
material gäller inte vad som nu sagts (i 8 §) utan i stället föreskriften i 9 § 
första stycket punkten 3. Enligt den paragrafen betalar fk genom tand- 
vårdsersättning hela arvodet och kostnaden för tandtekniskt material.

När en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt 
får tandläkaren enligt tandvårdstaxan begära prövning av behandlingsför- 
slaget hos fk. Fk prövar om tandvårdsersättning kan utgå för den före
slagna behandlingen. Enligt tandvårdstaxan kan också patienten begära för- 
handsprövning hos fk om hon/han önskar en annan behandling än tandläka
ren förklarat sig beredd att utföra inom försäkringens ram (14 § första 
stycket).

Enligt tandvårdstaxan skall förhandsprövning ske i vissa fall. Av taxan 
framgår också att REV får föreskriva undantag från skyldigheten att begära 
förhandsprövning i dessa fall (14 § andra stycket). REV får också före
skriva att förhandsprövning skall ske i andra fall (14 § tredje stycket). 
Sådana föreskrifter har meddelats av REV. Förhandsprövning skall ske vid 
omfattande protetisk behandling, vid behandling i fall med avgiftsfri tand
vård enligt 9 § tandvårdstaxan (med vissa undantag), när en försäkrad 
begär, eller tandläkaren önskar utföra ytterligare eller annorlunda behand
ling än vad som är nödvändigt för att uppnå ett odontologiskt tillfredsstäl
lande resultat, när en patient kan antas vara berättigad till ersättning för 
tandvård enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) och vid behandling 
med implantationsprotetik (käkbensförankrade broar).

Förhandsprövning görs hos den fk som tandläkaren är ansluten till. 
Syftet med förhandsprövningen kan i huvudsak anges vara att pröva om en 
föreslagen behandling är motiverad för att åstadkomma ett funktionellt och 
utseendemässigt godtagbart resultat, om nödvändiga förbehandlingar finns 
medtagna i terapiplaneringen och om en föreslagen protetisk konstruktion 
har en godtagbar prognos vad gäller förväntad funktionstid.

Vid förhandsprövningen beslutar fk om tandvårdsersättning skall utges 
för den föreslagna behandlingen. Till sin hjälp vid bedömningen har fk ett 
antal förtroendetandläkare. När det gäller beslut om förhandsprövning kan 
både tandläkaren och patienten begära omprövning av beslutet hos fk och 
överklaga beslutet till FR och FÖD. Tandläkaren behöver dock ha patien
tens medgivande för att få göra detta. Det följer av tandvårdstaxan (22 §).

Fk betalar enligt tandvårdstaxan endast tandvårdsersättning för behand
ling som är nödvändig för att uppnå ett odontologiskt tillfredsställande 
resultat. Finner en tandläkare att hon/han bör tillmötesgå en begäran om 
ytterligare eller annorlunda behandling skall patienten själv stå för kostna
den för den behandling som inte betalas av fk (10 §).

Enligt tandvårdstaxan skall, som framkommit ovan, förhandsprövning 
ske i dessa fall. Anledningen till kravet på förhandsprövning är att det



68 Sjukvårdsersättning

många gånger kan vara tveksamt om patienten haft klart för sig vilka 
behandlingsalternativ som funnits och kostnaderna för dessa. Genom för- 
handsprövningen skyddas patienten i dessa situationer.



Sjukpenningförsäkring

Bakgrund

Socialvårdskommitténs betänkande med förslag till lag om allmän sjukför
säkring kom år 1944 (SOU 1944:15). Förslaget ledde till tillkomsten av lag 
(1947:1) om allmän sjukförsäkring. Denna lag avlöstes 1962 av lag 
(1962:381) om allmän försäkring (AFL). Bestämmelserna om rätten till sp 
överfördes i huvudsak oförändrade till AFL. Socialvårdskommitténs be
tänkande från 1944 måste fortfarande betraktas som huvudkällan när det 
gäller bakgrunden till sp-försäkringen.

Det grundläggande ändamålet med införandet av en allmän sp-försäk- 
ring, nämligen att skapa ett ekonomiskt skydd för df vid sjukdom, har inte 
utvecklats närmare i socialvårdskommitténs betänkande. Till skillnad från 
rätten till andra sociala ersättningar har rätten till sp i det närmaste betrak
tats som självklar (med undantag av rätten till den tidigare förefintliga 

i hemmamakesjukpenningen samt rätten till sp för egenföretagare), och 
motiv för att berättiga dess existens har uppfattats som obehövliga. Avsak
nad av motivering för rätten till sp har gällt både motivering ur df:s egen 
synvinkel och motivering ur samhällssynpunkt.

En viktig fråga var naturligtvis vem som skulle få tillhöra försäkringen. 
Kommittén framhöll, att ur den enskildes synpunkt var ofta den allvar
ligaste ekonomiska konsekvensen av sjukdom inte de utgifter som var före
nade med sjukdomen utan den minskning av inkomsten som sjukdomen 
förde med sig. Detta gällde de flesta med förvärvsarbete men ”i alldeles 
särskild grad familjeförsörjarna”. Kommittén ansåg det dock inte vara 
behövligt att närmare utveckla detta och inte heller, att det var ett samhäl
leligt intresse att denna konsekvens av sjukdom i möjligaste mån neutralise
rades. Kommittén menade vidare, att enbart en löntagarförsäkring inte 
skulle tillgodose kravet på social rättvisa, varför även företagarna borde 
tillhöra försäkringen.

Försäkringspliktiga var alltså de som innehade förvärvsarbete. Kom
mittén utgick från att betydelsen av ordet förvärvsarbete är någorlunda lika 
för de flesta som tillämpar lagen och gav därför inte någon definition på 
vad som menas med sådant arbete. Kommittén menade dock att i ett avse
ende var en uttrycklig bestämmelse erforderlig, nämligen då det gällde att 
avgöra vilket arbete som var förvärvsarbete och vilket som inte var det, när
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det var gift kvinna som utfört arbetet. Detta sammanhängde med den sär
skilda sp-försäkring för de hemmavarande gifta kvinnorna som kommittén 
föreslog. Kommittén valde att närmare ange det arbete, som inte skulle 
anses som förvärvsarbete och som då skulle anses omfattas av den nämnda 
sp-försäkringen.

Undantag från försäkringsplikt kunde enligt kommitténs förslag ges 
gifta kvinnor utan förvärvsarbete p g a familjemedlemskap. Kommittén 
anförde också andra tänkbara undantag från försäkringsplikten, vilka inte 
var beroende av familjemedlemskap, såsom en nedre och en övre inkomst
gräns för rätten till ersättning, vilket skulle leda till att de som befann sig 
under respektive över dessa gränser ej var försäkringspliktiga. Kommittén 
stannade dock för att inte föreslå dessa undantag inom sjukvårdsförsäk- 
ringen.

Som ett grundläggande villkor för ersättningsrätt framhöll socialvårds
kommittén bosättningens betydelse. För att bli ersättningsberättigad måste 
vederbörande vara i Sverige bosatt svensk medborgare. Med dessa likställ
des enligt förslaget å svenskt fartyg anställda svenska medborgare samt i 
Sverige bosatta och mantalsskrivna utlänningar. Bosättningsvillkoret är 
fortfarande av central betydelse för ersättningsrätt (se ovan).

För möjlighet att tillhöra den obligatoriska sjukförsäkringen föreslog 
socialvårdskommittén en sextonårsgräns. Denna gräns uppställs fortfa
rande som ett krav för att bli inskriven hos fk.

Vidare föreslog socialvårdskommittén en nedre inkomstgräns som vill
kor för tillhörighet till sp-försäkringen. Inkomstgränsen föreslogs till 600 
kr om året. Denna inkomst skulle avse inkomst av förvärvsarbete. En 
inkomstgräns finns även i nu gällande lag (se nedan).

Förutom förutsättningar för att över huvud kunna bli ersättningsberät
tigad, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för rätt till ersättning i det 
enskilda fallet. Då som nu gällde att df för att uppfylla kraven på att vara i 
ersättningsberättigat tillstånd måste p g a sjukdom vara helt eller minst 
halvt arbetsoförmögen. Om begreppen sjukdom och arbetsoförmåga ytt
rade sig socialvårdskommittén mycket sparsamt.

Sammanfattningsvis kan man peka på att de fyra grundläggande förut
sättningarna för rätt till ersättning, vilka redan från början ställts upp inom 
den obligatoriska sp-försäkringen, fortfarande är lika aktuella, nämligen 
bosättningens betydelse för försäkringsplikten (termen försäkringsplikt 
används dock inte längre), innehav av förvärvsarbete som ger en viss 
inkomst, sjukdom samt en av sjukdomen orsakad arbetsoförmåga. De båda 
förstnämnda allmänna villkoren måste vara uppfyllda, för att df skall bli 
inskriven hos kassan respektive få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), 
medan de båda sistnämnda ”särskilda" villkoren kan betecknas som grund
läggande förutsättningar för rätt till sp-ersättning i det enskilda fallet.
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Sjukvårdskommitténs uppfattning om innehållet i begreppen sjukdom 
och arbetsoförmåga återkommes till i följande avsnitt.

Utvecklingen av begreppen sjukdom och arbetsoförmåga

Socialvårdskommittén framhöll i sitt betänkande SOU 1944:15, att vid 
bedömningen av frågan om sjukdom föreligger eller inte man i första hand 
får hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gängse läkarveten- 
skaplig uppfattning är att anse som sjukdom. Med denna utgångspunkt 
skulle som sjukdom betecknas varje onormalt kropps- eller själstillstånd, 
som inte sammanhänger med den normala livsprocessen. Kommittén ansåg 
vidare, att missbildningar, stympningar och andra kroppslyten (defekter), 
som är rester efter en sjukdomsprocess, men som inte utgör några sjukliga 
symptom i sig, inte skulle uppfattas som sjukdom. Enligt kommittén inne
bar detta dock inte, att endast själva sjukdomsprocessen som sådan uppfyl
ler kriterierna för vad som är att betrakta som sjukdom i sjukförsäkrings- 
rättslig bemärkelse, utan att även en efter sjukdomsprocessen kvarstående 
nedsättning eller rubbning av det fysiska eller psykiska tillståndet kan 
räknas som sjukdom. Nya komplikationer i en tidigare erhållen kroppsde- 
fekt räknas som ny sjukdom.

Vid remissbehandlingen av socialvårdskommitténs betänkande framhöll 
Försäkringsrådet, att den föreslagna bestämmelsen att med sjukdom skulle 
jämställas vissa tillstånd av arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga 
måste anses innebära, att även sådana efter en sjukdomsprocess kvarbli
vande missbildningar eller stympningar utan samband med sjukliga symp
tom ändå skulle omfattas av bestämmelsen. I anledning av vad Försäkrings
rådet anfört underströk departementschefen i prop 1946:312 med förslag 
till lag om allmän sjukförsäkring m m att enligt den bestämmelse som 
fanns i propositionens lagförslag sådan efter sjukdom kvarstående arbets
oförmåga, som föranleddes av missbildningar och stympningar, i föreva
rande hänseende borde jämställas med sjukdomstillstånd. Propositionen 
godkändes i ifrågavarande avseende av riksdagen.

Störningar och fysiologiska förändringar, som sammanhänger med det 
naturliga åldrandet eller med havandeskap och bamsbörd, ”äro tydligen 
icke att betrakta såsom sjukdomar, enär de stå i samband med den normala 
livsprocessen”. Kommittén framhöll dock därefter, att även om det ovan 
relaterade torde kunna tjäna som ledning vid lagtillämpningen, den därmed 
inte hade avsett att binda densamma. Kommittén betonade, att även 
”skälighetssynpunkter” skulle beaktas.
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Socialvårdskommittén menade, att arbetsoförmåga kunde beteckna två 
olika tillstånd, dels då df p g a sjukdom rent faktiskt var oförmögen att 
utföra förvärvsarbete, dels då det för sjukdomens botande var lämpligast 
att df avhöll sig från arbete. Kommittén menade vidare, att graden av 
arbetsnedsättning kunde variera. Man särskilde det fall, där arbetsförmå
gan inte var nedsatt med minst hälften, från det fall, där arbetsförmågan 
var nedsatt med minst hälften. I det förra fallet fanns ingen rätt till sp. I det 
senare fallet förelåg rätt till halv sp. För hel sp krävdes fullständig arbets
oförmåga. Socialvårdskommittén föreslog också en skiftande arbetsrelate- 
ring beroende på sjukfallets längd.

Till grund för det sjukdomsbegrepp som i dag används i rättstillämp
ningen ligger de karakteristika som påtalades redan i 1944 års förarbeten 
och för vilka ovan redogjorts. De viktigaste var dels det medicinska inne
hållet i sjukdomsbegreppet (sjuk i försäkringsrättsligt hänseende är den å 
vilken en medicinsk sjukdomsdiagnos kan åsättas), dels det allmänna språk
bruket (sjuk i försäkringsrättsligt hänseende är ej den där man skulle upp
fatta det som språkligt stötande att kalla vederbörande sjuk).

En rad olika tillstånd som i rättstillämpningen inte uppfattats som sjuk
domstillstånd i försäkringshänseende har under senare delen av 1970-talet 
och under 1980-talet gett rätt till sp p g a uttalanden från medicinsk fack
personal, som klargjort tillståndens karaktär av medicinska sjukdomstill
stånd.

Flera grupper av försäkrade, såsom gravida kvinnor med störningar 
under graviditeten och personer, som blivit föremål för operativa ingrepp 
även om ingreppet inte orsakats av sjukdom i traditionell bemärkelse utan 
av medfödda kroppsfel, kosmetiska störningar eller utgjorts av kejsarsnitt, 
abort och sterilisering, har genom FÖD:s rättstillämpning kommit att 
erhålla sp. Förändringar i det medicinska sjukdomsbegreppet har lett till 
förändringar i det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet.

Läkare har ibland olika uppfattningar om ett visst tillstånd skall betrak
tas som ett sjukdomstillstånd. Det gäller framför allt sådana tillstånd som 
inte objektivt kan verifieras (i tillräcklig utsträckning), men där df anför 
subjektiva besvär, vilka nedsätter arbetsförmågan. Men även beträffande 
tillstånd som svåra depressioner kan oenighet förekomma. Ett annat exem
pel är astigmatism, som inom den medicinska vetenskapen uppfattats som 
ett byggnadsfel, men som också angivits som sjukdom i socialstyrelsens 
klassifikationsregister. Med utgångspunkt i den möjlighet till skälighetsav- 
göranden som förarbetena lämnat, har i viss utsträckning det sjukförsäk
ringsrättsliga sjukdomsbegreppet kommit att omfatta de nu nämnda till
stånden.

I dag är det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet utpräglat soma
tiskt. Ett sådant sjukdomsbegrepp kan lättare användas för att förhindra
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missbruk än ett sjukdomsbegrepp av mer allmän socialmedicinsk karaktär. 
När det gäller symptomdiagnosema är man tämligen försiktig med att låta 
innehållet i det socialmedicinska sjukdomsbegreppet sammanfalla med det 
sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet. FÖD har dock i en hel del 
avgöranden rörande långa sjukfall låtit df:s subjektiva symptom vara ”till
räckliga” för att grunda rätt till sp.

Rehabiliteringsutredningen föreslår i sitt betänkande ”Tidig och sam
ordnad rehabilitering" (SOU 1988:41) att sp skall utges vid sjukdom eller 
annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan som 
förorsakar nedsättning av förmågan att skaffa inkomst genom arbete eller 
motsvarande (arbetsoförmåga).

Först kan konstateras att sp enligt förslaget kan utges inte endast då 
arbetsoförmågan beror på sjukdom utan även då den beror på annan ned
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Detta innebär 
att förutsättningarna för rätt till sp i detta hänseende är desamma som de för 
rätt till förtidspension. Detta innebär en klar utvidgning av rätten till sp. 
Inte endast de grupper för vilka ovan redogjorts har rätt till sp utan även 
andra grupper med prestationsnedsättningar av andra orsaker. Vilka dessa 
grupper är, är öppet och därmed beroende av rådande socialpolitisk grund
syn. Man har gjort gällande att begreppet ”annan nedsättning av den fysiska 
eller psykiska prestationsförmågan” i likhet med det medicinska sjukdoms
begreppet är flexibelt och skall svara mot tidens krav. En stor skillnad 
föreligger dock mellan begreppen. Det medicinska sjukdomsbegreppet är 
ett dynamiskt begrepp i den meningen att det är följsamt till den medicinska 
vetenskapens landvinningar och så till vida ett huvudsakligen teoretiskt be
grepp. Begreppet ”annan nedsättning av den fysiska eller psykiska presta
tionsförmågan” är ett huvudsakligen praktiskt begrepp. Begreppet får sitt 
konkreta innehåll i rättstillämpningen men blir mer ”konjunkturkänsligt” 
än sjukdomsbegreppet, eftersom innehållet formas av politiska övervä
ganden.

Två olika grupper urskiljs av rehabiliteringsberedningen. Det gäller 
dels de akuta sorg- och trötthetstillstånden i samband med närståendes död 
eller sjukdom, vilka redan i befintlig rättstillämpning ges sp, dels de fall där 
rätten till sp i dag är oklar p g a ospecifika besvär med få kliniska fynd i 
kombination med psykosociala faktorer. De sistnämnda tillstånden utgör en 
stor och mycket viktig grupp, vars arbetsnedsättning kan synas lika beak- 
tansvärd att kompensera som den arbetsnedsättning som klart konstateras 
bero på en medicinsk sjukdom. Många gånger torde det också förhålla sig 
så, att senare medicinska landvinningar skulle visa på ett medicinskt sjuk
domstillstånd. Endast livsproblem av sådan tyngd att de ger upphov till 
sjukdomsliknande symptom, såsom t ex smärttillstånd, skall enligt försla
get ge rätt till sp. Detta synes vara en vällovlig avgränsning.
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Avgränsningsproblemen för denna typ av symptomdiagnosfall torde 
dock bli fler med införandet av begreppet ”annan nedsättning av den fysiska 
eller psykiska prestationsförmågan”, än om man utifrån det befintliga sjuk- 
domsbegreppet använt sig av ett klarläggande avgörande från FÖD med det 
innehåll som beredningen föreslår. En utveckling i denna riktning torde 
med utgångspunkt i nu aktuell rättstillämpning ha varit att vänta.

En ytterligare utvidgning av sjukdomsbegreppet (i vidsträckt bemär
kelse) än den som beredningen föreslagit, i syfte att få flera grupper/flera 
situationer att omfattas av ersättningsrätten, kan inte anses vara adekvat 
inom ramen för en sjukförsäkring.

Innehållet i begreppet arbetsoförmåga är i ännu högre grad än innehållet 
i begreppet sjukdom mångtydigt och vagt. Socialvårdskommittén menade 
att arbetsoförmåga kunde beteckna två olika tillstånd, dels då df p g a 
sjukdom rent faktiskt var oförmögen att utföra arbete, dels då det för sjuk
domens botande var lämpligast att df avhöll sig från förvärvsarbete (pro- 
fylaktisk arbetsoförmåga). I rättstillämpningen har man utgått från att 
innehållet i det sjukförsäkringsrättsliga arbetsoförmågebegreppet utgörs av 
antingen faktisk arbetsoförmåga eller profylaktisk arbetsoförmåga. Efter
som det inte finns några fasta hållpunkter för när man skall använda det ena 
eller det andra, finns alltid möjligheten för det rättstillämpande organet att 
kräva faktisk arbetsoförmåga. Faktisk arbetsoförmåga är som regel för
handen i mycket väl avgränsbara fall. I övrigt kan ofta med fog göras gäl
lande att df rent faktiskt kan utföra åtminstone ett visst mått av arbete. Men 
för sjukdomens botande är det inte lämpligt att df arbetar. I de flesta fall 
godtas profylaktisk arbetsoförmåga som grund för sjukpenningrätt, men i 
vissa situationer och för vissa grupper förekommer det, att man ibland krä
ver faktisk arbetsoförmåga för sjukpenningrätt, t ex då df inte uppfyllt en 
förpliktelse i samband med sjukfallet eller då df är egenföretagare eller 
hemmamake (numera inom den frivilliga sjukpenningförsäkringen).

Läkaren är mest lämpad att intyga profylaktisk arbetsoförmåga. Ändå 
frångås läkarens uppfattning i åtskilliga fall utan att några skäl härför 
anförts. FÖD har i några avgöranden menat, att anledning har saknats att 
frångå sjukskrivande läkares uppfattning om den profylaktiska arbets
oförmågan liksom sjukskrivningens längd.

I åtskilliga avgöranden spelar det medicinska innehållet i det arbets- 
oförmågebegrepp som kommit till användning mindre roll eller också 
saknas ett sådant helt. Begreppet har i stället använts som ett rent juridiskt- 
tekniskt begrepp. Faktorer som ligger utanför begreppet har fått avgöra 
om df skall få sp. Vid exv partiell arbetsoförmåga har det varit arbetets 
uppläggning och inkomstens storlek som fått avgöra, om arbetsoförmåga 
förelegat. Andra juridisk-tekniska överväganden rör det arbete till vilket 
arbetsoförmågan skall relateras, vilket i sin tur är avhängigt av sjukfallets
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varaktighet (korta och långa sjukfall). En speciell inkomstrelatering skall 
göras, då df är föremål för arbetsvårdande åtgärder (enligt RFFS 1978:34).

Om sjukfallet inte kan beräknas bli kortvarigt, skall arbetsförmågan inte 
relateras till df:s vanliga arbete. Detta kan motsatsvis utläsas ur 3:8 första 
stycket. Vad arbetsförmågan då skall relateras till framgår inte av lagtex
ten. Men i förarbetena framgår, att vid långvarig sjukskrivning gäller, att 
ingen rätt till sp föreligger, om df kan utföra annat arbete än det hon/han 
tidigare haft och detta i sådan utsträckning, att hon/han kan arbeta mer än 
hälften av normal arbetsprestation. Relateringen skulle tidigare göras till 
ett, som det brukar betecknas, lämpligt lättare arbete. Men det arbete eller 
de arbeten, till vilket/vilka df:s arbetsförmåga relaterades, behövde inte 
finnas att tillgå för df inom det område där df var bosatt, utan det kunde 
vara fråga om tänkta arbeten. Med tänkta arbeten förstods arbeten, som i 
och för sig finns på den aktuella svenska arbetsmarknaden, men som df 
kanske inte hade några realistiska möjligheter att få. Df kunde exv vara 
bosatt i Norrland, där det inte fanns någon möjlighet för df att verkligen få 
ett arbete av det slag som bedömdes kunna utföras av vederbörande.

Vid långa sjukfall är innehållet i den arbetsrelatering som görs av 
grundläggande betydelse för df:s rätt till sp. Eftersom fk:s handläggnings- 
rutiner i hög grad är baserade på sjukfallets varaktighet, kan dessa få åter
verkningar på innehållet i rättstillämpningen. Enbart sjukfallets varaktighet 
bör inte få vara tillräckligt skäl att frångå relateringen till det ursprungliga 
arbetet, med en i många fall indragen sp som följd. Df:s möjligheter att 
kunna utföra detta arbete i framtiden måste betecknas som mycket små, 
innan en förändring av arbetsrelateringen sker (se följande avsnitt). FÖD 
har också gått i bräschen för en förändrad rättstillämpning.

Av största vikt är att arbetsoförmågan relateras till en realistisk arbets
marknad och inte endast till något tänkt lämpligt arbete, som df inte har 
någon möjlighet att erhålla p g a bostadsort, familjeförhållanden o dl. 
Innehållet i den arbetsrelatering som görs i förtidspensionsfallen bör 
användas även vid de långa sjukfallen. I annat fall riskerar människor att bli 
utan ersättning, eftersom de kan hamna mellan de båda ersättningssyste
men. Rättsläget har också under de senaste åren förändrats i ovannämnda 
riktning.

I rehabiliteringsberedningens förslag är begreppet arbetsoförmåga vid 
korta sjukfall i det närmaste oförändrat. Arbetsförmågan har mer explicit 
kopplats till förmågan att skaffa inkomst genom arbete eller motsvarande, 
vilket synes vara ett klargörande konstaterande. En fortsatt koppling skall 
göras till df:s vanliga eller därmed jämförligt arbete. Beredningen har 
menat det vara en brist att nu gällande rätt är passiv och inte ger erforderlig 
vägledning för tillämpningen. Beredningen föreslår därför att, om sjuk
domen eller nedsättningen av den fysiska eller psykiska prestationsförmå-
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gan kan antas bli långvarig eller df bedöms inte kunna återgå till sitt arbete, 
man skall undersöka, om df efter rehabiliteringsåtgärd kan försörja sig 
själv genom förändrat arbete eller genom annat lämpligt arbete. Man före
slår alltså en direkt hänvisning till begreppet ”lämpligt arbete” som tidigare 
endast använts i rättstillämpningen. Man framhåller att en lagreglering är 
nödvändig för att ge begreppet ett sakligt innehåll och för att därmed få en 
mer enhetlig och rättvis bedömning av arbetsförmågans nedsättning vid 
långa sjukfall. Det innehåll man vill ge begreppet lämpligt arbete och där
med också begreppet arbetsoförmåga är detsamma som det som används 
inom förtidspensioneringen och inom arbetsskadeförsäkringen. Bered
ningen framhåller nämligen att man skall beakta vad som rimligen kan 
begäras av df med hänsyn till sjukdomen eller nedsättningen av den fysiska 
eller psykiska prestationsförmågan, vederbörandes utbildning och tidigare 
verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omstän
digheter.

Rehabiliteringsberedningen menar vidare, att fk genom dess förslag får 
kriterier för att skilja ut df som man aktivt bör arbeta vidare med i rehabili- 
teringshänseende. Regeländringen bör, säger man, ge möjlighet att priori
tera hårdare än i dag, vilka ärenden man skall lägga ner stora arbetsinsatser 
på i rehabiliteringshänseende. Även om det i ett läge av begränsade resurser 
är bättre att satsa på dem som man kan förvänta sig skall svara bäst på 
rehabiliteringen, är det dock en stor brist, att man inte omtalar till vilket 
kriterium man skall relatera begreppet arbetsoförmåga, då man ej avser att 
vidta några rehabiliterande åtgärder. Blir den grupp som berörs härav utan 
sp? Den kan i ett ansträngt budgetläge öka, varför den skrivning bered
ningen föreslår är ”konjunkturkänslig” och därför mindre lämplig.

Sammanfattningsvis kan följande anföras. De grundläggande villkoren 
för rätt till sp, nämligen sjukdom och arbetsoförmåga, är mångtydiga och 
vaga begrepp. Innehållet i villkoren, liksom vilka krav man skall ställa för 
att anse villkoren vara uppfyllda, skiftar. Orsaken härtill kan vara olika 
faktiska omständigheter i samband med sjukfallet, såsom sjukfallets varak
tighet, vidtagandet av rehabiliterande åtgärder och df:s skyldigheter i sam
band med sjukfallet.

Innehållet i det sjukförsäkringsrättsliga begreppet sjukdom har bestämts 
dels genom socialvårdskommitténs uttalande, dels genom rättstillämp
ningen. Socialvårdskommitténs uttalande var av allmän karaktär. Uttalan
det har inte kunnat användas för att särskilja ett sjukdomstillstånd från 
andra tillstånd som kan nedsätta arbetsförmågan. Kommittén framhöll dock 
två omständigheter som viktiga, nämligen läkarens uppfattning och möjlig
heten till skälighetsavgöranden. Det medicinska sjukdomsbegreppet skall 
alltså utgöra grunden för det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet. I
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och med att det förra är ett dynamiskt begrepp, måste det sjukförsäkrings- 
rättsliga begreppet anpassas efter detta.

Bedömning av rätten till sjukpenning vid korta och långa sjukfall

Ett sjukfall börjar med en sjukanmälan och avslutas oftast med en friskan
mälan. Under den mellanliggande tiden har df i regel erhållit sp. Det finns 
ej någon begränsning i lagtexten om hur länge sp kan utgå om man bortser 
från bestämmelsen i AFL 16:1 andra stycket om tvångsvis utbyte av sp mot 
förtidspension. Dock finns en bestämmelse som kopplar ihop arbetsförmå
gan med sjukfallets längd, nämligen den ovan anförda AFL 3:8 första 
stycket. Beräknas sjukfallet bli kortvarigt räcker det att df är arbetsoför- 
mögen i sitt vanliga arbete för att få rätt till sp. Även om df i och för sig 
skulle kunna arbeta inom ett annat lättare yrkesområde trots den aktuella 
sjukdomen skall sp utgå.

Vid kortvariga sjukpenningärenden skall alltså nedsättningen av arbets
förmågan anses föreligga när den sjuke inte kan utföra sitt vanliga arbete 
även om sjukdomen skulle tillåta att hon/han tog ett annat arbete. Som redan 
anförts i föregående avsnitt skall kassan vid långvariga sjukpenningärenden 
bedöma om df:s sjukdom nedsätter hennes/hans förmåga att klara även 
andra lämpliga arbeten än det aktuella. Arbetsförmågan skall här ej relate
ras till df:s vanliga arbete. Detta kan motsatsvis utläsas ur AFL 3:8 första 
stycket. Vad arbetsförmågan då skall relateras till framgår inte av lagtex
ten. I förarbetena anges att om sjukdomen kan antas vara obotlig eller lång
varig skall sedan skälig tid förflutit från sjukdomens början undersökas om 
df, i vissa fall efter särskild yrkesutbildning, kan försörja sig genom annan 
sysselsättning. Är detta fallet skall df inte vidare anses vara arbetsoförmö- 
gen och således inte längre vara berättigad till sp.

I ett långvarigt sjukpenningärende skall man alltså undersöka om df, i 
förekommande fall efter rehabilitering (se nedan), är i stånd att försörja sig 
genom annan sysselsättning på den allmänna arbetsmarknaden. Här upp
kommer två definitionsfrågor, dels vad som anses vara ett långt sjukpen
ningärende, dels vad som avses med den allmänna arbetsmarknaden.

Ett långt sjukpenningärende (AFL 3:8 första stycket e contrario) kan 
anses föreligga när df på grund av sjukdom har sin arbetsförmåga nedsatt 
med minst hälften och

- det bedöms sannolikt att hon/han måste genomgå rehabiliteringsåtgärder 
för att kunna återgå till det arbete hon/han hade som frisk, eller

- det bedöms osannolikt att hon/han skall kunna återgå till det arbete 
hon/han hade som frisk.
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Detta innebär att vad som kallas ett ”långt” sjukpenningärende inte behöver 
vara tidsrelaterat. Dock finns regeln i 2:11 AFL som stadgar att rehabilite
rande åtgärder skall vidtagas om sjukfallet varat minst 90 dagar.

Den allmänna arbetsmarknaden definieras som arbetsmarknaden inom 
landet, alltså inte enbart arbetsmarknaden på df:s bostadsort. Prövningen 
skall ske utifrån yrken som är någorlunda vanliga på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsfaktorer skall däremot inte påverka rätten till sp. ökade 
möjligheter till sjukskrivning i samband med ökad arbetslöshet föreligger 
således inte.

Vid avgörandet av om sjukpenningrätt föreligger skall man i princip 
inte ta hänsyn till var df är bosatt. Detta innebär att kassan inte kan grunda 
rätten till förmåner med att det inte finns lämpliga arbeten på den ort där df 
är bosatt. Avgörande skall vara om df:s arbetsförmåga tillåter hen- 
ne/honom att ta ett arbete eller inte. Inte heller rent sociala arbetshinder, 
t ex problem med barnpassning eller långa resor till arbetet, kan beaktas av 
kassan vid prövning av rätten till sp. Som ovan framhållits är man i rätts
tillämpningen numera mycket försiktig med att släppa relateringen till df:s 
ursprungliga arbete och i stället relatera till hela arbetsmarknaden.

Det är av yttersta vikt att fk så tidigt som möjligt efter en sjukanmälan 
uppmärksammar komplicerade och svårrehabiliterade sjukfall. Detta är 
önskvärt av flera skäl, dels för att df:s rätt till sp skall kunna utredas, dels 
för att nödvändiga rehabiliteringsåtgärder skall kunna vidtas. All erfaren
het visar att det är mycket viktigt att prövningen av sjukpenningrätten sker 
tidigt i sjukfallet. Att efter en längre tids sjukskrivning få ett beslut om att 
sjukpenningrätt inte längre föreligger kan ofta innebära mycket stora 
påfrestningar på den enskilde. Nödvändiga beslut att inte betala ut sp bör 
därför komma tidigt innan verkningarna av en passiviserande sjukskriv
ning har inträtt.

Med en klarlagd medicinsk status menas i detta sammanhang att följande 
frågor är besvarade: Vilken sjukdom lider df av (diagnos)? Är df:s sjuk
domstillstånd stationärt eller föränderligt? Vad orsakar funktionsnedsätt- 
ningen? och Hur stor är funktionsnedsättningen?

I korta sjukpenningärenden består det medicinska underlaget oftast av 
ett läkarintyg från behandlande läkare. Fortsätter sjukskrivningen så att det 
blir ett långt sjukpenningärende, ställs helt andra krav på medicinskt 
underlag för att kassan skall kunna ta ställning till sjukpenningrätt och 
rehabilitering.
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Försäkringskassornas rehabiliteringsansvar

Målsättningen för fk:s arbete med de s k långa sjukfallen är att undersöka 
om det finns skäl att vidta åtgärder som kan förkorta sjukdomstiden eller 
häva nedsättningen av df:s arbetsförmåga. Detta uttrycks i lagen i AFL 
2:11.

Kassorna är alltså jämlikt AFL 2:11 ålagda att undersöka, om rehabilite
rande åtgärder av något eller några slag skall vidtas. Kassan skall skaffa sig 
kännedom om de fall, där sådana åtgärder är motiverade, genom att företa 
löpande granskning av ärenden rörande försäkrade som uppbär sp. Det 
åligger fk att göra en sjukfallsutredning, som bl a syftar till att, i de fall df 
visar sig vara i behov av rehabiliterande åtgärder av olika slag, sådana skall 
vidtas. Rehabiliteringsåtgärder skall vidtas, om åtgärderna kan antas leda 
till ett resultat, som med hänsyn främst till df:s medicinska arbetshinder, 
ålder, bosättning och sysselsättningsförhållanden framstår som väsentligt. 
Vad som närmare menas med att resultatet skall framstå som väsentligt 
framgår inte av handläggningsföreskriftema. Man skall också beakta möj
ligheterna att förebygga en ytterligare nedsättning av df:s arbetsförmåga. 
Kassan skall undersöka orsaken till nedsättningen av df:s fysiska eller 
psykiska prestationsförmåga och försöka i samråd med andra samhällsor
gan utreda behovet av och möjligheterna till df:s rehabilitering, allt i syfte 
att lämpliga rehabiliterande åtgärder kommer till stånd utan onödigt dröjs
mål.

I RFV:s kungörelse (RFFS 1979:1) om rehabiliteringsgrupper m m hos 
allmän försäkringskassa finns bestämmelser rörande centrala och lokala 
grupper och om deras sammansättning. De centrala och lokala rehagrup- 
pema åläggs att samråda med andra samhällsorgan i ärenden och frågor av 
mer komplicerad natur som gäller rehabilitering.

Att just fk fått ansvaret för att agera i rehabiliteringsfrågor torde bero 
på att kassan har den bästa möjligheten av alla samhällsorgan att på ett tidigt 
stadium spåra upp eventuella rehabiliteringsfall. Kassan har också tillgång 
till en ur rehabiliteringssynpunkt värdefull information om df. Dessutom 
har kassan möjlighet att samordna insatserna.

Det som kassan skall göra är alltså att uppmärksamma df som är i behov 
av rehabiliterande åtgärder, utreda orsaken till nedsättningen av df:s 
arbetsförmåga, medverka till att för df lämpliga rehabiliteringsåtgärder 
vidtas i samråd med i första hand df:s arbetsgivare och se till att df påbörjar 
de föreslagna åtgärderna.

I förarbetena sägs att rehabilitering omfattar i vidsträckt mening alla 
åtgärder som kan vidtas i syfte att återställa den fysiska eller psykiska funk
tionsförmågan hos sjuka eller skadade människor eller för att hjälpa dem att 
övervinna kvarstående invaliditet och i görligaste mån bli oberoende och
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självständiga medborgare. Inom rehabiliteringsverksamheten görs åtskill
nad mellan medicinsk och yrkesbetonad rehabilitering, den senare benämns 
arbetsvärd. Utöver den egentliga sjukvården hänförs till den medicinska 
rehabiliteringen vissa undersöknings- och behandlingsformer, av vilka de 
viktigaste är sjukgymnastik, sysselsättnings- och arbetsterapi, fysikalisk 
behandling samt social rådgivning och sociala stödåtgärder. Arbetsvärd är 
alla icke-medicinska åtgärder av förberedande eller direkt natur, erforder
liga för att inlemma partiellt arbetsföra i produktionen. Exempel på arbets- 
vårdande åtgärder är arbetsprövning, arbetsträning, yrkesutbildning, s k 
skyddad sysselsättning och näringshjälp, dvs bidrag till igångsättande av 
självständig verksamhet.

Den omständigheten att resurser saknas för att rehabilitering skall bli av 
leder till att många ej får den hjälp de behöver. Envar som är i behov och 
önskar rehabilitering bör ha rätt att få detta behov tillgodosett. För den 
enskilde är det av stor vikt att återvinna den förlorade arbetsförmågan. Är 
detta inte möjligt bör en förbättring ske så att den enskilde kan klara sig 
själv. Skyldigheten (AFL 20:3 sista stycket, se mera härom nedan) att 
underkasta sig rehabilitering får prövas från fall till fall - detta motsvaras 
av en skyldighet för det allmänna att under tiden för rehabilitering på ett 
skäligt sätt sörja för df:s försörjning. Gott resultat kan endast nås om df 
själv är motiverad att nå en lösning.

Merparten av de förslag som den ovan anförda rehabiliteringsbered- 
ningen lämnat i sitt betänkande Tidig och samordnad rehabilitering rör 
utbyggnaden och samordningen av samt ansvars- och initiativtagandet för 
rehabiliteringsverksamheten.

I prop 1989/90:62 föreslås olika insatser, som måste göras för att människor inte 
skall drabbas av långa sjukskrivningar eller förtidspensionering. En rad förslag 
presenteras, varav flertalet överensstämmer med rehabiliteringsberedningens för
slag.

Fk skall kunna köpa rehabiliteringstjänster från AMU-gruppen, Samhall, ryggin
stituten eller andra organisationer. Därigenom hoppas regeringen kunna minska 
väntetiderna, som idag utgör ett hinder i återgången till arbetslivet. En utvärdering av 
detta skall göras efter två år.

Arbetsgivare som anställer förtidspensionerade skall få lönebidrag samtidigt som 
samarbetet mellan olika rehabiliteringsansvariga förbättras. Nya idéer prövas inom 
rehabiliteringen. Försöksverksamhet på två år startar vid två fk för att hitta nya 
arbetsmetoder och samarbetsfonner. Försöksverksamheten skall omfatta både per
soner med sp och personer som saknar fotfäste på arbetsmarknaden, t ex människor 
med funktionshinder som i stället för arbete fått förtidspension eller sjukbidrag.

För att underlätta återgång till arbetet efter sjukdomsfall skall merkostnad för 
resor till och från arbetsplatsen kunna utbetalas som alternativ till sp. Merkostnads- 
ersättningen skall vara skattefri.
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Vidare föreslås sjukkontrollen bli förstärkt. Orsakerna bakom korttidsfrånvaro 
skall kartläggas. Fk beräknas kunna kontrollera 10-15 % av samtliga sjukanmäl
ningar. Arbetsgivarinträde föreslås införas vid privata företag. En ny lag stiftas som 
medger försöksverksamhet under de 14 första dagarna till och med juni 1992. Ett 
system med arbetsgivarinträde finns redan för statligt anställda. Regeringen ser 
endast fördelar med detta och hoppas på mindre fusk och felaktiga ersättningar. 
Vilka företag som skall ingå i försöksverksamheten skall bestämmas i samråd mellan 
RFV, fk och arbetsgivaren.

Flexibel sp ses också som en viktig rehabiliterande åtgärd. En fjärdedels och tre 
fjärdedels sp införs utöver hel och halv sp. Den gäller också inom arbetsskadeför- 
säkringen, det statliga personskadeskyddet, havandeskapspenningen och smittbärar- 
ersättningen (se nedan). Genomförd försöksverksamhet med dessa två nya sjuk- 
penningsnivåer har visat att återgången till arbetet påskyndas.

Den försäkrades förpliktelser i samband med sjukfallet

En förutsättning för rätt till sp vid inträffat sjukdomsfall är att sjukdoms
fallet anmälts till fk. Det är viktigt, att anmälan görs så snart som möjligt 
efter insjuknandet. Sjukanmälningsdagen räknas som insjuknandedag. Sjuk
anmälan kan göras till vilken kassa som helst. Vistas df på en ort utanför 
området för den kassa, där hon/han är inskriven, kan anmälan göras till 
kassan för vistelseorten med samma verkan som om anmälan gjorts till den 
egna kassan. Anmälan behöver inte göras av df själv. Sjukanmälan kan 
göras telefonledes eller genom brev eller vid personligt besök.

I RFV:s föreskrifter (RFFS 1988:2) om kontroll i sjukpenningärenden 
stadgas, att fk skall införskaffa den utredning som i varje särskilt fall kan 
anses erforderlig för bedömning av rätten till sp genom att bl a infordra 
försäkran för sp (1 §). Då fk mottagit en sjukanmälan, åligger det kassan 
att snarast möjligt och helst samma dag till df översända upplysningar om 
vad df skall iakttaga vid sjukskrivning samt en blankett för ”Försäkran för 
sjukpenning” (sjukförsäkran). På denna anges att df skall översända sjuk
försäkran till kassan så snart hon/han blivit arbetsför, dock senast viss angi
ven dag. Den angivna dagen är praktiskt taget alltid den sjunde dagen efter 
anmälningsdagen. I sin sjukförsäkran skall df ange den tid, under vilken 
hon/han p g a sjukdom fullständigt respektive till minst hälften har avhållit 
sig från arbete. Huvudregeln är den att kassan i och med denna försäkran 
anser det vara tillräckligt styrkt, att df varit helt eller minst halvt arbets- 
oförmögen p g a sjukdom. Denna s k intygsfria tid torde inte vålla några 
större problem för fk vad gäller beviskraven för att anse sp-tillstånd före
ligga.

Den lagtext som behandlar sjukanmälan finns i AFL 3:14. Den har 
följande lydelse:
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”Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan anmälan om sjukdomsfallet gjorts hos den 
allmänna försäkringskassan, där ej hinder mött för sådan anmälan eller eljest sär
skilda skäl föranleda att sjukpenning bör utgå."

Den intressanta rättstillämpningen rörande ”hinder” och ”särskilda skäl” 
kommer av utrymmesskäl ej att bli föremål för behandling här.

Anmälningsskyldigheten är en förutsättning för att fk skall kunna 
kontrollera sjukfallet redan från början. Den skall förhindra, att df i efter
hand försöker få ut sp för en frånvaro, som i själva verket haft andra orsa
ker än sjukdom och arbetsoförmåga. Fk hävdar, att sjukanmälan har bety
delse för fk:s möjligheter att på ett tidigt stadium föranstalta om rehabilite
rande åtgärder och framhåller rehabiliteringsaspekten snarare än kontroll
aspekten som den väsentliga.

Möjligheten för kassan att påfordra läkarintyg är lagfäst i AFL 3:7 
tredje stycket. Där stadgas att kassan ”må när skäl äro därtill, påfordra att 
nedsättning av arbetsförmågan styrkes genom intyg av läkare”. Ett åläg
gande för en försäkrad att förete läkarintyg jämlikt nämnda bestämmelse i 
AFL får som huvudregel gälla tidigast fr o m den sjunde dagen efter sjuk- 
anmälningsdagen enligt RFV:s direktiv i Riksförsäkringsverkets föreskrif
ter (RFFS 1988:2) om kontroll i sjukpenningärenden (2-6 §§). Alla kassor 
har tagit fasta på denna bestämmelse och kräver läkarintyg fr o m 8:e 
dagen.

AFL 20:3 handlar om indragning eller nedsättning av ersättning från 
olika socialförsäkringar inom AFL. Här relateras paragrafen till sjukpen
ningförsäkringen. Lagtexten beskriver olika situationer, då en sådan 
indragning kan bli aktuell, nämligen då df

”a) uppsåtligen åsamkat sig sjukdom eller skada, som orsakat den utgift eller ned
sättning av arbetsförmågan, för vilket ersättning begäres;

b) ådragit sig sjukdomen eller skadan vid förövande av handling, för vilken ansvar 
genom lagakraftägande dom ådömts honom;

c) vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller att följa läkares föreskrifter 
eller eljest gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt;

d) medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift an
gående förhållande, som är av betydelse för rätten till ersättning.

Vägrar försäkrad utan giltig anledning att underkasta sig åtgärd av beskaffenhet som 
avses i 2 kap 11 §, må sjukpenning eller förtidspension helt eller delvis tills vidare 
förvägras honom, under förutsättning att han erinrats om denna påföljd."

Indragning av sp kan enligt 20:3 sista stycket ske, om df utan giltigt skäl 
vägrat att underkasta sig 2:11-åtgärd. Dessa indragningsfall är vanligare än 
de enligt 20:3 första stycket.
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Regeln är alltså utformad som en förhållningsorder till fk, att dessa skall 
upphöra att utbetala sp eller utbetala endast ett mindre belopp, om de förut
sättningar är för handen, vilka anges i lagparagrafen. Dessa förutsättningar 
är i sin tur förhållningsorder för den enskilde. Hon/han skall iaktta ett visst 
handlingsmönster för att komma i åtnjutande av rättigheten att erhålla sp. 
Bakgrunden till den enskildes förpliktelser är en kombination av fk:s 
intresse av insyn, kontroll, effektiv handläggning, ekonomisk planering 
samt i anslutning härtill ett lämpligt utnyttjande av de rehabiliterande 
åtgärder som samhället har att erbjuda. Förutsättningarna för indragning 
eller nedsättning jämlikt AFL 20:3 sista stycket är, att df vägrar att accep
tera den föreskrivna åtgärden ”utan giltig anledning” och att åtgärden skall 
vara ”ägnad” att förkorta sjukdomstiden. Förpliktelserna i framför allt sista 
stycket är av ingripande karaktär för df och rättsföljden drabbar ofta 
vederbörande hårt. Indragningen eller nedsättningen av ersättningen är inte 
tidsbegränsad utan kan ske under en helt obestämd tidsrymd. Rättsföljden 
som inträder får alltså kännbara konsekvenser för den enskilde. Den 
enskilde drabbas av något negativt, i detta fall en ekonomisk förlust, i 
anledning av ett oönskat beteende.

I AFL 2:11 stadgas som ovan framkommit att, så snart till en försäkrad 
utgivits sjukvårdsersättning för 90 dagar i följd eller eljest skälig anledning 
föreligger, fk skall undersöka om skäl föreligger att vidta rehabiliterings- 
åtgärd. Befinns sådan åtgärd erforderlig, skall kassan se till att den vidtas. I 
3:13 andra stycket stadgas, att bestämmelserna i 2:11 äger motsvarande 
tillämpning i fråga om sp.

Innan fk beslutar att rehabiliteringsåtgärd skall vidtas, skall tjänsteman
nen noggrant informera df om den föreslagna åtgärden. Om df inte vill 
medverka till åtgärdens genomförande och fk finner att df inte har någon 
giltig anledning att vägra, skall tjänstemannen muntligen informera om att 
df:s sp i så fall kommer att dras in. Om df fortsätter att vägra medverka till 
åtgärdens genomförande, skall df skriftligen informeras om innebörden av 
20:3 sista stycket. Om df fortfarande vägrar att medverka till rehabilite- 
ringsåtgärdens vidtagande, kan sp antingen nedsättas eller helt dras in (se 
även AFL 3:17; jfr AFL 3:15; dessa paragrafer är kommenterade i min 
uppsats Rättigheter, skyldigheter och sanktioner inom socialrätten i TfR 
1986 s 627 ff).

Regler om återbetalning av för mycket uppburen ersättning finns i de 
flesta socialförsäkrings- och bidragsförfattningama. Innehållet i reglerna 
är i sak ungefär detsamma. Den centrala regeln i sammanhanget är AFL 
20:4. Flertalet författningar hänvisar till denna eller innehåller en nästan 
likalydande regel. Regeln innebär, att återbetalning skall ske i två fall. Det 
ena fallet är, att någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet 
att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt
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förorsakat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp. Det 
andra fallet är, att någon eljest obehörigen eller med för högt belopp upp
burit ersättning och skäligen har bort inse detta.

I det första fallet skall den som uppburit bidraget själv ha förorsakat den 
felaktiga utbetalningen. Återbetalningsskyldighet kan åläggas i betydligt 
vidsträcktare omfattning än vad straff (t ex i BrB 9:1) kan ådömas. Regeln 
om återbetalning förutsätter inte uppsåt eller vårdslöshet hos betalnings
mottagaren. Således behöver betalningsmottagaren inte ha lämnat de orik
tiga uppgifterna i avsikt att framkalla den felaktiga utbetalningen eller ens 
ha förstått att uppgifterna varit oriktiga. Betalningsmottagaren har ett 
mycket vidsträckt ansvar.

Det andra fallet innebär att betalningsmottagaren blir återbetalnings- 
skyldig om hon/han skäligen bort inse, att hon/han obehörigen eller med 
för högt belopp uppburit ersättning. Många gånger är det mycket svårt att 
avgöra vad vederbörande bort inse.

Även om förutsättningarna för återkrav är uppfyllda, kan myndigheten 
helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om ”anledning före
kommer”, såsom vid den återbetalningsskyldiges sjukdom, sociala rehabili
tering, arbetslöshet, bidragsbehov m m. Genom möjligheten att helt eller 
delvis bevilja eftergift från återbetalningsskyldigheten kan myndigheten, 
när ansvaret drabbar en enskild särskilt hårt, avpassa ersättningsbeloppets 
storlek efter omständigheterna.



Sjukpenninggrundande inkomst

I AFL 3:2 stadgas att sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den årliga 
inkomst i pengar eller skattepliktiga naturaförmåner, som en försäkrad kan 
antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen såsom arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan grund 
(inkomst av annat förvärvsarbete).

Begreppet SGI byggs upp av tre faktorer som skall vara förhanden för 
att df skall få tillgodoräkna sig en SGI, nämligen ett innehav av förvärvsar
bete, en arbetsgivar/arbetstagarrelation och en inkomst.

Begreppet förvärvsarbete

Lagtext och lagförarbeten innehåller ingen definition av begreppet för
värvsarbete. Det finns inte heller någon allmän lagstiftning om förvärvsar- 
betsavtal, i vilken närmare anges innebörden av förvärvsarbete, tjänst, an
ställning, arbetstagare, arbetsgivare m m. Det torde dock i de flesta situa
tioner inte medföra några större svårigheter att särskilja förvärvsarbete 
från icke förvärvsarbete (jfr FÖD 1989:19), om man med det förra avser 
betalt arbete och det senare icke betalt arbete. Gränsdragningen mellan 
arbetstagare och andra förvärvsarbetande kan däremot vara svårare att 
göra.

Begreppet förvärvsarbete ingår som en del av definitionen av det 
inkomstbegrepp som används inom den svenska sjukförsäkringen. Härvid 
skiljer man på å ena sidan inkomster av förvärvsarbete och å andra sidan 
övriga inkomster, såsom exempelvis inkomster av kapital. Dylika kapital
inkomster kan utgöras av exv räntor, pensioner, livräntor, aktieutdel
ningar, hyror och arrenden. I vissa fall kan tveksamhet uppstå huruvida en 
utbetald ersättning gäller utfört förvärvsarbete eller t ex stipendium, belö
ning eller bidrag för studier. Kapitalinkomster ingår som huvudregel inte i 
den inkomstberäkning som ligger till grund för fastställande av en försäk- 
rads SGI utan endast inkomst från förvärvsarbete.

Bland förvärvsinkomsterna skiljer man på inkomst av anställning (eller 
tjänst) och inkomst av annat förvärvsarbete. Den vars inkomst härrör från 
anställning kallas arbetstagare eller löntagare. Den för vars räkning veder-
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börande utför arbete benämnes arbetsgivare. Den som har inkomst av annat 
förvärvsarbete kan vara rörelseidkare, självständig företagare, fri yrkesut
övare eller uppdragstagare.

Vanligtvis torde det inte vara svårt att avgöra huruvida en anställning 
eller ett arbetstagarförhållande föreligger. Ibland kan dock tveksamhet fö
religga, huruvida vederbörande är arbetstagare eller inte. I brist på lagbe
stämmelser har de rättstillämpande myndigheterna vid gränsdragningen 
mellan arbetstagare och andra förvärvsarbetande sökt ledning i allmänna 
rättsgrundsatser och den praxis, som utvecklats på området.

Begreppet arbetstagare

Vid behandlingen av lagstiftning och rättspraxis har som en viktig fråge
ställning beaktats i vad mån enhetlighet eller differentiering med avseende 
på arbetstagarbegreppet eftersträvats eller kommit till uttryck. Under 
1940- och 50-talen samt början av 1960-talet har utvecklingen av arbets
tagarbegreppet på olika rättsområden gått mot allt större enhetlighet. Vid 
den sistnämnda tidpunkten fanns det starkt fog för att tala om ett i sina 
grunddrag enhetligt arbetstagarbegrepp, vilket ytterligare förstärktes ge
nom utformningen av arbetstagarbegreppet i propositionerna till AFL och 
till ny semesterlag. HD:s socialt betonade - smidiga och tänjbara - bedöm- 
ningsmetod bidrog till denna utveckling. Om man gör en uppdelning av 
olika lagområden med hänsyn till de olika ändamål som dessa är avsedda att 
tillgodose kan noteras, att socialförsäkringslagstiftningen mer än andra 
lagstiftningsområden, t ex semesterlagstiftningen, kräver enkla och fasta 
normer för gränsdragningen. En viss grad av schablonisering i rätts
tillämpningen har ansetts nödvändig med hänsyn till den stora frekvensen 
av fall, där frågan aktualiseras och till att de rättstillämpande organen i 
första instans inte har möjlighet utifrån vare sig processuella eller tidsmäs
siga utgångspunkter att verkställa gränsdragningen på det ur rättssäkerhets- 
synvinkel bästa sättet. Nödvändigheten av en schablonartad bedömningsme- 
tod har framhållits i flera lagförarbeten från denna tidsperiod.

I rättspraxis har målen under 1970-talet och därefter främst gällt frågan 
att undgå arbetsgivaravgift. I lagförarbeten under denna tidsperiod fram
hålls att det inte längre finns någon skillnad på det civilrättsliga och det 
socialförsäkringsrättsliga arbetstagarbegreppet. Metoden att avgöra om 
någon är arbetstagare eller inte genom en samlad bedömning av samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet har inte inneburit en enkel summering 
av antalet faktorer som pekar i den ena eller andra riktningen. Olika om
ständigheter har tillmätts olika vikt, och något mekaniskt hänsynstagande
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till att en viss eller vissa omständigheter faktiskt varit förhanden eller ej 
varit förhanden har det inte varit fråga om.

I enlighet med förslag i prop 1981/82:88 överflyttades handläggningen i 
överinstans av mål om arbetsgivaravgifter från FRM och FÖD till KR i 
Stockholm med RR som slutinstans. Besvärsordningen i fråga om PGI och 
bestämmande av underlag för egenavgifter blev samtidigt: lokal skatte
myndighet - LR - KR - RR. - Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 april 
1982.

RFV har i november varje år publicerat en vägledning för bedömningen 
av vem som är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare enligt AFL 
m fl författningar. Vägledningen har fortlöpande reviderats under hän
synstagande till domstolens domar.

Inkomstbegreppet

Med SGI avses den inkomst i pengar eller skattepliktiga naturaförmåner1 
som df kan antas komma att få av eget arbete under det närmaste året 
antingen som arbetstagare (inkomst av anställning) eller på annan grund 
(inkomst av annat förvärvsarbete).

1 SOU 1944:15, s 213.
2 Lundbcrg-Malm, Hitta rätt i allmän försäkring, s 38.

Av lagtexten framgår alltså att inkomst av anställning som regel är den 
lön som df erhåller för utfört arbete. Till lön i penningar hänförs - för
utom kontant avlöning i gängse mening - även bl a provision, tantiem, 
vinstandelar, drickspengar, gratifikationer, semesterlön, semesterersätt
ning, helgdagsersättning, vikariatsersättning, övertidsersättning, företags- 
nämndsarvode, kostersättning, mätningsarvode, permitteringslön, allt i den 
mån ifrågavarande förmån erhålls på grund av ett anställningsförhållande.2

Angående beräkning av semesterlön anförde FÖD i domen 1981:24 
följande:

”,. . vid uppskattningen av den förväntade förvärvsinkomsten finner domstolen 
det erforderligt att söka en lämplig schablon för beräkningen av inkomst inklusive 
överkompensationen. Härför talar även att ett schabloniserat beräkningssätt är ägnat 
att underlätta också för de försäkrade att utan större omgång beräkna sina sjukpen
ninggrundande inkomster. Vid valet av schablon finner domstolen lämpligt att med 
beaktande av nu rådande överenskommelser på arbetsmarknaden och för tillgodose
ende av semesterlagens åsyftade överkompensation använda samma schablon som 
efter överenskommelse mellan Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och Privat- 
tjänstemannakartellen (PTK) används vid beräkning av pensionsmedförandelön och 
sjuklön, nämligen faktorn 12,16 multiplicerad med lönen beräknad för månad."
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Nu är schablonen uppräknad till 12,21.
Det finns i stort tre alternativ för beräkningen av den förvärvsinkomst 

som skall ligga till grund för sp, nämligen 1) förvärvsinkomst under viss 
förfluten tid, t ex den senast taxerade inkomsten, 2) inkomsten vid sjukfal
lets inträdande och 3) den inkomst som df kan förväntas få under den 
närmaste tiden. Det tredje alternativet är det som för närvarande används i 
Sverige.

Med SGI avses i regel den inkomst i pengar eller naturaförmåner som df 
kan antas komma att få under tolv månader framöver antingen som arbets
tagare eller på grund av annat förvärvsarbete (se ovan). 90 % av denna 
inkomst skall ersättas. SGLn får högst motsvara sju och en halv gånger bas
beloppet vid årets början.

Systemet bygger på att en viss årsinkomst i förväg anmäls och registre
ras samt att denna inkomst delas upp (periodiseras) över årets alla dagar, 
oberoende av hur df arbetar.

En SGI bestående av en beräknad framtida inkomst innehåller dock i nu 
gällande rätt vissa begränsningar. Begränsningarna består bl a däri, att 
sammanlagd förvärvsinkomst som ej uppgår till visst minsta belopp per år 
inte registreras och att hänsyn inte tas till tillfälliga inkomständringar.

Den minsta SGI, som berättigar till sp är för närvarande 6 000 kr per år. 
Dehna gräns medför att ett stort antal personer som inte fått fastare an
knytning till förvärvslivet, t ex feriearbetande studerande, inte får någon 
inkomst registrerad. De drabbas ibland även av den andra begränsningen 
om att tillfälliga inkomster inte skall medräknas (se nedan).

Beräkning av SGI

Huvudprincipen vid SGI-beräkningen innefattar ett prognosställande 
rörande df:s inkomst av förvärvsarbete ett år framåt i tiden räknat från tid
punkten för prognosställandet. Lagtext, förarbeten och rättstillämpning 
utvisar vilka faktiska omständigheter som tillmäts relevans, då man ställer 
denna prognos. Det är fråga om faktiska omständigheter, beträffande vilka 
man vid beslutstillfället kan fastslå, att de med en tämligen hög grad av san
nolikhet skall inträffa i framtiden, exv framtida månatliga utbetalningar av 
lön från df:s arbetsgivare. Dessa är ofta avhängiga av faktiska omständighe
ter, som föreligger redan vid beslutstillfället. Om df då har en anställning, 
från vilken df uppbär en viss lön, är detta givetvis ett faktum, som har stor 
betydelse vid prognosställandet avseende df:s framtida inkomst. Även fak
tiska omständigheter som inträffat före beslutstillfället har många gånger 
stor betydelse vid fastställandet av framtida inkomst. Redan lagtexten ger
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vid handen att tidigare års taxerade inkomst kan tjäna som underlag vid 
fastställandet av en tänkt framtida inkomst. Detta gäller framför allt 
inkomst för en egenföretagare. Men även för att fastställa framtida anställ- 
ningsinkomster kan inkomstdeklarationen avseende tidigare år få betydelse, 
framför allt vid förvärvsavbrott. Av rättstillämpningen framgår också att, i 
mål som gått till högre instans, faktiska omständigheter, som har legat i 
framtiden och som inte tillmätts betydelse eller ansetts bevisade med den 
grad av sannolikhet som krävts, då första instans prövade ärendet, men som 
har inträffat vid beslutstillfället i högre instans, fått avgörande betydelse 
vid SGI-beräkningen i den högre instansen.

90 % av den sålunda fastställda SGLn divideras med antalet dagar per 
år, dvs 365, varvid sp:s storlek erhålles. Genom att antalet kalenderdagar 
utgör delningstalet kallas beräkningssättet ”kalenderdagsmetoden”.

Sedan den 1 december 1987 gäller ett nytt beräkningssätt för sp, den s k 
timberäknade metoden. I stället för den kalenderdagsberäknade metoden 
med 90 % av SGI:n delad med årets 365 dagar skall delningstalet motsvara 
df:s arbetstid under ett år, den sk årsarbetstiden (3:2b). Dessutom gäller 
ett särskilt rekvisit för att få sp enligt den timberäknade metoden. För rätt 
till ersättning måste df faktiskt ha avstått från förvärvsarbete (3:10). ”Er- 
sättningsberättigad tid är endast df:s ordinarie arbetstid (3:10a). Det är 
också endast df:s ordinarie arbetstid som skall ingå i årsarbetstiden (3:2b). 
Förvärvsarbetsrekvisitet och årsarbetstidsbegreppet kan sägas utgöra kär
nan i den timberäknade metoden.

Avsikten med denna metod är att förbättra df:s kompensationsnivå vid 
korttidssjukdom. Den är därför tidsbegränsad och gäller endast för sjukfall 
som varar upp till 14 dagar och för de första 14 dagarna om sjukfallet varar 
längre tid (3:10). Varar sjukfallet längre tid än 14 dagar skall sp för tiden 
härefter kalenderdagsberäknas (3:4).3 Df som främst avses få en förbättrad 
ersättningsnivå är de som arbetar deltid eller i skift och de som är säsongs- 
eller feriearbetande.4

3 Denna tidsbegränsning gäller dock inte sluderandc.

4 Prop 1986/87:69, s 20.

De nya reglerna skall endast omfatta df med SGI av anställning (3:10). 
Har df inkomst av både anställning och som egen företagare skall den tim
beräknade metoden tillämpas på SGI:n av anställning, medan SGI:n från det 
egna företaget beräknas enligt den kalenderdagsberäknade (3:10b). I vissa 
fall skall dock sp:n kalenderdagsberäknas trots att df har SGI av anställning. 
Detta beror på svårigheten att i en del situationer avgöra hur df skulle ha 
arbetat. Detta gäller exempelvis när man är helt eller delvis arbetslös (se 
3:10c 1-3 p).
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I prop 1986/87:69 om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och 
vid tillfällig vård av barn anges att man vill "komma tillrätta med brister 
vad gäller kompensationsnivån inom den obligatoriska sjukförsäkringen”.5 
Genom en timberäknad sp ”anpassas ersättningen till den ordinarie arbets
tid eller motsvarande normala arbetstid då den försäkrade skulle ha utfört 
förvärvsarbete om han inte hade blivit sjuk”.

5 Prop 1986/87:69, s 1.
6 SOU 1944:15, s 183 f.
7 SOU 1944:15, s 88.
8 SOU 1944:15,s 134 f.
9 Prop 1986/87:69, s 26 och s 88 f.
10 Prop 1986/87:69, s 40.
11 Prop 1986/87:69, s 30 och 34.

De nya ersättningsreglernas syfte kan alltså ses som en vilja att förstärka 
inkomstbortfallskompensationsprincipen.6 Det är dock inte alltid självklart 
att ett samband finns mellan förvärvsarbetade dagar och förvärvsinkomst. 
Om df exv blir sjuk före och under en långhelg, t ex jul eller påsk, utgår 
ingen lön under denna tid.7 Eftersom långhelgen inte utgör förvärvsarbetad 
tid utgår ingen sp (3:10 första stycket). Enbart det faktum att df p g a sin 
sjukdom gått miste om lön medför inte rätt till sp. Detta kan alltså ses som 
ett avsteg från inkomstbortfallskompensationsprincipen. Viss arbetsfri tid 
har dock jämställts med förvärvsarbetad tid (3:10 tredje stycket).

En annan grundläggande princip med rötter i socialvårdskommitténs 
betänkande är att sjukförsäkringens regler skall gälla generellt för alla för
säkrade.8 Vid remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag DsS 1986:8 
Förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av 
barn, föreslog några remissinstanser att de nya reglerna endast skulle gälla 
vissa kategorier av anställda. Departementschefen avslog detta just med 
hänvisning till ovannämnda princip.9

Den timberäknade metoden innebär ändå en begränsning, eftersom den 
endast gäller försäkrade med SGI av anställning (3:10a första stycket). Det 
kalenderdagsberäknade systemet ansågs främst ha drabbat de anställda. 
Deras arbetstider är oftast fastställda på förhand och inkomsten är beroende 
av dessa.10

En orsak till att den timberäknade metoden endast gäller anställda ligger 
också i själva ersättningskonstruktionens utformning. Enligt förarbetena 
kommer årsarbetstiden och den ersättningsberättigade arbetstiden ofta att 
svara mot den ordinarie arbetstid som anges i respektive överenskommelse 
mellan de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.11 Bestämmelserna om 
ordinarie arbetstid i dessa överenskommelser har sin grund i arbetstidsla
gens (1982:673) regler (se 3 och 5 §§). Arbetstidslagen gäller endast för 
arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivares räkning (se 1 §). Egen-
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företagarna omfattas alltså inte av dessa regler. Deras ordinarie arbetstid 
blir svår att fastställa, eftersom de inte är bundna av några regler härom. 
Egenföretagama får därför sin sp beräknad efter det kalenderdagsberäk- 
nade systemet (3:4 första stycket).

Försäkrade som inte omfattas av den timberäknade metoden är de som 
anges i AFL 3:10c 1-3 p. Deras sp skall i stället kalenderdagsberäknas. 
Orsaken härtill är enligt förarbetena svårigheten för df att avgöra hur 
hon/han skulle ha arbetat om hon/han inte blivit sjuk.12 I praxis har viss 
annan tid jämställts med förvärvsarbetad tid. Detta gäller exempelvis då df 
får dagpenning från arbetslöshetsförsäkring. Trots detta har man valt att 
inte låta den nya ersättningskonstruktionen bli tillämplig för detta fall.13 
Man undersökte om kompensationsnivån i dessa fall förbättrades genom 
den timberäknade metoden och när man fann att så inte var fallet, ansåg 
departementschefen att sp:n skulle kalenderdagsberäknas.

12 Prop 1986/87:69, s 38 f.
13 Prop 1986/87:69, s 46.
14 Jfr SOU 1983:48, s 237 ff.

Anmälan och kontroll av SGI

När en försäkrad skrivs in hos fk skall kassan utreda df:s inkomstförhållan
den. Om df:s beräknade årsinkomst av förvärvsarbete uppgår till minst 
6 000 kr skall kassan fastställa hennes/ hans SGI. I sådant fall anges också i 
beslutet om SGI:n är baserad på inkomst av anställning eller inkomst av 
annat förvärvsarbete. När SGI fastställts i samband med inskrivning, gäller 
inkomsten fr o m tidpunkten för inskrivningen. Inkomstberäkningen skall, 
om annat inte är känt för fk, grundas på upplysningar som kassan får av df 
eller hennes/hans arbetsgivare eller på inkomsttaxering för tidigare år i 
enlighet med vad som ovan angivits.

Förutom uppgifter från df och df:s arbetsgivare14 utgör självdeklara
tion, PGI samt faktiskt utfört arbete hjälpmedel för fk, då denna skall 
beräkna df:s SGI. Df är skyldig att meddela fk sin inkomst. Innehållet i df:s 
uppgifter liksom i viss mån även arbetsgivarens uppgifter kontrolleras av 
fk på olika sätt, bl a genom att sättas i relation till tidigare faktiskt utfört 
arbete.
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Ändring av SGI

Fk är skyldig att ompröva df:s SGI, när kassan fått kännedom om att dennes 
inkomstförhållanden har undergått ändring av betydelse för rätten till sp 
eller för sp:s storlek. Kassan får kännedom om sådana ändringar genom 
uppgifter från df, dennes arbetsgivare eller olika register. Df är enligt AFL 
3:6 skyldig att inom två veckor anmäla sådan ändring i sina inkomstförhål
landen som kan påverka sp:s storlek. Fk skall också i skälig utsträckning på 
eget initiativ inhämta uppgifter om inkomstförhållanden m m från df eller 
på annat lämpligt sätt.

Bestämmelserna i AFL 3:2 och 5 anses inte medge att hänsyn tas till 
löneökningar som väntas bli resultatet av pågående löneförhandlingar. Sär
skilt bestämmelserna i 3:5 om att ändring av SGI förutsätter att fk fått 
kännedom om inträffade inkomständringar synes kräva att förändringen 
faktiskt inträtt, m a o att avtalsförhandlingarna avslutats. Betydande svå
righeter skulle också möta vid motsatt tolkning. En sådan skulle förutsätta 
överväganden rörande många svårbedömbara faktorer som kan antas 
inverka på löneförhandlingar, såsom konjunkturutsikter och politiska åt
gärder på skatteområdet. Särskild bedömning måste göras för olika yrkes
grupper och olika kategorier. I synnerhet skulle svårigheter möta att 
förutsäga utgången av lokala förhandlingar, där de ekonomiska förhållan
dena för det enskilda företaget kunde komma att få betydelse. Någon möj
lighet för verket att föreskriva rättvisa och generella bedömningsgrunder 
för hela landet torde under sådana förhållanden knappast föreligga. Be
dömning av avtalsförhandlingarnas väntade resultat från socialförsäk- 
ringsmyndighetemas sida skulle lätt kunna föranleda kritik om obehörig 
inblandning i förhandlingarna. Full rättvisa skulle heller aldrig uppnås.

En redan beslutad löneökning utgör givetvis grund för en SGI- ändring. 
Frågan om SGI-anpassningen till aktuell löneutveckling är av stor vikt inte 
endast för försäkrade med ett aktuellt förvärvsarbete utan framför allt för 
försäkrade som har ett förvärvsavbrott av någon anledning (se nedan).

Enligt nuvarande regler finns en väntetid på 14 dagar innan en anmäld 
eller på annat sätt uppmärksammad inkomständring träder i kraft (AFL 
3:5). Regeln har tillkommit för att förhindra spekulation och med hänsyn 
till skyldigheten för df att snarast och senast inom två veckor anmäla änd
ringar i inkomstförhållandena som kan påverka SGI (AFL 3:6). Togs vän
tetiden bort anses det kunna ge upphov till en mängd utredningar vid tiden 
för sjukfallet - eftersom tidigare försummade anmälningar då kunde kom
ma att göras - och utbetalningen därigenom försenas. Värdet av att ha en i 
förväg registrerad SGI anses också komma att minska. Även statsfinansiella 
skäl talar för bibehållandet av väntetid.
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Regeln om att SGLn kan ändras först efter 14 dagar efter det att fk fått 
kännedom om df:s inkomständring aktualiseras ofta i rättstillämpningen 
och används mycket strikt.

Stadigvarande, regelbundet återkommande och tillfälligt arbete

Syftet med regeln om den tänkta framtida årsinkomsten som grund för 
SGLn är att tillfälliga inkomständringar och inkomstvariationer under 
olika delar av året inte skall inverka på SGLn. SGLn skall baseras på en 
framtida genomsnittlig årsinkomst.

Alla förändringar, vilkas verkningar understiger sex månader, skulle 
inte påverka SGLn, men väl de som avser minst sex månader. Detta betyder 
att så fort en inkomst är av stadigvarande natur den skall ingå i df:s SGI 
oberoende av om den kan uppfattas som df:s huvudsysselsättning eller som 
df:s bisyssla/or. Detsamma skall gälla om sysselsättningen inte är av stadig
varande natur men väl regelbundet återkommande. Kan den uppfattas som 
regelbundet återkommande har tidsomfånget vid varje sysselsättningstill
fälle ingen betydelse. När en sysselsättning skall uppfattas som regelbundet 
återkommande ges inte närmare besked om i vare sig lagtext, förarbeten 
eller RFV:s anvisningar. Vad som är regelbundet återkommande har över
lämnats till rättstillämpningen att avgöra i varje enskilt fall. Frågan har ofta 
aktualiserats i samband med studerandes feriearbete, korttidsanställningar 
av olika slag för ungdomar och för kvinnor som vill etablera sig på arbets
marknaden samt över huvud i samband med kortare vikariatsanställningar 
av olika slag.

Kravet i förarbetena om att hänsynstagande till bisysslor (antingen dessa 
är av stadigvarande natur eller regelbundet återkommande) får ske endast 
om inkomsten från dem är av någon betydelse för vederbörandes levnads
standard har inte skapat några problem i rättstillämpningen. Har df yrkat 
höjning av sin SGI p g a en bisyssla, har ett avslag aldrig motiverats med 
att inkomsten inte varit av betydelse för df:s levnadsstandard. Vill df att 
inkomsten från bisysslan skall påverka SGLn, utgår man från att den är av 
betydelse för levnadsstandarden. Alltifrån den obligatoriska sjukförsäk
ringens tillkomst har alltså gränsdragningen mellan stadigvarande arbete 
(inkomst) och inte stadigvarande arbete (inkomst) tillmätts en grundläg
gande betydelse vid SGI-beräkningen. I RFV:s föreskrifter (RFFS 1981:5) 
om sjukpenninggrundande inkomst stadgas följande om ifrågavarande 
gränsdragning:
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”Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap 2 lagen (1962:381) 
om allmän försäkring skall endast sådan inkomst beaktas som en försäkrad kan 
antas komma att tills vidare åtnjuta

1. av eget arbete under minst sex månader i följd;
2. av eget årligen återkommande arbete.”

I begreppet ”tillfällig” ingår följaktligen dels en tidsfaktor, nämligen ett 
krav på att inkomsten från arbetet gäller en tidsperiod som är mindre än sex 
månader, dels ett krav på att inkomsten från arbetet inte får vara regelbun
det återkommande.

I rättstillämpningen har frågan om tillfällig inkomständring huvudsak
ligen koncentrerats till frågan om en anställning df innehar är tillfällig eller 
inte eller om omfånget (deltid - heltid) av en anställning är tillfälligt eller 
inte. Frågan uppkommer vid en förändring av anställningsinkomster.

För en studerande som står i begrepp att etablera sig på arbetsmarkna
den dyker ofta frågan upp om ett arbete är att betrakta som tillfälligt eller 
inte. Många gånger är anställningarna tidsbegränsade; det är fråga om 
praktiktjänstgöringar och vikariat. En annan kategori försäkrade med en 
osäker förankring på arbetsmarknaden är de arbetslösa och de långvarigt 
sjuka, för vilka kassorna har haft svårigheter att avgöra om kortare an
ställningar är tillfälliga eller varaktiga. För kategorin gravida kvinnor eller 
nyblivna mödrar har spörsmålet som regel gällt, huruvida en övergång 
från deltid till heltid en kortare tid före föräldraledigheten skall uppfattas 
som tillfällig eller inte.

Förvärvsavbrott15 p g a någon av de nu nämnda omständigheterna är 
också vanligt förekommande. Nedan diskuteras hur detta påverkar df:s 
SGI.

Förvärvsavbrott

Är df fast etablerad på arbetsmarknaden och har hon/han en stadigvarande 
anställning, blir beräkningen av SGI:n förhållandevis enkel. Men om df inte 
har någon aktuell anställning, dvs ej förvärvsarbetar p g a arbetslöshet, 
studier, värnplikt, anstaltsvistelse, barnafödande och föräldraledighet, 
långvarig sjukdom och pension, vilka faktiska omständigheter tillmäts då 
betydelse för SGI-beräkningen? AFL 3:5 och RFFS 1981:5 innehåller 
regler om några av dessa förvärvsavbrottssituationer.

Rätten att få en SGI fastställd för df baseras på att df gör en inkomstför
lust. Motivet för sjukpenningförsäkringen är kompensationstanken. SGI:n

15 Sc min bok Sjukpenninggrundande inkomst kap 4-8.
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är alltså som huvudregel konstruerad som en inkomstbortfalls-SGI. Ar- 
betsmarknadsanknytningen för df är mycket viktig för beräkningen av SGI, 
även då df inte är aktuellt förvärvsarbetande. Anställningens varaktighet, 
anställningens omfång (heltid - deltid) och anställningsformen är faktorer, 
som har betydelse för att avgöra frågan om etablering i ett arbete eller i ett 
yrke. Arbetsetableringen har nämligen en specifik betydelse för möjlighe
ten att tillgodoräkna sig SGI vid förvärvsavbrott. Om df blivit arbetslös, 
studerar, gör förvärvsavbrott p g a havandeskap och/eller vård av barn, 
är långvarigt sjuk eller blivit pensionerad är den första förutsättningen, 
som måste vara uppfylld, att df före förvärvsavbrottet varit arbetsetable- 
rad. För rätten att behålla SGI vid studier krävs, att df är etablerad i ett 
yrke, dvs varit verksam i detta yrke under minst ett år. Detta framgår av 
rättstillämpningen. Den arbetsetablering som krävs för rätten att behålla 
SGI vid förvärvsavbrott p g a havandeskap och vård av nyfött barn liksom 
vid arbetslöshet och långvarig sjukdom är, att df påbörjat en anställning av 
stadigvarande natur, då förvärvsavbrottet inträffar.

Men räcker det för att df skall få tillgodoräkna sig en SGI under för
värvsavbrott, att df tidigare varit arbetsetablerad? Det skulle i så fall inne
bära, att om man väl en gång förvärvat rätten till SGI, man skulle behålla 
denna oberoende av orsaken till förvärvsavbrottet. Även om detta berodde 
på någon av de ovan anförda orsakerna, framgår av rättstillämpningen, att 
ytterligare krav uppställts för rätten att behålla SGI. Det viktigaste kravet 
för rätten att behålla SGI är df:s förvärv savsikt (se min bok Sjukpenning
grundande inkomst). Detta krav gäller oberoende av orsaken till förvärvs
avbrottet. Eftersom detta krav är av sådan grundläggande betydelse för df:s 
möjligheter att tillgodoräkna sig en SGI, då df inte har en inkomstförlust 
som behöver kompenseras p g a avsaknad av förvärvsarbete, kan denna 
SGI i motsats till en inkomstbortfalls-SGI betecknas som en förvärvsav- 
sikts-SGI. Df:s avsikt att förvärvsarbeta efter förvärvsavbrottets upphöran
de torde tillsammans med kravet på en tidigare arbetsetablering utgöra det 
rättsliga motivet till att låta df behålla SGI även under förvärvsavbrott. 
Anknytningen till det krav som uppställs vid en inkomstbortfalls-SGI, 
nämligen innehav av förvärvsarbete, dvs att df är arbetstagare (eller egen 
företagare) och innehar en anställning (eller har ett företag), från vilken df 
uppbär lön, blir genom kraven på tidigare arbetsetablering och på för- 
värvsavsikt för framtiden tillräcklig för att grunda rätten att få tillgodo
räkna sig en SGI. Ibland krävs att df:s förvärvsavsikt rör samma yrkesom
råde, i vilket df varit verksam under den tidigare arbetsetableringen. Är df 
tjänstledig från sitt tidigare arbete för studier inom eget yrkesområde, 
anses både arbetsetableringen och förvärvsavsikten uppenbara, vilket ger 
rätt till SGI under hela studietiden. Om df slutat sitt tidigare arbete för 
studier inom eget yrkesområde anses inte arbetsetableringen lika påtaglig
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som i förra fallet, varför df får rätt att behålla sin SGI under endast ett år. 
Då studierna förmedlats av arbetsmarknadsmyndighet innefattar kravet på 
förvärvsavsikt, att df i framtiden skall förvärvsarbeta inom det yrkesom
råde, vartill studierna syftar (se RFFS 1981:5 3 § punkterna 6 och 7, AFL 
3:5 tredje stycket punkterna 1, 2 och 3 samt fjärde och femte styckena /s k 
vilande SGI/).

Vid arbetslöshet innebär kravet på förvärvsavsikt att df ”står till 
arbetsmarknadens förfogande”. Här krävs att df:s förvärvsavsikt omfattar 
alla arbeten, som ger en lön svarande mot df:s tidigare fastställda SGI. 
Förvärvsavsikten måste i princip styrkas genom det formella kravet, att df 
är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Även andra bevis
krav på förvärvsavsikt har uppställts. Orsaken till förvärvsavbrottet och 
därmed till arbetslösheten kan sägas ha en speciell betydelse för arbets- 
etableringen. Om df själv orsakat arbetslösheten genom att lämna sitt 
arbete, har hon/han egentligen inte rätt att behålla SGI:n under förvärvsav- 
brottsperioden, även om man varit generös i rättstillämpningen och hänvi
sat till sexmånadersregeln som sådan för rätt att bibehålla SGI:n.

Har df gjort ett förvärvsavbrott p g a havandeskap och vård av nyfött 
bam, krävs ej för rätten att behålla SGLn under viss i författningstext angi
ven tid, att df därefter verkligen återupptar förvärvsarbete. I AFL 3:5 
tredje stycket punkterna 4 och 5 sägs att SGI:n inte får sänkas om df är 
gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast sex måna
der före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför eller om df 
är helt eller delvis föräldraledig från förvärvsarbete för vård av bam och 
bamet inte har fyllt ett år. När sedan den SGI-skyddade tiden gått ut och 
fråga uppkommer om df skall ha rätt att behålla sin SGI, synes författ
ningstexten kräva, att df:s förvärvsavsikt rör det arbete som df före avbrot
tet varit etablerad i. Men rättstillämpningen visar, att förvärvsavsikten rör 
förvärvsarbete över huvud. Rättstillämpningen visar också, att df måste ha 
”acceptabla skäl” (semesterstängning, skolferier, driftsuppehåll, semester- 
och kompensationsledighet) att inte uppta förvärvsarbete efter tidsperio
dens utgång, för att förvärvsavsikten fortfarande skall anses föreligga. 
Någon längre fortsättning på förvärvsavbrottet godtas dock ej, utan obe
roende av vilka skäl som anförts anses en förlängning av förvärvsavbrotts- 
perioden utöver vad som kan betraktas som ”tillfälligt" styrka, att df inte 
har den förvärvsavsikt som krävs i sammanhanget. Detta är generellt vid 
utträde ur alla SGI-skyddade perioder.

Även i de fall långvarig sjukdom givit upphov till frågan om df har rätt 
att behålla sin SGI, krävs förutom en tidigare arbetsetablering, att df har 
för avsikt att återuppta förvärvsarbete så snart sjukdomen upphört och 
arbetsförmågan inträtt. Om df och försäkringsadministrationen har olika 
uppfattningar om förhandenvaron av sjukdom och arbetsoförmåga kan
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detta komma att påverka huruvida df:s förvärv savsikt är styrkt. Om df:s sp 
dras in med motiveringen, att det inte längre är styrkt, att df:s arbetsför
måga är nedsatt med minst hälften, och df själv anser sig fortsatt arbets- 
oförmögen (en arbetsoförmåga som i många fall är styrkt av läkarintyg) 
och av den anledningen ej upptar förvärvsarbete, anses df:s förvärvsavsikt 
ej styrkt, varför df förlorar rätten till sp och, något som är viktigt i detta 
sammanhang, rätten att tillgodoräkna sig en SGI.



Frivillig sjukpenningförsäkring

Den frivilliga sjukpenningförsäkringen, som finns införd i AFL 21 kap, 
innebär ett visst försäkringsskydd för försäkrade som inte har rätt till obli
gatorisk sp eller vars sp inte uppgår till garantibeloppet enligt AFL 4:6 (f n 
60 kr/dag). Detta innebär att den frivilliga försäkringen främst är av in
tresse för hemmamakar, studerande och andra med låg eller ingen för
värvsinkomst.

När det gäller frågan om vem som har rätt att teckna frivillig sjukpen
ningförsäkring uppställs i AFL 21:1 fyra kriterier, nämligen a) inskriven 
hos fk, b) under 55 år, c) ingen sp eller sp understigande garantibeloppet 
och d) ingen hel ålders- eller förtidspension. Om en inskriven försäkrads 
årsinkomst (SGI) inte uppgår till 6 000 kr, vilket innebär att hon/han över
huvudtaget inte har rätt till obligatorisk sp (AFL 3:1), kan hon/han på fri
villig väg försäkra sig för en sp som uppgår till lägst 20 kr/dag och högst 60 
kr/dag. Om en försäkrad har rätt till obligatorisk sp, men denna understi
ger 60 kr/dag, kan hon/han försäkra sig för ett sjukpenningtillägg som till
sammans med sp uppgår till lägst 20 kr/dag och högst 60 kr/dag.

Försäkringen kan löpa utan karenstid eller med en karenstid om tre eller 
trettio dagar. Enligt huvudregeln utgår sp fr o m dagen då sjukanmälan 
görs (AFL 3:10). Df kan efter anmälan till fk erhålla en karenstid av tre 
eller trettio dagar (AFL 3:11). Detta får betydelse vad avser avgiften för 
den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Vid beräkning av karenstiden 
måste man beakta den s k 20-dagarsregeln (AFL 3:11). Denna innebär att 
om en ny sjukdomsperiod påbörjas inom 20 dagar efter det att en före
gående sjukdomsperiod avslutats, skall vid beräkningen av karenstid bägge 
perioderna anses som en sjukperiod.

När det gäller möjligheterna att erhålla ersättning från den frivilliga 
sjukpenningförsäkringen använder man sig av samma bedömningar som 
man gör vid den obligatoriska sjukpenningförsäkringen med två viktiga 
undantag. Ersättning lämnas inte för sjukdom som inträffat innan försäk
ringen blivit gällande. Ett anmält sjukdomsfall under försäkringens giltig
hetstid anses ha samband med sjukdom som inträffat innan försäkringen 
blivit gällande endast om sambandet är uppenbart (förordning 1985: 733 
om frivillig sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa 3 §). Den
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förra situationen innebär normalt sett inga problem. Däremot kan den 
senare medför vissa tillämpningssvårigheter.

Insjuknar df anses alltså ett samband med tidigare sjukdom föreligga 
endast om sambandet är uppenbart. Om sambandet kan fastställas utan 
någon omfattande utredning, skall det uppenbara sambandet anses veder
lagt. Även om ett medicinskt samband kan fastställas, skall det inte påverka 
ersättningsmöjlighetema om df varit normalt arbetsför under minst två år i 
följd. Vid bedömningen av arbetsoförmågan för försäkrade utan förvärvs
arbete, t ex hemmamakar och studerande, skall hänsyn tagas till df:s fak
tiska sysselsättning.

Den frivilliga sjukpenningförsäkringen beviljas efter skriftlig ansökan 
hos den fk, vid vilken den sökande är inskriven. Försäkringen gäller fr o m 
14:e dagen efter den då ansökningen inkom till fk (förordning 1985:733 1- 
2 §§).

Den som innehar en frivillig försäkring får efter anmälan ändra dess 
innehåll (förordning 1985:733 4 §). Ändringen kan avse dels karenstiden, 
dels beloppets storlek. Den som fyllt 55 år får inte förkorta sin karenstid. 
Däremot finns det ingenting som hindrar en förlängning (AFL 21:1). 
Önskar man förkorta karenstiden, gäller ändringen inte för sjukdom som 
inträder innan förkortningen blivit gällande. För att ändra - öka eller höja 
- beloppet finns ingen åldersgräns. Vid höjning gäller precis som vid för
kortning av karenstiden att det höjda ersättningsbeloppet inte gäller för 
sjukdom som inträder innan ändringen trätt i kraft. Ändring av försäk
ringsbeloppet kan ske även utan anmälan därom. Detta inträffar om den 
obligatoriska sp höjs. I så fall sänks den frivilliga sp i motsvarande mån, så 
att den totala ersättningen inte överstiger garantinivån.

Enligt AFL 21:1 skall försäkrad genom frivilliga avgifter kunna erhålla 
sp eller sp-tillägg. Dessa avgifter fastställs av RFV eller regeringen enligt 
AFL 21:2.1 förordningen 1985:733 anges dock att det är RFV som faststäl
ler avgifterna. Avgiften skall bestämmas så att den täcker kostnaderna för 
sp, sp-tillägg och administration.



Ersättning till smittbärare

Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare innebär att den i tidigare 
lagstiftning gjorda uppdelningen mellan tillfälliga och kroniska smittbärare 
slopas. För båda kategorierna skall ersättningen beräknas efter inkomst- 
bortfallsprincipen och samtliga ärenden skall handläggas av fk. Ersätt
ningen, som kan utges som hel eller halv förmån, benämns smittbärarpen- 
ning. Ersättningen skall utges av allmänna medel därför att den allmänna 
försäkringen och ersättningen till smittbärare riktar sig till delvis skilda 
personkretsar. Smittbärarpenningen kan utges till såväl svenska som ut
ländska medborgare oavsett om de är bosatta i Sverige eller på tillfälligt 
besök.

Med smittbärare förstås den som har eller kan antas ha en smittsam 
sjukdom utan att ha förlorat sin arbetsförmåga till följd av sjukdomen (1 § 
andra stycket första punkten). Endast den som är helt arbetsoförmögen på 
grund av en smittsam sjukdom utesluts från lagens tillämpningsområde. 
Denne har i stället rätt till ersättning från sjukpenningförsäkringen. Det 
innebär att, om arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt till följd av en 
annan sjukdom än en smittsam sådan, man kan ändå räknas som smittbära
re. Detsamma gäller om arbetsförmågan är delvis - men inte helt - nedsatt 
på grund av en smittsam sjukdom. Detta medför, att en smittbärare som har 
förlorat sin arbetsförmåga till följd av t ex ett benbrott kan vara att anse 
som smittbärare enligt denna lag, trots att hon/han kan vara berättigad till 
hel sp enligt AFL. Dubbelkompensation undviks genom avräkningsregeln i 
6 §. Enligt denna regel skall smittbärarpenning utbetalas med det belopp 
som överstiger sp om förmånerna avser samma tid.

Som smittbärare förstås också den som för eller kan antas föra smitta 
utan att vara sjuk i en smittsam sjukdom (1 § andra stycket första punkten). 
Här avses den som inte har en smittsam sjukdom, men som har ett sår eller 
någon annan skada som kan göra livsmedel som hon/han hanterar otjänlig 
som människoföda.

En smittbärare har rätt till smittbärarpenning om hon/han måste avstå 
från förvärvsarbete på grund av beslut enligt smittskyddslagen, livsme
delslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av livsmedelslagen (3 § 
första punkten). Detta överensstämmer i huvudsak med vad som gällde 
tidigare. Beslutet kan meddelas av smittskyddsläkaren eller den behänd-
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lande läkaren. Som ett beslut räknas i detta sammanhang även förhållnings- 
regler. De beslut, som avses i livsmedelslagen och därtill anslutande före
skrifter, gäller skyldighet att genomgå läkarundersökning, att lämna avfö
ringsprov eller förbud att arbeta inom livsmedelshanteringen. Sådana be
slut meddelas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Den som måste avstå från förvärvsarbete på grund av läkarundersök
ning eller hälsokontroll, som man genomgår utan att beslut enligt 3 § 
första punkten har fattats, är berättigad till smittbärarpenning enligt 3 § 
andra punkten. Bestämmelsen saknar motsvarighet i den tidigare lagstift
ningen. Ersättning utges om vederbörande på eget initiativ genomgår un
dersökning eller kontroll. Åtgärden skall uteslutande syfta till att utröna om 
hon/han har en samhällsfarlig sjukdom, eller en sjukdom, smitta eller skada 
som kan göra livsmedel som hon/han hanterar otjänlig som människoföda. 
Rätt till sådan ersättning överensstämmer med strävandena att förebygga 
och minska smittspridning. Enligt 11 § tredje stycket skall man styrka att 
undersökningen haft ovannämnda syfte.

Den grundläggande principen för rätt till ersättning är att man måste 
avstå från förvärvsarbete. Det finns i vissa situationer dock skäl att utbetala 
smittbärarpenning även för dagar då df inte skulle ha arbetat. Den som är 
arbetslös kan således erhålla smittbärarpenning om hon/han gått miste om 
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) eller arbetslöshetsersättning. Vidare 
kan den som uppbär hp (se nedan) eller fp (se nedan) byta ut denna och i 
stället erhålla smittbärarpenning. Ersättningen skall i dessa fall kalender
dag sberäknas.

Huvudregeln är att smittbärarpenning utges med ett belopp som motsva
rar sp och sp-tillägg enligt AFL (4 § första stycket). Hänvisningen till 
reglerna i AFL innebär också att ersättningen skall tim-/schablonberäknas i 
den mån smittbäraren har en SGI som helt eller delvis är att hänföra till 
anställning.

Av 11 § framgår att ansökan om smittbärarpenning skall göras skriftli
gen hos fk. Någon särskild tid inom vilken ansökan skall göras föreskrivs 
inte. Hinder föreligger inte mot att utge smittbärarpenning för tid före det 
ansökan inkommit till kassan. Behörig fk är i regel den hos vilken smittbä
raren är inskriven (12 §).

I likhet med vad som gäller enligt AFL har fk ett rehabiliteringsansvar 
även beträffande smittbärare. Detta framgår av hänvisningen till AFL 2:11 
i 9 §. Denna bestämmelse saknades i tidigare lagstiftning.



Havandeskapspenning

Allmänt

Havandeskapspenning (hp) infördes 1980 för kvinnor med fysiskt an
strängande arbeten och 1985 för kvinnor vars arbetsmiljö medför risk för 
fosterskador. I förra fallet är ersättningstiden 50 dagar dock tidigast fr o m 
den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. I 
andra fallet är kvinnans rätt till hp avhängig av huruvida hon inte får syssel
sättas i sitt förvärvsarbete p g a en föreskrift om förbud mot arbete under 
havandeskap, som har meddelats med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160) 
3:16. Om så är fallet får hon hp varje dag som förbudet gäller.

I AFL 3:9 och 3:9a stadgas om försäkrad kvinnas rätt till denna förmån. 
Dessa till kvinnor öppet relaterade regler är inplacerade bland reglerna om 
sp. Där framhålles, att vad som är föreskrivet i lag eller annan författning 
om sp också skall gälla hp. Om kvinnan uppbär sp, kan hon inte samtidigt 
uppbära hp. Hp utgår med belopp som motsvarar df:s SGI och kalender- 
dagsberäknas alltid. För att df skall vara SGI-placerad krävs, att df har ett 
förvärvsarbete, från vilket hon uppbär en inkomst av minst 6 000 kr per 
år. Det är alltså endast den förvärvsarbetande kvinnan, som har rätt till 
denna ersättningsform. Precis som df:s arbetsförmåga måste vara nedsatt 
med minst hälften för att sp skall kunna utgå, måste också för rätt till hp 
arbetsförmågan vara nedsatt med minst hälften för rätt till halv hp och 
fullständigt nedsatt för rätt till hel hp. Men orsaken till arbetsnedsättningen 
eller arbetsoförmågan är inte sjukdom. I stället skall arbetsnedsättningen 
eller arbetsoförmågan vara orsakad av df:s havandeskap. Arbetsnedsätt
ningen och arbetsoförmågan är relaterade till df:s förmåga att utföra upp
gifterna i sitt aktuella förvärvsarbete.

Innan möjligheten för kvinnan att upphöra med förvärvsarbete och 
uppbära hp har prövats, skall dock åtgärder först ha vidtagits att undersöka 
möjligheterna till omplacering enligt bestämmelserna i lagen (1978:410) 
om rätt till ledighet för vård av barn, mm 12 §. Denna paragraf stadgar, 
att den kvinnliga arbetstagare som p g a havandeskap inte kan utföra 
fysiskt påfrestande arbetsuppgifter eller arbetar i miljöfarlig verksamhet 
har rätt att bli omplacerad till ett mindre ansträngande arbete med bibe
hållna anställningsförmåner. Rätten till omplacering gäller endast under 
förutsättning, att det skäligen kan krävas att arbetsgivaren ordnar med
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andra arbetsuppgifter. Kvinnan skall ansöka om hp, varefter fk efter pröv
ning meddelar beslut i frågan.

Ur fördelningspolitisk synvinkel har i förarbetena framhållits det 
orättvisa i att kvinnor med vissa typer av arbetsuppgifter, framför allt de 
som är fysiskt ansträngande, skall tvingas använda en del av sina föräldra
penningdagar under de sista två månaderna av graviditeten, medan andra 
kvinnor med andra typer av arbetsuppgifter kan arbeta ända fram till för
lossningen. Syftet med hp är att eliminera denna orättvisa. Indirekt leder 
det till ett skydd för de kvinnor, som har ett fysiskt ansträngande arbete. 
Frågan kvarstår dock, varför kvinnor med psykiskt ansträngande arbeten 
inte har ansetts lika skyddsvärda. Den troliga förklaringen är svårigheterna 
att verifiera, att göra kriteriet arbetsoförmåga (arbetsnedsättning), objek
tivt konstaterbart när detta grundar sig på psykiska faktorer. Detta är 
mycket svårare än när det grundar sig på fysiska faktorer. Förhållandet är 
likartat det, som i rättstillämpningen gäller för rätten till sp, då objektivt 
konstaterbara fynd av somatiska sjukdomar på ett helt annat sätt anses bilda 
ett säkert bevisunderlag för både sjukdomen som sådan men även för 
arbetsoförmåga än till det yttre icke konstaterbara psykiska besvär anses 
göra.

Även om det primära syftet med hp är att skapa rättvisa mellan olika 
grupper av gravida kvinnor, kan som en följdeffekt av reglerna dessa tjäna 
som ett väm av kvinnans hälsa. Att endast kvinnor, som har nedsatt arbets
förmåga p g a fysiskt ansträngande arbetsuppgifter har rätt till hp och inte 
de, som har nedsatt arbetsförmåga p g a psykiskt ansträngande arbets
uppgifter, visar att detta inte är något huvudsyfte. Om så vore fallet skulle 
denna uppdelning mellan fysiskt och psykiskt ansträngande arbetsuppgifter 
te sig oförklarlig. Inte heller sägs i förarbetena, att hp i första hand är tänkt 
att användas i profylaktiskt syfte för att förhindra uppkomsten av sjuk
domssymtom och därmed skydda kvinnan från framtida sådana. Visserli
gen blir de faktiska konsekvenserna i de allra flesta fall, där df slutar att 
förvärvsarbeta p g a att df uppbär hp, att df:s hälsa skyddas. Domstolarna 
skrev också ofta, då de fann att skäl inte förelåg att utge hp, att behov att 
skydda df:s hälsa inte förelåg. Inte heller anfördes i prop 1978/79:168 
något om det ofödda barnets skyddsvärde i detta sammanhang. När det 
gällde de gravida kvinnor, som arbetade i en för det ofödda bamet farlig 
miljö, t ex i kemiska fabriker eller i laboratorier, fanns ingen möjlighet 
för kvinnan att få hp i dessa situationer.

Genom lagändringarna 1985 har det ofödda barnets skyddsvärde starkt 
accentuerats. I 3:9 andra stycket stadgas att en kvinna har rätt till hp om hon 
inte får sysselsättas i sitt förvärvsarbete p g a en föreskrift om förbud mot 
arbete under havandeskap, som har meddelats med stöd av arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 3:16 och hon inte kan omplaceras till annat arbete enligt
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bestämmelserna i föräldraledighetslagen (1978:410) 12 §. Kvinnan har då 
rätt att uppbära hp under hela den tid förbudet råder. Ett dylikt förbud 
gäller för arbete i blyhaltig miljö.

Omplacering

För att kvinnan skall ha rätt till hp krävs, som framgått ovan, att hon först 
har försökt att få andra arbetsuppgifter. Kvinnan är i princip skyddad mot 
en minskning av löneförmånerna, oberoende av till vilket arbete hon om
placeras. I motiven sägs att om hon inte vill anta det erbjudna arbetet och 
om omplaceringen kan betraktas som skälig, kvinnan i princip inte skall ha 
rätt till hp. Det krävs dock inte att kvinnan godtar en omplacering, som 
innebär att hon måste byta ”arbetsplats”. För bedömningen av vilka ompla
ceringar som bör godtas hänvisar motiven till förarbetena till anställnings
skyddslagen 7 § andra stycket1 och till de motsvarande principerna inom 
arbetslöshetsförsäkringen.

1 Prop 1973:129,s 121 och 243.
2 SOU 1983:20, s 65.
3 SOU 1983:20.s 65.

Hp utgår således först när det konstaterats att omplacering till ett lättare 
arbete inte är möjlig. Det krävs dock inte av arbetsgivaren att denne skapar 
ett nytt arbete för den havande kvinnan, utan en sådan regel kan endast 
komma i fråga om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren bereder kvin
nan annat arbete hos sig. I synnerhet på mindre arbetsplatser skulle detta bli 
en för betungande regel om inte begränsningen fanns.

Kvinnan har, om omplacering är möjlig, rätt till bibehållna anställnings
förmåner. När det gäller vad som skal! vara en skälig omplacering ur kvin
nans synvinkel ser man i första hand till vilka arbetsuppgifter kvinnan har 
inom ramen för sitt anställningsavtal vid ansökningstillfället. Omplacering 
inom den ramen får anses som skälig. Med andra ord gäller samma princi
per avseende omplacering av havande kvinnor, som för omplaceringar på 
arbetsmarknaden i övrigt.2

Skulle kvinnan på grund av omplaceringen få ändrad arbetstid, bör dock 
hänsyn tas till eventuell svårighet att ordna barntillsyn på lämpligt sätt, i 
varje fall om omplaceringen sker i slutet av graviditeten.3

Frågan om i vilka lägen en kvinna kan tacka nej till en erbjuden ompla
cering framstår ibland såsom svårbedömd. Klart är att kvinnan kan säga 
nej, om omplaceringen skulle komma att innebära att arbetsuppgifterna 
skulle bli för krävande eller medföra någon fara, om det erbjudna arbetet 
inte skulle ligga inom kvinnans hittillsvarande anställningsavtal eller om
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arbetstiden jämte restiden skulle medföra att kvinnan kom att vara borta 
från hemmet mer än tolv timmar per dag.

Det finns inom en del särskilda yrkesområden överenskommelser om 
omplaceringar av gravida kvinnor, t ex inom polisen och SCCA (Scandi
navian Cabin Crew Association).4

Typ av arbetsuppgifter och individuell arbetsförmåga

Den vanliga typen av hp är tänkt att utgöra ett stöd för de grupper av kvin
nor som har ett fysiskt krävande förvärvsarbete. Vid bedömningen av 
huruvida arbetsnedsättning föreligger skall två omständigheter beaktas, 
nämligen typen av arbetsuppgifter och den enskilda kvinnans förmåga att 
utföra dessa. På flera ställen i förarbetena betonas, att det skall vara fråga 
om en bedömning från fall till fall. När det gäller typen av arbetsuppgifter 
framgår i specialmotiveringen av 3:9, att hänsyn skall tas till om dessa är 
sådana att det

”fysiskt sett medför svårigheter för en gravid kvinna att utföra dem. Från denna 
synpunkt bör det särskilt beaktas om det i arbetet förekommer tunga lyft, om arbetet 
till stor del utförs stående eller om det innebär påfrestande ensidiga rörelser. För att 
dessa faktorer skall beaktas bör även krävas, att de återkommer tämligen regelbun
det. För de kvinnor, som har ett arbete som endast i mindre mån innehåller inslag av 
fysiska påfrestningar, bör det vara naturligt för en arbetsgivare, att en befrielse sker 
från vissa arbetsuppgifter. Dessa fall ligger alltså vid sidan om det avsedda tillämp
ningsområdet för havandeskapspenningen. Det gäller t ex vaktpersonal och patrulle
rande poliser.”5

I förarbetena till 1985 års lagändring, SOU 1983:30, avses med fysiskt 
påfrestande arbeten, arbeten som innebär tunga lyft, krav på svårare rörel
ser, om arbetet utförs stående eller om arbetsuppgifterna är av monoton 
karaktär som ger ensidig belastning.

Exempel på arbeten som innebär tunga lyft, låsta arbetsställningar, tem
poarbete, arbete som innebär mycket stående och gående och som därför 
ansetts som fysiskt ansträngande är arbeten inom tung industri, sjukvård, 
transportväsendet, handel och hotell- och restaurangbranschen. Arbeten 
som inte brukar beviljas hp är t ex arbeten inom kontorssektom.

Avgörande för kvinnans rätt till hp är, att hon faktiskt behöver vara 
ledig från ett arbete, som hon p g a havandeskapet inte kan utföra, dvs 
endast den kvinna, som har ett förvärvsarbete och faktiskt förvärvsarbetar,

4 RFV anser 1988:4, s 20. Se även Allmänna råd 1986:3, s 16.
5 Prop 1978/79:168, s 51 f.
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har rätt till hp. I förarbetena framhålls att det bör krävas, att hon skall ha 
utfört förvärvsarbete åtminstone en kortare tid under den period, för vil
ken hon begär ersättning. Kvinnans egna uppgifter liksom arbetsgivarens 
skall ligga till grund för bedömningen av vilka hennes faktiska arbetsupp
gifter är. Nedsättningen av kvinnans möjligheter att utföra förvärvsarbete 
måste bestå under en längre tid.

I propositionen 1978/79:168 framhölls att vid prövning av rätten till hp 
det skulle klarläggas att kvinnan faktiskt utfört förvärvsarbete. Avsikten 
skulle inte vara att en kvinna som hade ett fysiskt tungt säsongsarbete skulle 
kunna erhålla ersättning under de månader hon inte skulle ha utfört för
värvsarbete, oavsett om hennes arbetsförmåga var nedsatt.

Nämnda förarbete kommenteras av RFV i ett uttalande i FÖD 1988:3. Målet gällde 
en kvinna som arbetade som lokalvårdare. Anställningen avsåg visstidsanställning 
från 7 maj till 31 december 1981. Kvinnan ansökte om hp från den 17 december till 
den 28 januari 1982. Fk medgav ersättning (efter omprövning) från den 17-31 
december. Därefter konstaterade man att laglig rätt till hp inte förelåg eftersom kvin
nan inte hade något förvärvsarbete. FRM kom till samma resultat. I FÖD anförde 
RFV att uttalandet i förarbetena inte kunde tolkas som ett krav på anställning under 
hela perioden. ”För en objektsanställd eller någon med en tidsbegränsad anställning, 
som kan antas ha haft för avsikt att fortsätta förvärvsarbete efter den aktuella anställ
ningens slut, måste hp kunna beviljas om kvinnan faktiskt skulle ha utfört förvärvs
arbete åtminstone en kortare tid under den period för vilken hon begär ersättning.” 
FÖD konstaterade att kvinnan med hänsyn till vad som uttalats i förarbetena till 3:9 
AFL, är berättigad till hp för tiden fram till 17 januari 1982.

Genom att hp grundas på SGI kan en hemarbetande kvinna som inte har SGI inte 
erhålla hp (se FÖD 880616 mål nr 1186/87).

Den andra omständigheten, till vilken arbetsnedsättningen skall relateras, 
nämligen till den enskilda kvinnans möjligheter att utföra sina arbetsupp
gifter, innebär, att typen av arbetsuppgifter inte får bedömas enbart för sig 
utan denna bedömning måste knytas samman med den enskilda kvinnans 
fysiska möjligheter att utföra dem. Bedömningen av hur krävande arbetet 
är skall alltid ske med beaktande av den enskilda kvinnans möjligheter att 
klara arbetet. I motiven framhålles, att även om ett arbete är fysiskt krä
vande ingen ersättning utgår, om i det enskilda fallet kvinnan har förmåga 
att utföra det utan hinder av havandeskapet. Den kvinna, som p g a fysisk 
svaghet har mindre möjligheter att p g a havandeskapet utföra arbetsupp
gifter än vad man normalt kan fordra av en gravid kvinna, därför att de för 
henne är alltför fysiskt ansträngande, skall följaktligen ha rätt till ersätt
ning. Att de arbetsuppgifter, som en enskild kvinna p g a havandeskapet 
inte kan utföra, alltid måste vara av den karaktären, att de generellt sett är 
att betrakta som tunga och fysiskt påfrestande, torde inte vara fallet, utan
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kvinnans egen uppfattning om sin prestationsförmåga skall vägas in i be
dömningen av rätten till hp.

Nedsättningen av arbetsförmågan skall följaktligen relateras till två 
omständigheter, nämligen dels arbetsuppgifternas art, dels den individuella 
oförmågan. Den arbetsoförmåga, som måste föreligga för att df skall ha 
rätt till sp, relateras till både sjukdomen och arbetets art på så sätt, att en 
viss sjukdom kan leda till arbetsoförmåga inom ett yrke men inte inom ett 
annat. Eftersom departementschefen har uttalat sig för att man försäk- 
ringstekniskt sidoställer förvärvsoförmåga p g a graviditet med förvärvs- 
oförmåga p g a sjukdom inom sjukförsäkringen,6 betyder detta, att gravi
ditetens förlopp i det enskilda fallet skall ha lika stor ”påverkningsförmåga” 
på arbetsoförmågebegreppet som arbetets art har. Ingenstans i förarbetena 
utsägs detta klart och tydligt. I stället sägs rent allmänt, att hänsyn skall tas 
till kvinnans förmåga att klara av arbetet. Detta innebär att graviditetens 
förlopp skall vara en faktor som skall beaktas vid avgörandet av om kvin
nan är arbetsoförmögen.

6 Prop 1978/79:168, s 35.

7 Se min uppsats Havandcskapspcnningcn i Socialförsäkringsrällsliga uppsatser, där jag går igenom ett 
mycket stort antal avgöranden rörande hp. Se även RFV:s Allmänna råd 1986:3 Havandeskapspenning.

Förutsättningen för att få rätt till sp är att arbetsförmågan är nedsatt 
med minst hälften p g a sjukdom. Man kan givetvis tänka sig situationer, 
där kvinnan under graviditeten visar sjukdomssymptom, vilka i och för sig 
inte nedsätter hennes arbetsförmåga med minst hälften. Hon har då inte rätt 
till sp. Men dessa sjukdomssymptom kan ändå få betydelse, nämligen för 
rätten till hp. Om havandeskapet ger upphov till vissa sjukdomssymptom 
innebär det, att det i allmänhet måste vara lättare att styrka, att havandeska
pet sätter ner hennes arbetsförmåga med minst hälften.

Havandeskapet i förening med eventuella sjukdomssymptom och arbets
uppgifternas karaktär kan medföra, att arbetsförmågan är nedsatt fullstän
digt eller nedsatt med minst hälften. Alla dessa omständigheter måste vägas 
samman. Att enbart titta på arbetsuppgifternas karaktär av att generellt sett 
vara fysiskt ansträngande räcker inte. Givetvis har ett konstaterande av att 
arbetsuppgifterna generellt sett är att betrakta som fysiskt ansträngande 
betydelse i det avseendet, att det måste bli mycket lättare att konstatera den 
individuella arbetsoförmågan. Men avgörandet av vad som är fysiskt an
strängande arbetsuppgifter måste alltid relateras till den enskilda kvinnan.

Avslutningsvis kan nämnas något om vilka yrkeskategorier som erhållit 
respektive inte erhållit hp under det decennium som lagreglerna om hp 
tillämpats.7 Rättstillämpningen är mycket rikhaltig och flera av FÖD:s 
avgöranden har publicerats (se exv FÖD 1981:19 och 1982:34).
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I förarbetena talas på flera ställen om att de kvinnor, som i sitt arbete 
har tunga lyft, ensidiga och svåra rörelser och mycket stående, skall ha rätt 
till hp. De kvinnor man då främst hade i åtanke var bl a de, som arbetade 
inom tung industri. Förvånansvärt få kvinnor tillhörande denna yrkeskate
gori har ansökt om hp. De har då som regel erhållit hp. Arbete som förare 
av ett transportmedel kan innehålla tunga lyft och ensidiga rörelser. Kvin
nor i dylika arbeten har då också ansetts ha rätt till hp.

Någon klar och enhetlig bild av rättstillämpningen av hp-fallen för 
yrkeskategorin lokalvårdare och köksbiträden är svår att ge. I vissa fall har 
domstolen funnit df vara berättigad till hp, medan i andra fall, där df haft 
ungefär samma arbetsuppgifter, förutsättningarna för hp inte funnits vara 
för handen.

I hemsamaritemas uppgifter ingår att se till att vårdtagarens bostad är 
ren. Till städning hör bl a rengöring av golv, dammsugning, mattpiskning 
och fönsterputsning, dvs dessa arbetsuppgifter sammanhänger många 
gånger med lokalvårdarens. Vad avser vårdtagarens personliga vård bör 
hemsamariten i första hand se till att vårdtagaren får hjälp med personlig 
hygien, påklädning, bad och fotbad. Dessa arbetsuppgifter innebär många 
gånger tunga lyft och obekväma arbetsställningar. Sammanfattningsvis 
torde kunna göras gällande, att rättstillämpningen i hp-ärenden rörande 
hemsamariter har kommit att utvecklas efter intentioner, som innebar att 
rätt till hp ej förelåg. Motiveringen var att eftersom hemarbete inte ger rätt 
till hp, förvärvsarbete, som består av ungefär samma sysslor som hemarbe
tet, inte skall ge rätt till hp. Under senare tid har denna rättstillämpning 
modifierats i så måtto att kvinnor som haft svårigheter att fysiskt klara av 
arbetet (t ex p g a foglossning, ryggbesvär, klenhet) erhållit hp. Man har i 
dessa fall låtit den individuella bedömningen av kvinnan vara avgörande för 
rätt till hp.

Antalet hp-ansökningar av kvinnor inom sjukvården har uppfattats som 
överraskande stort. Man väntade sig, att flertalet hp-ansökningar skulle 
komma från kvinnor inom industri- och verkstadsområdet liksom inom 
restaurangbranschen, men så har inte blivit fallet. De har i stället kommit 
från kvinnor inom sjukvården och inom barnomsorgen. När det gäller hp- 
ärenden rörande kvinnor inom sjukvården finner jag, att domstolarna 
intagit en tämligen restriktiv hållning. Att hitta några särskiljande drag, 
som de bifallande domsluten har i förhållande till de icke-bifallande dom
sluten är svårt. Arbetsuppgifterna är tämligen likartade, möjligen att i 
några bifallsavgöranden tunga lyft är något mer frekventa än i de icke
bifallande sluten. Det är iögonfallande, att i de allra flesta fallen omtalas, att 
df lider av olika medicinska besvär, som orsakats av graviditeten såsom 
åderbråck, ischias, förhöjt blodtryck, blödningar och andra symptom på 
förtidsbörd. Detta gäller både i de fall, där man funnit att arbetsuppgifterna
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varit tillräckligt fysiskt ansträngande för att grunda rätt till hp, och då man 
inte funnit så vara fallet. Sammanfattningsvis kan anföras att ju ”längre ned 
i personalhierarkin” man befinner sig, desto lättare har man att få ersätt
ning. Ett sjukvårdsbiträde torde ha lättare att få hp än en sjuksköterska som 
torde ha lättare att få hp än en läkare.

Rättstillämpningen rörande bamdagvårdares och förskollärares rätt till 
hp är tämligen entydig. Oberoende av åldem på barnen (de kan vara från 
1/2 år till 12 år) har försäkringsadministrationen som regel ej bifallit df:s 
ansökan om hp. Arbetsuppgifterna har inte ansetts tillräckligt fysiskt på
frestande.

I de flesta fall erhåller kvinnor i yrken som affärsbiträde, butiks- eller 
postkassör, kontorist, läkarsekreterare, apotekstekniker m m inte hp, där
för att arbetsuppgifterna inom dessa yrken inte anses som tillräckligt fysiskt 
ansträngande.

Vad gäller andra yrkesområden visar rättstillämpningen att exv hårfri
sör, radiotelegrafist på fartyg i oceanfart samt vårdare på allmänt häkte har 
ansetts berättigade till hp.



N ärståendepenning

En närstående som vårdar en svårt sjuk person i hemmet har fr o m den 1 
juli 1989 rätt till ersättning från sjukförsäkringen och ledighet från sin 
anställning under högst 30 hela arbetsdagar. Dagantalet räknas för den 
person som vårdas. Ersättning för vård av en person får inte utges till flera 
vårdare för samma tid.

Bestämmelser om rätten till ersättning och ledighet för vård av en svårt 
sjuk närstående finns i en särskild lag (1988:1465) om ersättning och ledig
het för närståendevård (NVL). Ersättning enligt denna lag utges från sjuk
försäkringen enligt AFL. Det är RFV och fk som har hand om frågor om 
ersättning enligt NVL. RFV har utfärdat Allmänna råd 1989:6 om när
ståendepenning.

Denna lag har kommit till för att det ansetts vara en viktig livskvalitets- 
fråga att närstående personer får möjlighet att vara tillsammans i en sådan 
svår situation som ett allvarligt sjukdomstillstånd innebär. För vårdaren är 
det betydelsefullt att få möjlighet att vara nära den sjuke och ge det stöd och 
den tillsyn denne behöver. För den sjuke är det en viktig trygghetsfråga.1

1 Prop 1987/88:176,s99.
2 Prop 1987/88:176,5 99.

Rätten till ledighet från förvärvsarbete för vård av närstående var tidi
gare reglerad endast för vissa arbetsområden och då genom kollektivav
talsbestämmelser. Förmånerna var mycket varierande i omfattning mellan 
de olika avtalsområdena. Även ur rättvisesynpunkt har det därför ansetts 
angeläget att alla arbetstagare får samma möjlighet till ledighet då en svårt 
sjuk närstående behöver omvårdnad. Närståendes insatser måste dock alltid 
vara frivilliga och de skall endast utgöra ett komplement till samhällets 
insatser.2

Som villkor för lagens tillämpning gäller att vården ges i hemmet eller 
annan enskild bostad här i landet och att såväl vårdaren som den sjuke är 
inskrivna hos fk. För att ersättning i form av närståendepenning skall kunna 
utges krävs dessutom att vårdaren avstår från förvärvsarbete för att vårda 
den sjuke.

En förutsättning för rätt till ersättning och ledighet enligt NVL är att det 
är en svårt sjuk person som vårdas. Det är svårt att entydigt ange vad som 
bör läggas in i begreppet svårt sjuk. Med uttrycket förstås att hälsotillstån-
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det är så nedsatt att det föreligger ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Om så 
är fallet skall bedömas utifrån den sjukes individuella förutsättningar. En 
sjukdom, som om den drabbar en yngre och i övrigt frisk person får ett 
lindrigt förlopp, kan för en äldre och redan tidigare sjuklig person vara 
livshotande. Det är således inte enbart sjukdomens art som är avgörande, 
utan även omständigheterna i övrigt kring sjukdomsfallet. Det kan t ex 
vara fråga om att den enskilde har flera sjukdomar som tillsammans ger 
upphov till ett svårt sjukdomstillstånd.

Kravet på att det skall föreligga ett påtagligt hot mot den sjukes liv för 
att lagens förmåner skall kunna tas i anspråk utesluter inte fall där det finns 
hopp om en förbättring av hälsotillståndet. Det krävs inte heller att hotet 
skall innebära en i tiden omedelbart föreliggande fara för den sjukes liv. 
Även sjukdomstillstånd som kan förväntas gå in i ett akut skede först efter 
någon tid eller som innebär ett allvarligt överlevnadshot på någon tids sikt 
kan uppfylla lagens villkor. Exempelvis bör olika former av cancer i ett 
senare skede av sjukdomen räknas hit.

En individuell bedömning måste således göras i varje enskilt fall. Det 
går därför inte att göra någon förteckning över sådana sjukdomstillstånd 
som berättigar till ersättning för vård av närstående.

Av NVL följer att den person som ger vården skall vara närstående i 
förhållande till den sjuke. I begreppet närstående ligger att vårdaren och 
den sjuke skall ha nära relationer till varandra.

Till närstående räknas främst anhöriga, dvs makar, föräldrar, barn, 
syskon och andra som står i släktskapsförhållande till den sjuke. Även andra 
kategorier är emellertid att betrakta som närstående i lagens mening. Goda 
vänner och grannar utan släktrelationer till den sjuke kan också hänföras 
till denna grupp. Det förhållandet att allt fler människor bor ensamma eller 
lever tillsammans utan att vara gifta med varandra har bidragit till att man 
givit närståendebegreppet en vid tolkning.3

3 Prop 1987/88:176,5 100 och s 115.
4 Prop 1987/88:176, s 115.
5 Prop 1987/88:176, s 100.

Någon utredning huruvida den som önskar vårda en svårt sjuk person är 
att anse som närstående skall normalt inte behöva göras. Det får som regel 
förutsättas att en person som är beredd att avstå från sitt förvärvsarbete för 
att vårda någon som är svårt sjuk, därigenom har visat att han eller hon har 
sådana nära relationer till den sjuke som fordras enligt lagen.4 Avgörande 
för att vården skall komma till stånd måste dock vara att den sjuke sam
tycker till att vård och tillsyn ges av den närstående personen, där sådant 
samtycke kan ges.5
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En av grundförutsättningarna för att närståendepenning skall kunna 
utges är att såväl vårdaren som den sjuke är inskrivna hos fk enligt AFL. 
Beträffande barn under 16 år kan behovet av närståendes insatser tillgodo
ses inom ramen för vårdbidraget och föräldraförsäkringen (se nedan).

Uttrycket vård har i detta sammanhang en vid mening. Något krav på att 
vårdinsatserna helt eller delvis skall bestå av traditionella sjukvårdande 
åtgärder ställs inte. Avsikten är att insatserna främst skall koncentreras till 
tillsyn och omvårdnad. Vårdrekvisitet i lagen får alltså anses uppfyllt redan 
genom samvaron mellan vårdaren och den sjuke. Ärenden som vårdaren 
uträttar åt den sjuke, t ex apoteksbesök eller matinköp, ingår i begreppet 
vård enligt NVL även om samvaron mellan vårdaren och den sjuke bryts 
för en kortare tid.6

6 Prop 1987/88:176, s 115.
7 Prop 1987/88:176, s 115.
8 Prop 1987/88:176, s 115-116.

Att samhället ställer vårdpersonal till förfogande vid samma tidpunkt, 
som den närstående ger vård åt den sjuke, utgör inte hinder för lagens 
tillämpning. Vård av sjukvårdande karaktär och hjälp från den sociala 
hemtjänsten är ofta nödvändig vid sidan av de vårdinsatser som den när
stående kan göra.

Enligt NVL skall vården bedrivas i hemmet eller i annan enskild bostad. 
Härmed avses en enskild persons hem. Från lagens tillämpningsområde 
undantas alltså vårdinsatser som görs på sjukvårdsinrättningar, ålderdoms
hem eller andra offentliga eller privata institutioner, där personal finns 
tillgänglig dygnet runt. Till sådana institutioner räknas däremot inte eget 
boende i servicelägenheter, servicehus eller gruppboende.7

Närståendepenning kan också betalas ut när vårdaren följer med den 
sjuke vid de resor som äger rum i samband med att vård i hemmet börjar 
eller slutar. Om den sjuke har vårdats eller skall vårdas på en vårdinrätt
ning får resan anses påbörjad och avslutad när den sjuke lämnar respektive 
återkommer till inrättningen. Förmånerna utges också under vårdtiden när 
vårdaren följer med den sjuke utanför hemmet, t ex vid läkarbesök.8

Som villkor för NVL:s tillämpning gäller att vården ges här i landet. På 
denna punkt skiljer sig närståendepenningen från den tillfälliga föräldra
penningen, som under vissa förutsättningar kan betalas under utlandsvis
telse.

För att rätt till ersättning i form av närståendepenning skall föreligga 
krävs enligt NVL att vårdaren avstår från sitt förvärvsarbete i samband 
med vården. Detta innebär att ersättning inte kan utges för de dagar som 
vårdaren inte skulle ha förvärvsarbetat. Det är samma princip som gäller 
för ersättning vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn. Däremot
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kan antalet dagar med ersättning delas mellan flera vårdare, som turas om 
med vården och får ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen.

Ersättningen kan enligt NVL tas ut som hel, halv eller fjärdedels när
ståendepenning. Hel ersättning utges om vårdaren avstår från förvärvsar
bete under en hel dag, halv eller fjärdedels ersättning när vårdaren arbetar 
högst hälften respektive högst tre fjärdedelar av den tid hon/han skulle ha 
arbetat, om hon/han inte vårdat den sjuke. Vid beräkning av antalet dagar 
med rätt till närståendepenning räknas två dagar med halv eller fyra dagar 
med fjärdedels ersättning som en dag.

En vårdare får enligt NVL inte tillgodoräkna sig ytterligare ersättning 
om hon/han vårdar mer än en person under samma tid. Detta beror på att 
närståendepenningen är utformad som en ersättning för inkomstbortfall. 
Närståendepenning utges inte heller om vårdaren för samma dag får sp, hp 
eller föräldrapenningförmåner.

Närståendepenningen utges med ett belopp som motsvarar vårdarens sp 
enligt AFL med vissa avvikelser som gäller enligt föreskrifter i NVL. 
Dessa avvikelser är i stort sett desamma som gäller för den tillfälliga för
äldrapenningen enligt AFL.

Ersättningen enligt NVL tim/dagberäknas då den närstående vårdaren 
har en SGI, som helt eller delvis grundas på anställning. I likhet med vad 
som gäller för tillfällig föräldrapenning tillämpas tim/dagberäkning utan 
tidsgräns, dvs för alla dagar med närståendepenning. För en vårdare med 
enbart inkomst av annat förvärvsarbete kalenderdagsberäknas närstående
penningen. En förutsättning för att ersättning skall kunna betalas ut är dock 
även för denna kategori av vårdare att de avstår från förvärvsarbete.
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Genom föräldrapenningförmånema får föräldrar ett ekonomiskt stöd när 
de vårdar barn. Ett sådant stöd utgick tidigare till enbart modem till barnet 
men from 1974 blev den tidigare mödraförsäkringen en föräldraför
säkring. Denna försäkring har utbyggts vid flera tillfällen under 1970-talet. 
Även under senare hälften av 1980-talet har föräldraförsäkringen kommit 
att förändras vid flera tillfällen. Föräldrapenningförmånema enligt AFL är 
nu av två slag, föräldrapenning (fp) och tillfällig föräldrapenning (tillfällig 
fp). Fp har man rätt till när ett bam föds eller adopteras. Tillfällig fp 
betalas ut i olika situationer när en förälder tillfälligt behöver vara hemma 
från arbetet för att ta hand om bamet eller för att besöka barnets skola e d. 
Reglerna finns i AFL 4 kap.

Föräldrapenning

Allmänt

Ett grundläggande villkor för rätt till fp är att man är förälder till ett bam 
eller likställs med förälder enligt reglerna i AFL. Bestämmelser angående 
fastställande av faderskap till bam finns i föräldrabalken (FB). Faderskap 
kan styrkas genom faderskapserkännande eller dom. Enligt FB skall adop
tivbarn anses som bam till den som adopterar bamet och inte till de biolo
giska föräldrarna. Om en make adopterar den andre makens bam eller 
adoptivbarn skall bamet anses som deras gemensamma.

När det gäller rätt till fp likställs enligt AFL med förälder
- rättslig vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om bar

net,
- person som med socialnämndens medgivande tar emot ett bam för sta

digvarande vård och fostran i syfte att adoptera det (här kallad blivande 
adoptivförälder) samt

- person, som en förälder är eller har varit gift med eller har eller har 
haft bam med, om de varaktigt bor tillsammans.
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Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder är en person som av domstol 
särskilt har förordnats som förmyndare enligt FB. Av FB framgår att 
endast en särskilt förordnad förmyndare kan ha den rättsliga vårdnaden om 
ett barn, om inte föräldrarna eller en av dem har vårdnaden. Den rättsliga 
vårdnaden innebär enligt FB bl a en rätt och en skyldighet för vårdnadsha- 
varen att svara för att bamet får tillsyn och fostran, att ha omsorg i övrigt 
om barnets person och att företräda bamet i personliga angelägenheter.1

1 FB 6 kap.
2 Prop 1978/79:168, s 47.
3 Prop 1975/76:133,8 56.
4 Prop 1984/85:78, s 78 f.
5 Enligt propositionen 1988/89:69 (s 8) om utbyggnad av föräldraförsäkringen och förstärkt 

föräldraledighet är avsikten att föräldraförsäkringen skall byggas ut ytterligare så att föräldrapenning 
utges för 540 dagar med ersättning enligt förälderns sjukpenningnivå. Utbyggnaden avses ske i 
ytterligare två etapper och vara helt genomförd den 1 juli 1991.

Det är den av föräldrarna som till huvudsaklig del vårdar bamet som 
har rätt till fp. Modem har dock alltid rätt till fp t o m 29:e dagen efter 
förlossningen även om hon inte vårdar bamet (AFL 4:4 tredje stycket).

För att föräldern skall anses vårda bamet krävs att det finns en rumslig 
kontakt mellan föräldern och bamet under större delen av dagen. Detta 
innebär inte att föräldern skall vara förhindrad att uträtta ärenden eller 
andra uppgifter som är förenade med familjens skötsel och som tar bort en 
kortare tid från umgänget med bamet.2

Enligt AFL kan fp betalas ut även om en förälder inte vårdar bamet om 
det finns särskilda skäl för detta. Så kan vara fallet om bamet vistas på sjuk
hus under obestämd tid och föräldern inte tillfälligt kan återgå i förvärvs
arbete eller när modem ammar eller när föräldern i övrigt behöver hålla 
kontakt med bamet medan det vistas på sjukhus.3

Hel fp är enligt AFL f n lägst 60 kronor om dagen. Det kallas garanti
nivå. För viss del av ersättningstiden kan fp betalas ut med det belopp som 
motsvarar förälderns kalenderdagsberäknade sp.

När en förälder, som har tagit emot ett bam för stadigvarande vård och 
fostran i sitt hem, får ersättning för vården (fosterlön) gäller en särskild 
bestämmelse när hon/han vårdar eget bam. Vid beräkning av fp skall i 
dessa fall bortses från den del av SGI:n som grundas på ersättningen för 
vården. Detta gäller under förutsättning att föräldern fortfarande vårdar 
fosterbarnet. Fp betalas dock alltid lägst enligt garantinivån (4:7 andra 
stycket; jfr vård av fosterbarn under egen sjukdom, se AFL 3:12).4

Genom en ändring i AFL fr o m den 1 juli 1989 har antalet ersätt- 
ningsdagar med fp i samband med barns födelse utökats till 450 dagar 
sammanlagt för föräldrarna.5 Detta gäller bam födda från och med den 1 
oktober 1988. För bam som fötts tidigare gäller andra regler beträffande
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antalet föräldrapenningdagar. Vid flerbarnsfödsel betalas fp ut under 
ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första.

Dagarna får tas ut längst till dess barnet har fyllt 8 år eller till den senare 
tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret (4:3 sista stycket). Fp kan 
betalas ut till modem tidigast fr o m 60:e dagen före den beräknade tid
punkten för förlossningen (4:4 första stycket). Vid adoption av ett bam 
betalas fp ut under samma antal dagar som vid ett bams födelse (4:5).

Inskrivningsvillkor

För rätt till fp måste föräldern ha varit inskriven hos fk under minst 180 
dagar i följd närmast före den dag för vilken fp skall betalas ut (detsamma 
gäller om föräldern rätteligen borde ha varit inskriven om fk känt till alla 
omständigheter) (4:9). Tidigare hade olika regler gällt för de båda former 
av fp som då fanns, nämligen föräldrapenning i samband med bams födelse 
och särskild föräldrapenning, vilka alltså sammanslagits till den förmån 
som enbart benämns föräldrapenning den 1 januari 1986. Som skäl anför
des att en enhetlig inskrivningsregel för ”den sammanslagna föräldrapen
ningen” förenklar regelsystemet och underlättar administrationen. Ytterli
gare ett skäl som anfördes i propositionen var att denna enhetliga regel 
underlättar för vissa hemvändande utlandssvenskar och vissa invandrare att 
bli berättigade till fp även om bosättningen inte sker före barnets födelse. 
Kravet tillkom ursprungligen för att undvika, att den internationellt sett 
höga ersättningen vid bams födelse, skulle utnyttjas av personer som till
fälligt bosatte sig i landet.6

6 SOU 1972:34, s 254: ”Del kan därför befaras, att frestelserna att utnyttja förmånerna genom tillfällig 
bosättning i landet kommer att öka."

7 Prop 1973:47, s 45.

Kravet på inskrivning hos fk under minst 180 dagar i följd omedelbart 
före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför (den s k kvali
fikationstiden) gäller den förälder, som gör anspråk på fp. I vissa fall har 
en förälder, som inte varit inskriven under kvalifikationstiden, ändå rätt till 
fp. Detta gäller, då föräldern kan styrka, att hon/han under kvalifikationsti
den har vistats i Sverige under sådana omständigheter, att hon/han skulle ha 
varit inskriven, om fk känt till de rätta förhållandena. Det gäller också 
förälder, som är under 16 år, under förutsättning, att föräldern har varit 
bosatt i riket under kvalifikationstiden.7 Villkoret har en ”spärrfunktion” 
och kan i vissa situationer drabba kvinnor (ett studium av rättstillämp
ningen visar att något fall med en manlig försäkrad, där 180-dagarsregeln 
aktualiserats ej finns).
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Villkor för föräldrapenning över garantinivån

En förälder skall vidare ha varit sjukpenningförsäkrad över garantinivån i 
minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade 
tidpunkten för födelsen för att ha rätt till fp över garantinivån under de 
första 180 ersättningsdagama (4:6 andra stycket). Detsamma skall gälla om 
föräldern skulle ha varit försäkrad över garantinivån om fk känt till samt
liga omständigheter. Förändringen från tidigare regler var att det skedde 
en sänkning av kvalifikationstiden från 270 till 240 dagar.

Det tidigare kravet på 270 dagars kvalifikationstid för rätt till fp över 
garantinivån tillkom för att undvika att föräldrar enbart i syfte att få en 
högre fp påbörjar ett förvärvsarbete under graviditeten. Bestämmelsen 
hade dock medfört att blivande mödrar gått miste om högre fp trots att de 
påbörjat ett förvärvsarbete inom den första graviditetsmånaden, dvs nor
malt innan de har fått sin graviditet konstaterad. Detta hade skapat irritation 
bland de drabbade som ansåg sig ha en fast anknytning till arbetsmarkna
den. Det var i de aktuella fallen ofta fråga om studerande eller nytillträ- 
dande på arbetsmarknaden. Kravet på 240 dagars kvalifikationstid skulle av 
dessa skäl vara tillräckligt.

Syftet med denna regel är alltså, att endast de med en fast förankring på 
arbetsmarknaden skall ha rätt till den förmån det innebär att få fp till 
samma belopp som sp. Denna förankring har enligt lagstiftaren manifeste
rats, då df:s SGI ger en sp, som överstiger garantinivån.

Det torde vara befogat att uppfatta regelns primärsyfte som fördel- 
ningspolitiskt. Det har inte ansetts rättvist eller rimligt i förhållande till de 
kvinnor, som är permanent förvärvsarbetande, att kvinnor skaffar sig en fp 
till samma belopp som sp genom att före nedkomsten ta ett arbete under en 
kortare tid. Att regeln också har styrpolitiska effekter torde vara ganska 
uppenbart. Dessa har dock aldrig berörts närmare i förarbetena, utan där 
har man koncentrerat sig på regeln ur rättvisesynpunkt, såsom att en 
kvinna, som egentligen borde ha haft en sp överstigande garantinivån om fk 
känt till alla relevanta omständigheter, skall ha rätt till fp över garantini
vån. I och med den ökade kunskapen om fp-försäkringen i kombination 
med möjligheterna till familjeplanering kan man förutsätta, att åtminstone 
vissa försäkrade har möjligheter att kunna använda regeln till sin fördel och 
att den kan få beteendepåverkande inverkan på kvinnor i så måtto, att de 
etablerar sig mera beständigt på arbetsmarknaden. Självklart är det en stor 
mängd andra faktorer, som också har en styrande inverkan i samma rikt
ning. Det är givetvis omöjligt att närmare kunna klargöra, vilken påver- 
kansfunktion just en regel som 240-dagarsregeln har i ett sådant samman
hang. Lättare att konstatera är den styrande funktionen, som består i ute
stängning och/eller uteslutning.
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För att komma i åtnjutande av en rättighet, i detta fall en social förmån, 
krävs som regel, att en hel rad olika villkor eller rekvisit är uppfyllda. Den 
vanliga juridiska tekniken innebär, att man i lag- eller annan författnings
text räknar upp de villkor, som måste vara för handen för att rättigheten 
skall tillfalla den enskilde. Så också när det gäller rätten till fp. Eftersom 
man som huvudregel byggt upp denna försäkringsform efter inkomstbort- 
fallskompensationsprincipen har tanken varit, att endast den med en fast 
förankring på arbetsmarknaden i form av en varaktig anställning med lön 
över viss nivå skall erbjudas det försäkringsrättsliga skyddet. De olika vill
koren innehåller alltså begränsningar i rätten att komma i åtnjutande av fp, 
dvs de har i sig inbyggt en utestängnings- och/eller utstötningsfunktion. 
240-dagarsregeln är ett sådant villkor och 180-dagarsregeln är ett annat. 
Hur pass ”påtaglig” denna funktion kommer att bli beror på rättstillämp
ningen. Konstaterar det rättstillämpande organet, att df inte har haft en för
värvsinkomst, som gett ett sp-belopp överstigande garantinivån i 240 
dagar, erhåller df endast garantibeloppet som fp-belopp per dag. Rätts
tillämpningen visar att man hållit noggrant på antalet dagar (se exv FRN 
870430 mål nr 311/86, där endast fyra dagar fattades för att komma upp 
till kvalifikationskravet).

Föräldrapenning vid förnyad födsel

En kvinnas SGI enligt AFL 3:5 tredje stycket p 4 får som ovan framkommit 
inte sänkas vid graviditet om hon slutar förvärvsarbeta eller minskar sin 
arbetstid tidigast sex månader före den beräknade tidpunkten för förloss
ningen (alternativt den faktiska nedkomsten). I p 5 finns en bestämmelse 
som begränsar den tid under vilken en förälder vid vård av barn kan 
behålla sin SGI. Denna tid minskades (se prop 1984/85:78) från ett och ett 
halvt år till ett år. SGI:n kan behållas ytterligare när ett nytt barn väntas 
inom sex månader efter första barnets ettårsdag. Fp skall dock om SGI:n 
sänkts vid barnets ettårsdag fram till dess bamet fyller två år beräknas på 
den SGI som föräldern hade tidigare (AFL 4:6 sista stycket). Är kvinnan 
gravid på nytt när bamet fyller två år och beräknas hon föda på nytt inom 
sex månader, skall hennes fp beräknas på tidigare SGI om den är högre. 
Detsamma gäller om kvinnan föder ytterligare barn med samma korta 
mellanrum. Detta innebär att även om kvinnan efter att det första bamet 
har fyllt ett år, väljer att minska sin arbetstid t ex till halvtid, hon skall vid 
uttag av fp, erhålla ersättning enligt den tidigare högre SGI:n. Denna skall 
fortlöpande anpassas efter löneutvecklingen inom hennes yrkesområde.

I propositionen anfördes som motiv till sänkningen av den tid under 
vilken en kvinna får behålla sin SGI för vård av bam att bestämmelsen till-
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kom i syfte att tillförsäkra förvärvsarbetande kvinnor ett bibehållet för
säkringsskydd under en viss tid efter bamsbörd, även om de inte återupptar 
förvärvsarbetet. Den beskrivna regeln medförde enligt föredragande stats
råd att en kvinna som stadigvarande börjar förvärvsarbeta i mindre omfatt
ning än tidigare under den dåvarande 18-månadersperioden, kunde bli 
berättigad till, som det tidigare hette, fp för tillfällig vård av bam eller sp 
med ett högre belopp än vad hennes inkomstbortfall gav anledning till. Hon 
blev därmed överkompenserad av försäkringen. Föredragande ansåg det 
inte vara riktigt att en regel är utformad så att andra försäkringsförmåner 
kommer att utges med belopp som överstiger förälderns inkomstförlust.

Att det även i detta fall finns en fast tidsgräns som strikt tillämpas av domstolarna 
framgår exempelvis av FRS 880229 nr 168188. Här hade df fött sitt första bam den 
4 mars 1985. Förlossningen för det andra barnet var den 9 september 1987, dvs fem 
dagar över sexmånadersgränsen. Df anförde som stöd för sin talan att det inte kunde 
vara lagstiftarens mening att endast fem dagar över denna tidsgräns skulle få så stor 
betydelse för hennes fp:s storlek. Fk yttrade i sitt avslagsbeslut att de förstod att df 
upplevde det som småaktigt att inte betala ut den högre ersättningen när det endast 
gäller ett fåtal dagars överskridande. De påpekade dock att det är en fast tidsgräns 
som inte ger utrymme för en generösare tillämpning. FRS ändrade inte kassans 
beslut.

Domstolarnas tillämpning av den tidsgräns som gäller när kvinna föder 
bam på nytt och därmed förutsättningarna för att kunna få fp enligt tidigare 
högre sp, innebär att det även här råder en fast, absolut tidsgräns på två år 
och sex månader. Den regeln kan inte frångås.

Anknytning till normalarbetstid

Rätten till fp är beroende av hur mycket föräldern arbetar i förhållande till 
normal arbetstid för en heltidsarbetande inom yrkesområdet. Hel ersättning 
skall alltså utges vid hel ledighet, halv ersättning vid arbete högst hälften av 
normal arbetstid och fjärdedels ersättning vid arbete högst tre fjärdedelar 
av normal arbetstid (4:7 första stycket). Som motivering till denna regle
ring anfördes att anknytningen till normalarbetstid innebär en enhetlig 
ordning för den sammanslagna fp och rätten till ledighet enligt föräldrale
dighetslagen. Fp får vidare utges med belopp som motsvarar hel, halv eller 
fjärdedels garantinivå när föräldern arbetar högst tre fjärdedelar av nor
mal arbetstid (4:8 första stycket).

Det är också möjligt att ta ut en fjärdedels ersättning inom hela föräldra
försäkringen. Skälen till detta var huvudsakligen att det inom den tillfälliga 
fp är fördelaktigt att kunna ta ut endast en fjärdedels ersättning. Förälders
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besök med barn hos läkare kräver ofta kortare tids frånvaro än en halv 
arbetsdag. Även de särskilda kontaktdagama kan kräva kortare frånvaro än 
en halv arbetsdag.

Adoptivföräldrars rätt till föräldrapenning

Föräldrar som adopterar barn under tio års ålder får rätt till 450 dagars fp, 
varav 90 dagar med ersättning enligt garantinivån. Ersättningen får tas ut 
från den dag adoptivföräldern får bamet i sin vård. Den får dock längst 
utges till dess bamet fyller tio år. Som viktigaste skäl anfördes att det ur 
administrativ synpunkt och för föräldrar var smidigast med ett enhetligt 
antal ersättningsdagar inom föräldraförsäkringen. Rätten till fp gäller 
redan från det att någon med socialnämndens medgivande tar emot barn i 
syfte att adoptera det (4:5).

Tillfällig föräldrapenning

Behov att avstå från förvärvsarbete

Ersättningen utgår till föräldrar som i samband med sjukdom eller smitta 
hos bamet eller dess ordinarie vårdare behövt avstå från förvärvsarbete för 
att vårda bam som inte fyllt 12 år.8 Ersättningen utgår med sjukpenningbe
lopp (alltid timme/dag vid anställningsinkomst) och högst 60 dagar per 
bam och år. Från 1 juli 1988 utges tillfällig fp för ytterligare högst 30 
dagar per bam och år.9 Denna utökning gäller inte vid ordinarie vårdares 
sjukdom. För vård av ett bam vars levnadsålder understiger 240 dagar 
utges tillfällig föräldrapenning endast om tillsynen av bamet är stadigva
rande ordnad eller om bamet vårdas på sjukhus (4:10 andra stycket).

8 Rätt till tillfällig fp infördes genom prop 1975/76:133. Tidigare kunde sjukpenning utgå vid vård av 
sjukt bam.

9 Se prop 1987/88:100 bil 7.
10 Prop 1984/85:78.

Förändringarna som föreslogs i propositionen10 var i förhållande till 
tidigare regler i huvudsak klarlägganden av vanligen förekommande situa
tioner som tidigare hade föranlett osäkerhet ifråga om ersättningsrätten. I 
några delar innehöll förslaget även nya regler såsom att åldersgränsen i 
vissa fall höjdes till 16 år, att kontaktdagar infördes och att med förälder 
likställdes sammanboende och fosterföräldrar (AFL 4:2 andra stycket).
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Till klarlägganden av vanligen förekommande situationer kan man se 
reglema om att tillfällig fp skall kunna utges till båda föräldrarna samtidigt 
om båda följer med barnet till läkare i de fall bamet lider av en allvarlig 
sjukdom eller båda föräldrarna behöver delta i läkarbesöket som en del i 
behandlingen. Detsamma gäller om föräldrarna behöver delta i någon av 
läkare ordinerad behandling. Skälet till reglema var att föräldrarna själva 
bör få bestämma vem som skall följa ett sjukt bam till läkare. Beträffande 
tillfällig fp till båda föräldrarna samtidigt betonades att principen även i 
fortsättningen bör vara den, att sådan fp inte skall utges. I vissa speciella 
situationer kan det dock vara angeläget att båda föräldrarna samtidigt kan 
vara med bamet. En sådan är när föräldrarna på läkares inrådan följer med 
till undersökning eller behandling. Familjebehandling av bam och ungdo
mar inom bam- och ungdomspsykiatrisk verksamhet är exempel på fall där 
ersättning bör medges.

Nedan redogör jag för tillämpningen av det grundläggande rekvisitet 
för tillfällig fp, nämligen att förälder behövt avstå från förvärvsinkomst. 
Detta rekvisit kan bäst tydliggöras genom att anföra exempel från rätts
tillämpningen.

Kravet på att df behövt avstå från förvärvsarbete för att bli berättigad till tillfällig fp 
behandlas i två refererade avgöranden från FÖD (1986:13 och 1986:37). Även om 
de aktuella situationerna i dessa avgöranden i sak rör tillämpningen av bestämmelser 
som gällde före 1 januari 1986, är de principiellt intressanta även för de nya be
stämmelserna. I FÖD 1986:13 var bakgrunden följande. Båda föräldrarna medföljde 
en tvåårig son till sjukhus för röntgenundersökning och diskussion om höftledsope- 
ration. Modern hade tagit semester från sitt deltidsarbete. Mannen körde bilen och 
modern medföljde för att ta hand om barnet. Mannen uppgav i försäkran till fk att 
han hade varit tvungen att avstå från förvärvsarbete för att vårda barn och begärde 
tillfällig fp. Fk fann att med hänsyn till att modern medföljde och hade tillsyn över 
barnet under resan att fp inte kunde utgå till mannen. FRN instämde i att mannen 
inte hade behövt avstå från förvärvsarbete och därmed inte var berättigad till fp för 
tillfällig vård av barn. FÖD avgjorde målet i plenum. -1 sin argumentering redovi
sade domstolen bl a att ersättning normalt inte skall utgå om en make är hemma
make. Inte heller bör ersättning kunna utgå om en av föräldrarna är ledig från arbetet 
av annat skäl och kan ta hand om barnet. Om båda föräldrarna kallas att vara med 
vid undersökning och behandling av bamet på sjukhus eller hos läkare torde dock 
behovet att avstå från förvärvsarbete mestadels vara klarlagt genom kallelsen eller 
läkarintyg (i dessa situationer finns efter 1 januari 1986 lagstöd i AFL 4:16 för att 
båda föräldrarna samtidigt kan beviljas tillfällig fp). När önskemål om båda föräld
rarnas medverkan inte kan dokumenteras på sådant sätt får från fall till fall bedömas 
om bådas medverkan kan anses påkallad (i den aktuella situationen var sonen jämte 
en förälder kallad till sjukhuset). Olika faktorer såsom barnets ålder, sjukdom och 
sjukdomens behandling får beaktas. Stor vikt bör fästas vid föräldrarnas uppfatt
ning. FÖD hänvisade i sitt bifall till besvären att föräldrarna hade med hänsyn till 
ändamålet med sjukhusvistelsen bedömt det erforderligt att båda var närvarande vid
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undersökningen. Domstolen tog även hänsyn till sjukdomens omfattning och det 
ingrepp som planerades (av journalhandlingen framgick en kraftig deformering av 
vänster höftled och behov av framtida omfattande operationer) i sitt bifall till besvä
ren. Två domare var skiljaktiga.

Ett annat avgörande är FRM 870108 mål nr 60U86. Här hade df avbrutit på
gående vederlagsledighet för tillfällig vård av barn och i stället åtnjutit tjänstledighet 
utan lön. Fk ansåg att vederlagsledighet var att jämställa med kompensationsledig- 
het. På grund av detta hade df inte behövt avstå från förvärvsarbete för den aktuella 
perioden. Df var därför inte berättigad till ersättning. FRM ansåg dock att avbry
tande av vederlagsledighet för tillfällig vård av barn och i stället åtnjutande av tjänst
ledighet utan lön var sådant förhållande som skall anses som om df avstått från för
värvsarbete.11 Fk hade därför fattat ett felaktigt beslut och dess beslut upphävdes (se 
även FRN 870817 mål nr 1092/86, FRS 870720 mål nr 795/87, FRM 871111 mål 
nr 609/86, FRM 870429 mål nr 820/86, FRM 871217 mål nr 3034/86 och FRM 
880421 mål nr 3009/86).12

11 Detta klargörs nu också i RFV:s rekommendationer i Allmänna råd 1989:4 s 29.
12 Som en följd av FÖD 1986:14 rekommenderar RFV i Allmänna råd 1989:4 s 29 f att kassorna 

betalar ut tillfällig fp när df går miste om ersättning från A-kassa eller KAS, av anledning som 
grundar rätt till fp.

Inte så sällan uppkommer problemet om df skall anses ha avstått från hel eller 
halv dag. Ett klarläggande avgörande för denna typ av situationer är den refererade 
domen FÖD 1986:37. Här hade df anmält tillfällig vård av barn under en dag. Han 
hade denna dag till hälften avhållit sig från arbete för besök i samhällets förebyg
gande barnhälsovård med sitt barn. Vid utredning framkom att hans ordinarie 
arbetstid började kl 7.30 och slutade 16.36 med avbrott för lunch 12.00-13. 00. 
Besöket på sjukhuset var utsatt till 9.00. Det varade i ca 1 timme och 30 minuter. 
Han arbetade igen från kl 12.45 till 16.36. - Fk fann att df inte hade behövt avstå 
halva den ordinarie arbetstiden för läkarbesöket och beslöt att inte utbetala fp. FRM 
ändrade inte beslutet. I yttrande till FÖD medgav RFV bifall till df:s talan. Verket 
menade att df genom att avstå från förvärvsarbete i den omfattning han gjort, und
vikit stress och oro inför sjukhusbesöket och därigenom i större utsträckning k 
unnat åstadkomma lugn kring detta. Han borde därför förklaras berättigad till fp. 
FÖD anförde att reglerna om fp vid ledighet i samband med sjukhusbesök och lik
nande måste tillämpas med ett rimligt mått av verklighetsanknytning. Det måste 
enligt FÖD beaktas att behövliga resor måste planeras med försvarlig marginal för 
oförutsedda händelser samt att tid kan behövas även för förflyttningar i anslutning 
till arbetsplatsen, bostaden eller sjukhuset, för avlämning och hämtning av ytterklä
der, för betalning på sjukhuset, för intagande av förtäring etc. Mot bakgrund av det 
anförda och med beaktande av vad RFV anfört fann FÖD att df i praktiken inte haft 
möjlighet att utföra något arbete före lunchuppehållet. Han hade följaktligen till 
minst hälften behövt avstå från förvärvsarbete för tillfällig vård av barn och var där
för berättigad till halv fp för denna dag (se även FRS 870626 mål nr 817/87 och 
FRN 870601 mål nr 503/86).

I FÖD 1989:44 erhöll kommunal dagbarnvårdare tillfällig fp då hon p g a eget 
hjärtsjukt 10-månaders barn avstod från förvärvsarbete genom att inte ta emot 
vattenkoppsjuka dagbam.
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Faderns särskilda tio ersättningsdagar

En far som avstår från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att 
närvara vid förlossningen, biträda i hemmet eller vårda bam har rätt till 
tillfällig fp under tio ersättningsdagar (4:10 sista stycket och 4:12 tredje 
stycket). Vid flerfödsel ges ytterligare tio dagar för varje nytt bam. Fadem 
får uppbära ersättning även före födseln för att närvara vid förlossningen. 
Detta gäller även om fadern stannar hemma för att ta hand om äldre syskon, 
medan mamman ligger på sjukhus. Ett viktigt motiv enligt propositionen 
var att fadern redan från början skulle få möjlighet att delta i vården av det 
nyfödda barnet. Uttaget av dessa tio dagar begränsas till 60 dagar efter 
barnets hemkomst från förlossningen (se FRM 880125 mål nr 1876/87, 
FRS 880328 mål nr 327/88, FRN 880519 mål nr 1027/86 och 880525 mål 
nr 2510/86). Av rättsfallen framgår att man håller strikt på 60-dagarsgrän- 
sen. Eftersom studier inte räknas som förvärvsarbete kan en studerande 
inte erhålla ersättning för ”pappadagar”. Uppbär en förälder oavkortade 
löneförmåner under tid då han bedriver studier, jämställs avstående från 
studier med avstående från förvärvsarbete vid tillämpning av bestämmel
serna om tillfällig föräldrapenning, i den mån föräldern går miste om löne
förmåner.

Kontaktdagar

Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med föräldrautbild
ning, besök i barnets skola eller besök i förskole- eller fritidshemsverk- 
samhet, har rätt till tillfällig fp under två dagar per år för bam som är 
mellan 4 och 12 år (4:10 tredje stycket och 4:12 andra stycket). Det går inte 
att spara de två dagar per år och bam som föräldrar kan ta ut till kommande 
år. Tar man inte ut sina två dagar, försvinner de och man kan inte använda 
dem vid ett senare tillfälle (FRS 880321 mål nr 1690/87).

De huvudsakliga skälen bakom denna regel var att statistiken hade visat 
att merparten av föräldrarna inte hade några dagar kvar att ta ut efter fyra 
år. Det fanns då risk för, enligt föredragande statsråd, att bam som bäst 
behöver föräldrarnas stöd i olika inskolningssituationer, inte får detta då 
föräldrarna anser sig inte kunna ta ledigt eftersom inga ersättningsdagar 
finns kvar. Många inskolningssituationer uppstår under skoltiden och för
äldrarnas goda kontakt med och insikt i barnens vardagliga miljö ger 
trygghet och ömsesidig förståelse, vilket förebygger problem, menade 
föredraganden vidare.
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Tillfällig föräldrapenning för barn 12-16 år

Fr o m 1986 kan tillfällig fp utges för vård av ett barn som fyllt 12 år men 
inte 16 år i de fall barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller 
annat handikapp, är i behov av särskild tillsyn eller vård (4:11). Även för 
denna ersättningsform gäller kravet att föräldern skall ha behövt avstå från 
förvärvsarbete. För vård eller tillsynsbehov som grundat rätt till vårdbi
drag13 enligt AFL 9:4, utges inte den tillfälliga fp. Förhandsprövning av 
om förutsättningar enligt ovan föreligger för utbetalande av ersättning kan 
göras av fk. Ersättning kan utgå både vid vårdperioder och vid läkarbesök.

Denna utbyggnad av föräldraförsäkringen var en av de få egentliga 
nyheter som genomfördes genom 1986 års lagrevidering.14 Det huvudsak
liga motivet till förslaget var enligt propositionen att det fanns en utbredd 
uppfattning bland organisationer, intressegrupper och enskilda att denna 
utvidgning av ersättningsrätten var mycket angelägen. Det var viktigt att 
tillskapa denna nya ersättning för förälder till barn som hade ett särskilt 
behov av tillsyn när de insjuknade. Hur har då denna nya del av föräldra
försäkringen behandlats av domstolarna?

Som vägledning för rättstillämpningen kom ganska tidigt efter försla
gets ikraftträdande några refererade avgöranden av FR.

I FR 1986:7 redovisades två avgöranden från FRN. I det första hade df gjort 
anspråk på fp för tillfällig vård av barn fött den 21 september 1972, för den 15 och 
19 juli 1985. Barnet bröt vänster handled den 7 juli. Han besökte samma dag lasa
rettet för vård och hade då sällskap av sin mor. Vid återbesök den 15 och 29 juli 
körde fadern sonen till lasarettet. I ett läkarutlåtande utfärdat den 17 juli av läkare vid 
lasarettet angavs att barnet med hänsyn till armbrottet inte oundgängligen varit i 
behov av tillsyn. I ett senare utlåtande den 29 juli av annan läkare på lasarettet, 
angavs att patienten hade krävt att ha sin far med sig vid återbesöken. Fk avslog 
ersättningsanspråken på den grunden att det av läkarutlåtandena inte framkommit att 
barnet varit i behov av vård och tillsyn utöver vad som normalt fordrades då barnet 
var friskt. RFV anförde besvär och yttrade bl a: En förutsättning för rätt till fp för 
barn över 12 år är att läkare intygat att barnet på grund av sjukdom har ett särskilt 
behov av vård och tillsyn. Någon närmare precisering av hur allvarlig en sjukdom 
skall vara för att fp skall kunna utges har inte ansetts böra anges för att lösa tillämp
ningen. I stället bör en sammanvägning ske av sjukdomens svårighetsgrad och 
barnets förmåga att klara sig själv. Detta får anses gälla i första hand vid vårdperio
der. När fråga är om ersättning för enstaka dagar i samband med läkarbesök måste 
enligt verkets uppfattning, frågan om barnets förmåga att klara sig själv utan för
äldrarnas tillsyn och stöd vara avgörande. Vid denna bedömning bör samtliga om
ständigheter kring läkarbesöket vägas in, dvs läkarens behov av att inhämta uppgif-

13 Vårdbidrag utgår för barn som på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat 
handikapp under minst 6 månader är i behov av särskild tillsyn och vård. Se vidare prop 
1981/82:216.

14 Prop 1984/85:78, s 66 ff.
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ter från den som har ansvaret för barnet, förälderns behov att få uppgifter från läka
ren, resans längd, den totala tidsåtgången för läkarbesöket osv. Att behandlande 
läkare i detta fall bedömt behovet av tillsyn på olika sätt kan ha sin grund i utform
ningen av den blankett som används. Verket ansåg sedan att vid en sammanvägd 
bedömning var barnets tillsynsbehov i detta ärende sådant att barnet omfattas av den 
utvidgade ersättningsrätten. Eftersom df hade behövt avstå från förvärvsarbete var 
han berättigad till fp. FRN uttalade i sin dom att barnet som inte fyllt 13 år, hade att 
resa 30 mil tur och retur för varje återbesök och hade varit tvungen att övernatta om 
inte fadern hade kört honom. Med hänsyn till dessa omständigheter och med beak
tande av barnets sjukdomsbesvär fann FRN att han hade varit i behov av faderns 
stöd och hjälp vid båda läkarbesöken. Df tillerkändes ersättning.

I det andra avgörandet hade df yrkat fp för tillfällig vård av barn den 15 augusti 
1985, när han följde barnet till läkarkontroll vid ögonklinik efter operation av grå 
starr på båda ögonen. Df hade följt barnet till läkaren, dels för att hon och läkaren 
måste tala med varandra om barnet, dels för att barnet inte var mogen att själv företa 
resan till lasarettet. I beslutet efter omprövning avslog fk df:s yrkande på den 
grunden att det av läkarutlåtandet inte framgått att det var barnets sjukdom i sig som 
gjorde att hon var i behov av vård och tillsyn utöver vad som var normalt för ett 
friskt barn. RFV anförde besvär och utvecklade sin mening nästan ordagrant på 
samma sätt som i föregående avgörande. Verket konstaterade att vid en samman- 
vägning av omständigheterna i målet ansåg man att barnets tillsynsbehov i detta 
ärende varit sådant att barnet omfattas av den vidare ersättningsrätten. FRN upp
hävde kassans beslut och anförde som skäl att med hänsyn till barnets ålder, sjuk
domens art och syftet med det aktuella läkarbesöket hade behov av hjälp och stöd 
från en vuxen förelegat vid kontakten med läkare och övrig sjukvårdspersonal. 
Därtill kom den besvärliga resan som barnet inte hade kunnat företa på egen hand. 
Med hänsyn till detta ansåg FRN att barnet på grund av sjukdom hade sådant behov 
av särskild tillsyn som förutsattes för att fp för tillfällig vård av barn över 12 år 
skulle kunna utgå. - Tf försäkringsassessorn Rubing var skiljaktig och anförde: 
”Vid tillämpning av ett nytt lagstadgande, vars innebörd inte klart framgår av orda
lydelsen, måste enligt min mening stort avseende fästas vid vad som uttalats - och 
inte uttalats - i propositionen till stadgandet. Har där inte berörts den särskilda fråga 
som skall bedömas får ledning hämtas från vad som i övrigt sägs i propositionen. 
Vad gäller frågan om fp för tillfällig vård av barn som fyllt 12 år men inte 16 år i 
samband med läkarbesök finns intet närmare utsagt i propositionen. Jag kan för min 
del bara konstatera att den utökade ersättningsrätten är avsedd för en trängre krets av 
barn än vad som skulle bli fallet om ersättningen utgick i fall som det försäkringsrät
ten nu har att avgöra. Jag vill därför fastställa kassans beslut.” (Ang skilda sjuk- 
domssituationer se FRN 871127 mål nr 37/86 och FRM 871202 mål nr 1645 - 
1646/86.)

Senare samma år kom ett referatavgörande från FÖD (FÖD 1986:57), som rörde 
begäran om ersättning vid sjukhusvistelse p g a operation av polyper. Fk vägrade 
att utge ersättning med motiveringen att barnets vård och tillsynsbehov inte var av 
sådan art och omfattning som förutsattes i AFL 4:8a (numera AFL 4:11). Kassan 
anförde dessutom att den var synnerligen tveksam till om rätt till fp föreligger vid 
läkarbesök (df hade yrkat ersättning både för dagar då sjukhusvistelse skedde och 
vid dag för förberedande läkarbesök) som sker i anslutning till en relativt enkel ope-
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ration av polyper. Samma tveksamhet råder enligt kassan vid några få dagars sjuk
husvistelse. Något stöd för att utge ersättning i det aktuella fallet hade inte kassan 
funnit vare sig i propositionen eller i socialförsäkringsutskottets betänkande. Av 
nämnda förarbeten framgår enligt kassan att den utökade ersättningsrätten beräkna
des omfatta ca 10 000 barn i hela landet. Skulle den utvidgade rätten till fp även 
avse enstaka läkarbesök eller kortvariga sjukhusvistelser utan att någon allvarlig 
sjukdom inträtt, torde enligt kassans uppfattning, antalet ersättningsberättigade vida 
överstiga uppskattat antal. FRM delade kassans bedömning. - RFV besvärade sig 
och anförde bl a i likhet med yttrande i det tidigare redovisade FR 1986:7, att någon 
närmare precisering av hur allvarlig en sjukdom skall vara för att fp skall kunna 
utges inte gjorts. Utgångspunkten vid tillämpningen av de nya reglerna är däremot 
att normalt utvecklade och friska barn över 12 år kan klara sig själva utan tillsyn av 
föräldrarna vid tillfälliga sjukdomar, som inte är av allvarlig art eller kräver någon 
speciell åtgärd. Samtliga omständigheter måste dock beaktas. Enligt verkets mening 
kan en i och för sig inte särskilt allvarlig sjukdom berättiga till ersättning vid exv 
läkarbesök eller sjukhusvård, om barnet inte har förmåga att klara sig utan föräldrar
nas stöd och tillsyn. Vid en sammanvägning av omständigheterna i det konkreta 
fallet ansåg verket att barnets tillsynsbehov under de aktuella dagarna varit sådant att 
barnet omfattas av den utvidgade ersättningsrätten. - FÖD hänvisade i sitt avgörande 
bl a till ett uttalande av socialförsäkringsutskottet vid riksdagsbehandlingen av pro
positionen. Där sades bl a att med hänsyn till att barnets behov av särskild tillsyn 
och vård i första hand skall avgöra rätten till fp, någon närmare precisering inte bör 
göras av hur allvarlig en sjukdom skall vara för att fp skall kunna utgå när en för
älder är hemma för att vårda barnet. Härigenom kan en sammanvägning ske av å ena 
sidan barnets förmåga att klara sig självt utan föräldrarnas tillsyn och å andra sidan 
sjukdomens svårighetsgrad. Utslagsgivande vid bedömningen av om förutsättningar 
finns för att bevilja fp för tillfällig vård av barn som fyllt 12 år men inte 16, måste 
vara föräldrarnas uppfattning om barnets möjligheter att klara sig självt i en sådan 
situation. FÖD anförde vidare att eftersom modern i det aktuella fallet bedömt att 
dottern var i behov av hennes stöd och hjälp i samband med inskrivningen den 23 
augusti samt under operationsdagen och dagen för utskrivning samt att denna 
bedömning delades av vederbörande läkare vid sjukhuset, modern skulle vara berät
tigad till fp för dessa dagar.15

15 Se även FRN 861126 mål nr 216/86 och FRM 870807 mål nr 95/87 vilka båda rörde frågan om 
ersättning vid sjukhusvistelse; ett principiellt intressant avgörande är FRN 870519 mål nr 60/86, 
som rörde sjukdomsbehandling utanför sjukhus; se även avslagen på begäran om ersättning i FRN 
870610 mål nr 458/86, FRM 870819 mål nr 359/86 och FRM 880118 mål nr 1518/86; 
ersättningsrätten innefattar inte tillfällig vård av barn när ordinarie vårdare är sjuk men barnet är 
friskt, vilket fastslagits i FRN 860214 mål nr 1087/85 och FRS 870731 mål nr 547/87; ang 
tillfällig föräldrapenning och vårdbidrag se FRM 880208 mål nr 809/86 och FRS 880429 mål nr 
1575/86.



Allmän pensionsförsäkring

Den allmänna pensioneringen enligt AFL omfattar folkpension och allmän 
tilläggspension (ATP). Inom båda dessa system utgår pension i form av 
ålderspension, förtidspension och efterlevandepensioner. Dessutom före
kommer inom folkpensioneringen vissa särskilda förmåner: bamtillägg, 
handikappersättning och vårdbidrag. I särskilda lagar finns regler om pen
sionstillskott (lag 1969:205) och om hustrutillägg och kommunalt bostads
tillägg för folkpension (lag 1962:392). De båda sistnämnda är tänkta att av
vecklas under 1990-talet.

Genom lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring, som trädde i kraft 
den 1 juli 1976, tillskapades en ny pensionsförsäkring för arbetstagare. Den 
har ersatts av lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring enligt vilken del
pension kan utgå till förvärvsarbetande (arbetstagare, uppdragstagare eller 
egenföretagare), som trappar ned sitt arbete inför övergången till ålders
pension.

Folkpensionering

Folkpensionen fyller en dubbel funktion. Dels utgör den ett socialt grund
skydd som träder in vid ålderdom, annan nedsättning av försörjningsför
mågan eller, för efterlevande, då försörjaren har avlidit. Dels utgör den 
grunden för ATP. Man kan uttrycka det så att pensionsskyddet för in
komstdelar under basbeloppet ges genom folkpensioneringen, medan 
tilläggspensioneringen svarar för skyddet för den överskjutande delen av 
inkomsten. -1 syfte att anpassa de allmänna pensionsförmånernas storlek 
till penningvärdesutvecklingen relateras dessa jämte flertalet av de sär
skilda förmånerna till det s k basbeloppet som följer förändringar i prislä
get. Till ledning för fastställande av detta skall statistiska centralbyrån 
beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före det 
år som basbeloppet avser och prisläget i november året dessförinnan. Be
räkningen görs på grandval av konsumentprisindex. Statistiska centralby
rån skall senast den 20 december året före det år som basbeloppet avser till 
regeringen redovisa resultatet av beräkningen.
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Förutsättningar för rätt till folkpension

AFL 5 kap behandlar de allmänna förutsättningarna för rätt till folkpen
sion. Enligt 1 är i princip varje svensk medborgare som är bosatt i Sverige 
berättigad till folkpension. Bosättnings- och försäkringstidens längd liksom 
tidigare avgiftsbetalning eller förvärvsinsats spelar härvid ingen roll. 
Folkpensioneringen ingår i vårt grundläggande trygghetssystem.

Enligt 5:2 är svensk medborgare, även vid bosättning utrikes, berättigad 
till folkpension, men då i förhållande till det antal år för vilka den pen- 
sionsberättigade tillgodoräknats pensionspoäng vid tilläggspensionens be
räkning. Huvudregeln är följaktligen att folkpension inte kan utgå, om 
ingen rätt till allmän tilläggspension föreligger. I 5:3 stadgas dock att med 
år med pensionspoäng ibland kan likställas bl a år med inkomst för vilken 
df taxerats till statlig inkomstskatt (se även FÖD 1986:47).

Bestämmelsen i 5:2 fick sitt nuvarande utseende genom en lag som 
trädde i kraft 1 juli 1979. Storleken av folkpensionen till svenska medbor
gare som bosätter sig utomlands graderas alltså i förhållande till det antal år 
under vilka de varit förvärvsverksamma i Sverige. Oavkortad folkpension 
erhålls, om antalet pensionspoäng som läggs till grund för ATP är minst 30. 
Rätten till folkpension får sålunda en klar karaktär av en rätt till första bas
beloppet, vilken rätt intjänats genom förvärvsarbete. De som bosätter sig 
utomlands får följaktligen ett fullständigt pensionsskydd på grundval av 
förvärvsarbetet i Sverige.

Även utländsk medborgare eller statslös som är bosatt i Sverige har 
samma rätt till folkpension som svensk medborgare, om han har varit 
bosatt en viss minsta tid i Sverige (5:4).

5:6 innehåller viktiga dispensregler som gäller för såväl svensk som 
utländsk medborgare. De innebär att den som flyttar utomlands efter det att 
hon/han beviljats folkpension i Sverige, men som genom flyttningen inte 
längre uppfyller villkoren för rätt till pension, likväl kan få åtnjuta folk
pension ”därest regeringen för vissa fall så förordnat eller det med hänsyn 
till omständigheterna skulle framstå som oskäligt att indraga pensionen”. 
Regeringen har utnyttjat denna möjlighet i en kungörelse från 1962 (1962: 
516), vilken innehåller föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket 
i vissa fall, såsom vid bosättning utomlands för vård av hälsan eller för 
behandling av sjukdom. Invandrare som flyttar utomlands får alltså, sedan 
de beviljats folkpension, samma möjligheter till dispens som svenska 
medborgare, om flyttningen utomlands är förorsakad av hälsoskäl eller 
andra särskilda omständigheter.

Vidare finns vissa konventioner som kompletterar AFL och som ratifi
cerats av Sverige och vilka ger utländsk medborgare rätt till folkpension 
även vid bosättning utanför Sverige.
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Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern sänktes fr o m den 1 juli 1976 från 67 till 65 
år.1 Samtidigt reformerades systemet med förtida respektive uppskjutet 
uttag av ålderspension.2 Detta system innebär att df har möjlighet att genom 
förtida eller uppskjutet uttag av ålderspension inom vissa gränser själv 
bestämma, när hon/han önskar erhålla sin ålderspension från folkpensio
neringen och ATP. Ålderspensionen minskas vid förtida uttag och ökas vid 
uppskjutet uttag. Reduktionen av pensionen vid förtida uttag - liksom ök
ningen vid uppskjutet uttag - är livsvarig och bygger i huvudsak på försäk- 
ringsmatematiska grunder. Principen är att värdet av de sammanlagda 
pensionsbelopp som df uppbär i sin livstid skall bli detsamma oberoende av 
när hon/han börjar ta ut sin pension.3

1 Prop 1974:129.
2 Prop 1975:97.
3 Prop 1975:97.

Förtida uttag kan numera ske fr o m den månad varunder df fyller 60 
år och förhöjning av ålderspension följer av uppskjutet uttag från 65 års 
ålder t o m den månad varunder df fyller 70 år. Reduktionsfaktom vid 
förtida uttag och påslagsfaktom vid uppskjutet uttag anges i AFL 6:1 andra 
stycket. Både förtida och uppskjutet uttag kan avse hel eller halv ålderspen
sion. För försäkrade som är berättigade också till tilläggspension skall uttag 
- i motsvarande omfattning - avse även denna. Den tidigare gällande be
gränsningen av möjligheterna till återkallelse av förtida uttag till enbart en 
gång är avskaffad. Det innebär att ålderspension kan utgå i obegränsat antal 
skilda perioder (se 6:3).

Efter förslag i prop 1983/84:40 har det särskilda tilläggsbeloppet till 
basbeloppet fr o m år 1984 omvandlats till extra uppräkning av bl a folk
pensionens grundnivå (jfr 1:6). Grundförmånen har således höjts från 95 
till 96 % för ensam pensionär och från 77,5 till 78,5 % för gift försäkrad, 
vars make åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller hel förtidspen
sion eller har rätt till ålderspension enligt AFL 6:1 första stycket. Grund- 
förmånema i sådana fall där maken åtnjuter partiell förtidspension har 
också höjts med en procentenhet.

Reduktionen vid förtida uttag är 0,5 % för varje månad som då pensio
nen börjar att utgå återstår till ingången av den månad varunder df fyller 65 
år. Detta innebär att reduktionen blir 30 % om uttaget sker redan fr o m 
den månad df fyller 60 år. Vid uppskjutet uttag är påslagsfaktom 0,6 %. 
Förhöjning sker vid uppskjutet uttag tom den månad varunder df fyller 
70 år. I sådant fall beaktas emellertid inte tid då df haft ATP i form av 
ålderspension eller inte varit berättigad till folkpension.
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Enligt AFL 16:1 måste df göra ansökan för att komma i åtnjutande av en 
förmån. Detta gäller dock ej ålderspension. I ett förhandsbesked lämnas en 
preliminär uppgift om hur stor pensionen blir och hur den beräknats. Om 
df väljer att ta ut pensionen vid annan tidpunkt än vid 65 års ålder, måste 
hon/han ansöka om pension hos fk.

Om df inte har någon ATP eller har låg ATP, kan pensionstillskott till 
ålderspension (liksom till annan folkpension) utgå, liksom bamtillägg, om 
man har bam under 16 år, kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg. De 
båda sistnämnda är inkomstprövade tillägg.

Sp betalas ut under högst 180 dagar vid hel ålderspension eller om df har 
fyllt 70 år och har kvar en SOI. Halv sp räknas som en heldag (AFL 3:3).

Pensionsberedningen har utrett hur systemet med bl a rörlig pensions
ålder fungerar i betänkandet Förtidspension och rörlig pensionsålder (SOU 
1989:101).

Förtidspension

Inledning

Invalid- eller förtidspension har funnits i någon form inom folkpensione
ringen ända sedan 1913 års pensionsförsäkringslag. Syftet med 1913 års 
invalidpension var att ge ekonomiskt grundskydd till den som på grund av 
sjukdom, lyte eller liknande förlorat sin arbetsförmåga helt eller till större 
delen. Pensionen var inkomstprövad. År 1958 tog riksdagen principiell 
ståndpunkt att inkomstprövningen skulle slopas. Efter 1958 års pensionsut- 
redning infördes år 1963 det nuvarande pensionssystemet i AFL.

Syftet med förtidspensioneringen är i princip att tillförsäkra människor 
rätt till ekonomisk trygghet vid förtida förlust eller nedsättning av arbets
förmågan. Pensionen är inte avsedd att vara en lytesersättning utan en kom
pensation för de ekonomiska konsekvenser för försörjningen som har sin 
grund i sjukdom eller skada. Följderna av sjukdomen/handikappet varierar 
från fall till fall. Rehabiliterande åtgärder kan göra det möjligt för df att 
höja eller utnyttja sin kvarvarande arbetsförmåga.4

Enligt AFL kan en försäkrad som har fyllt 16 men inte 65 år och som 
har fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt med minst hälften på grund av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestations
förmågan få förtidspension. Om arbetsförmågan inte är varaktigt nedsatt 
men är nedsatt för avsevärd tid kan df få sjukbidrag. Detta är begränsat till

4 Prop 1962:90, s 285.
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viss tid men följer annars samma regler som förtidspension. Dessa båda 
pensionsförmåner betalas ut med lika stort belopp.

En grundläggande förutsättning för rätten till förtidspension enligt AFL 
7:1 första stycket är att det föreligger en medicinskt betingad nedsättning av 
arbetsförmågan. Denna medicinska faktor kan vara en kroppslig eller 
psykisk sjukdom eller ett följdtillstånd efter sjukdom. Det kan också vara 
fråga om en medfödd defekt.

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1972 (prop 1972:55) 
och som togs in i paragrafens andra stycke infördes rätt för äldre arbetslösa 
försäkrade att erhålla förtidspension på rent arbetsmarknadsmässiga grun
der, dvs utan att någon medicinskt betingad nedsättning av arbetsförmågan 
är för handen. Efter förslag i prop 1973:46 och med giltighet fr o m den 1 
januari 1974 infördes en fast åldersgräns på 60 år för rätt till förtidspension 
på arbetsmarknadsmässiga grunder. Till denna grund för förtidspension 
återkommes nedan.

Bedömning av arbetsoförmågan

AFL 7:3 innehåller de närmare bestämmelserna om invaliditetsbedömning 
vid förtidspension. Det invaliditetsbegrepp som tillämpas inom förtidspen
sioneringen kan beskrivas som en arbetsinvaliditet grundad på medicinska 
faktorer. För rätt till pension måste det hos df föreligga sjukdom eller 
annan nedsättning av prestationsförmågan, vilken påverkar försörjnings
förmågan. Det måste vidare finnas ett orsakssammanhang mellan de medi
cinska faktorerna och nedsättningen av df:s arbetsförmåga. Detta innebär 
att personer som frivilligt avstår från förvärvsarbete inte kan göra anspråk 
på förtidspension.

Utgångspunkt för bedömning av rätt till förtidspension är alltid att den 
som är frisk har att räkna med att hon/han skall beredas arbete och, så länge 
för henne/honom lämpligt arbete inte kan beredas, erhålla arbetslöshetsstöd 
eller annan ersättning. Slutligen innebär det att personer som har svårt att 
få förvärvsarbete på grund av andra orsaker än sjukdom eller annan ned
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte på sådan 
grund har rätt till förtidspension.

Invaliditetsbedömningen skall ske med utgångspunkt i df:s förutsätt
ningar och sociala situation. Detta gäller även uppskattningen av de medi
cinska faktorernas betydelse. Det fordras en individuell bedömning i varje 
fall, där de medicinska faktorernas betydelse skall beaktas i relation till df:s 
ålder, yrke, utbildning och sociala miljö. För personer, som varit syssel
satta i ett fysiskt tungt industriarbete och som har begränsade möjligheter 
att omplaceras i annan verksamhet, kan därför en för pensioneringen till-
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räckligt betydande medicinsk nedsättning anses föreligga vid ett handikapp 
som kanske inte alls anses påverka arbetsförmågan hos en tjänsteman. 
Kravet på den medicinska nedsättningen är betydligt lägre då det är fråga 
om försäkrade i högre ålder än då det gäller yngre och medelålders för
säkrade.

För rätt till förtidspension krävs inte att det föreligger en medicinsk 
invaliditet som uppgår till 50 % eller mer. Även en medicinsk invaliditet 
som understiger 50 % kan grunda rätt till förtidspension, om invaliditeten 
väsentligt påverkar df:s arbetsförmåga. Å andra sidan är det inte tillräckligt 
för rätt till förtidspension att det föreligger en från medicinsk synpunkt 
betydande kroppslig eller själslig defekt. Det fordras också att defekten 
medför betydande konsekvenser för df:s förmåga att försörja sig genom 
eget arbete samt att dessa konsekvenser inte kan neutraliseras genom re
habiliterande åtgärder. Tillämpningen av invaliditetsbegreppet förutsätter 
ett samspel mellan medicinska och ekonomiska bedömningsgrunder. Vid 
bedömandet av i vad mån df:s arbetsförmåga är nedsatt skall nämligen 
enligt paragrafens första stycke beaktas vederbörandes förmåga att vid den 
nedsättning av prestationsförmågan varom är fråga bereda sig inkomst 
genom sådant arbete som motsvarar hennes/hans krafter och färdigheter 
och som rimligen kan begäras av henne/honom med hänsyn till hans ut
bildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och 
därmed jämförliga omständigheter.

I vissa situationer kan det bli aktuellt med sjukbidrag under rehabilite
ring, t ex då rehabiliteringen beräknas pågå under lång tid. Sjukbidrag 
under rehabiliteringstiden kan beviljas i de fall df själv ansöker om pension 
eller om sjukbidrag är ekonomiskt fördelaktigare än sp för df. Under tiden 
df genomgår rehabilitering skall enligt AFL arbetsförmågan anses vara 
nedsatt i den mån df på gmnd av rehabiliteringsåtgärder inte kan förvärvs
arbeta. Detta innebär att om df har kvar så stor arbetsförmåga att hon/han 
är berättigad till endast halv pension, hon/han kan under den tid hon/han 
genomgår rehabilitering få helt sjukbidrag, om hon/han på grund av 
rehabiliteringen inte kan utnyttja sin restarbetsförmåga (7:3 sista stycket; 
jfr 2:11).

Om df avbryter rehabiliteringen finns regler om indragning eller ned
sättning av sp i 20:3 sista stycket (se vad som ovan anförts om denna para
graf).

Enligt uttalanden i förarbeten till AFL anses pensionsfallet ha inträffat 
vid den tidpunkt då nedsättningen av df:s arbetsförmåga har nått det sta
dium vad gäller grad och varaktighet som förutsätts för rätt till förtidspen- 
sion/sjukbidrag. Pensionsfallsåret är det år då arbetsförmågan har blivit
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nedsatt med minst hälften och nedsättningen kan betraktas som varaktig 
eller väntas bli bestående avsevärd tid.5

5 Prop 1962:90, s 361.
6 FÖD 810120 mål nr 445/80.
7 FÖD 800701 mål nr 492/79.
8 Prop 1962:90, s 290.
9 SOU 1961:29, s 97 f samt prop 1962:90, s 290 f och s 370.

När pensionsfallsåret fastställs måste hänsyn tas till om rehabiliterings- 
försök har gjorts.6 FÖD har bl a i en dom ansett att pensionsfallet har 
inträffat först sedan rehabiliteringsförsök har avslutats och det medicinska 
tillståndet har utretts.7 Bedömningen av när pensionsfallet har inträffat 
påverkas inte av tidpunkten för ansökan om pension eller den tidpunkt 
fr o m vilken pensionen börjar utgå.

Enligt AFL kan tre olika grader av pension beviljas med hänsyn till 
arbetsförmågans nedsättning. - Hel förtidspension/sjukbidrag får en för
säkrad vars arbetsförmåga är så nedsatt att inte någon eller endast ringa del 
av den återstår. Med det avses att arbetsförmågan är nedsatt med minst fem 
sjättedelar.8 En försäkrad kan därför vara berättigad till hel pension trots 
att hon/han har en viss inkomst av förvärvsarbete. - Två tredjedelar av hel 
förtidspension/sjukbidrag får en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt i 
mindre grad men ändå med avsevärt mer än hälften. Arbetsförmågan skall 
vara nedsatt med minst två tredjedelar men inte med fem sjättedelar. - Halv 
förtidspension/sjukbidrag får en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt 
med minst hälften men inte avsevärt mer än hälften. Med det avses att 
arbetsförmågan skall vara nedsatt med minst hälften men inte med två 
tredjedelar.

Förbättras arbetsförmågan för den som uppbär förtidspension/sjukbi
drag skall förbättringen i princip inverka på rätten till pension. Detta följer 
av 16:7. Det fordras dock att det har skett en väsentlig och varaktig för
bättring av df:s arbetsförmåga för att hennes/hans pension skall kunna 
minskas eller dras in. Förutsättningen för att minska eller dra in pensionen 
är antingen att hälsotillståndet väsentligt har förbättrats eller att möjlighe
ten att utnyttja den återstående arbetsförmågan till inkomstbringande arbete 
väsentligt har förbättrats. I förarbetena till AFL påpekas att tillämpningen 
av dessa bestämmelser inte får hämma försök till återgång i arbete eller 
rehabiliterande åtgärder.9

Den som uppbär förtidspension/sjukbidrag är enligt AFL skyldig att 
utan oskäligt dröjsmål meddela fk om arbetsförmågan väsentligt förbättras 
(16:8). Motsvarande gäller även om den som har förtidspension på arbets- 
marknadsmässiga grunder får ett arbete eller får en utökad tid i det arbete 
hon/han har. Den som inte gör sådan anmälan och som inte har giltigt skäl
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att inte göra anmälan kan enligt AFL få pensionen minskad eller indragen 
för viss tid eller tills vidare (16:8 andra stycket). Dessa bestämmelser bör 
dock enligt förarbetena till AFL användas med stor varsamhet.10

Den som har fått sin förtidspension/sjukbidrag indragen eller minskad 
på grund av att hon/han har börjat förvärvsarbeta kan enligt RFV:s kungö
relse (RFFS 1982:24) om förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för 
erhållande av förtidspension och sjukbidrag återfå pensionen genom ett 
förenklat ansökningsförfarande under förutsättning att ansökan görs inom 
två år fr o m den tidpunkt pensionen drogs in eller minskades, att arbetet 
som har föranlett indragningen eller minskningen av pensionen har upp
hört och att ansökan avser pension av högst motsvarande grad och beräknad 
på grundval av samma pensionspoängtal som gällde för den pension df hade 
vid tidpunkten för indragningen eller minskningen.

Detta förfarande brukar kallas ”vilande förtidspension”. Bestämmel
serna är alltså så utformade att det visar sig att en person haft vilande för
tidspension först då vederbörande efter ett förenklat ansökningsförfarande 
återfår förtidspensionen. I prop 1989/90:62 föreslås den vilande förtids
pensionen bli förlängd till fem år som ett led i rehabiliteringen.

Förtidspensionering av äldre på arbetsmarknadsmässiga grunder

Försäkrad som fyllt 60 år kan under ovan angivna förutsättningar beviljas 
förtidspension på rent arbetsmarknadsmässiga grunder (AFL 7:1 andra 
stycket). Dessa ärenden innefattar ingen medicinsk bedömning och hand
läggs inte i socialförsäkringsnämnd. Förutsättningarna för förtidspension 
på arbetsmarknadsmässiga grunder är att ersättning från arbetslöshetskassa 
ävensom kontant arbetsmarknadsstöd utnyttjats maximalt. Till dessa for
mella förutsättningar kopplas den materiella förutsättningen att den enskil
des förmåga till förvärvsinkomst från arbete hon/han tidigare utfört eller 
annat tillgängligt lämpligt arbete under varaktig tid är nedsatt med minst 
hälften. Det maximala utnyttjandet av arbetslöshetsersättningar utvisar en 
redan upplevd, långvarig arbetslöshet och den framtida prognos som 
konstaterandet av nämnda materiella förutsättning innefattar utvisar en 
framtida arbetslöshet på minst två år (”varaktig”).

Med det arbetsmarknadsläge som råder i Sverige torde det anses lätt att 
konstatera att en varaktig förvärvsoförmåga föreligger för en person som 
fyllt 60 år och som uttömt möjligheterna till olika arbetslöshetsunderstöd. 
En sådan persons möjligheter att erhålla ett lämpligt arbete är i de flesta fall 
mycket små. Att möjligheterna att bereda sig inkomst från ett sådant arbete 
är nedsatta med minst hälften framstår med detta synsätt många gånger som

10 Prop 1962:90, s 370.
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helt självklart. Inte så sällan torde det förhålla sig på det viset att arbetsför
medlingarna inte anvisar ett arbete till en person som fyllt 60 år och varit 
långvarigt arbetslös. Enligt uppgift från arbetsförmedlingen sker anvis
ningen i stället till en yngre arbetslös person, som man menar sig kunna 
kräva mer av vad gäller arbetsutbud och anställningsmöjligheter. Reglerna 
om rätt till förtidspension av arbetsmarknadsmässiga skäl leder alltså till att 
äldre arbetslösa erbjuds arbete i mycket liten utsträckning.

I prop 1989/90:62 föreslås att förtidspension av arbetsmarknadsskäl 
avskaffas (se även SOU 1989:101). Enbart arbetslöshet skall inte kunna ge 
förtidspension till personer som fyllt 60 år. Kraftfulla arbetsmarknadspo- 
litiska insatser utlovas i stället för äldre arbetstagare som till exempel blir 
arbetslösa vid företagsnedläggelser och driftsinskränkningar.

Förtidspensionering av äldre på medicinska grunder

För äldre försäkrad som inte kan förtidspensioneras på rent arbetsmark
nadsmässiga grunder gäller emellertid enligt AFL 7:3 vissa särskilda regler 
om bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan. Den skall främst 
avse df:s förmåga och möjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom 
sådant arbete som hon/han tidigare utfört eller genom annat för henne/ 
honom tillgängligt lämpligt arbete. Innebörden härav är att kravet på ned
sättning av arbetsförmågan av medicinska skäl är mildare och att större 
hänsyn skall tas till svårigheterna på arbetsmarknaden att bereda denna 
kategori lämpligt arbete. I förarbetena sägs att arbetets art i viss utsträck
ning kan vara vägledande för bedömningen, t ex fysiskt tungt, psykiskt 
pressande, starkt bundet eller hetsigt arbete. Som typfall anges dels en 
person som inte längre orkar med sitt arbete, dels en person som genom 
företagsnedläggelse mist sitt arbete. Något rehabiliteringskrav gäller inte 
för denna grupp. Den medicinska nedsättningens betydelse har reducerats 
så att enligt förarbetena nedsättningen anses som otillräcklig för förtids
pension endast om den är helt bagatellartad. Någon nedre åldersgräns finns 
inte inskriven i lagtexten för tillämpningen av den vidgade förtidspensio
neringen för äldre, men enligt förarbetena skall 60 år gälla som sådan 
gräns.

Rättstillämpningen utvisar att det vid åtskilliga fk finns en tendens till att 
tillämpa bestämmelserna för äldre även på personer som är yngre än 60 år. 
En dylik rättstillämpning har också sanktionerats av RFV i RFV:s All
männa råd 1988:6. Skälen härtill uppges vara arbetsmarknadsmässiga. Nu 
föreligger förslag om en strikt nedre åldersgräns (SOU 1989:101 och prop 
1989/90: 62).
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Anledningen till att tillämpa de särskilda bestämmelserna om förtids
pension för äldre även på personer som är yngre än sextio år torde vara att 
arbetsförmedlingarna och övriga arbetsmarknadsorgan inte anser det vara 
meningsfullt att försöka utbilda och skaffa arbete till personer som har en 
nedsättning av arbetsförmågan och som närmar sig sextio år. Svårigheterna 
att efter omskolning skaffa arbete åt personer i åldern 55-60 är betydande. 
En omplacering till annat arbete utan kompletterande utbildning är ännu 
svårare. För många i denna åldersgrupp förefaller därför återgång till 
arbete inte möjlig. Trots detta är äldrebestämmelsema inte tänkta att 
tillämpas på denna grupp. Enligt huvudregeln för förtidspensionsbedöm- 
ning skall dock i varje ärende hänsyn tas till df:s krafter och färdigheter, 
utbildning, tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och 
därmed jämförliga omständigheter.

Möjligheten att få och behålla ett arbete blir mindre vid stigande ålder. 
Dålig utbildning, erfarenhet från endast ett arbetsområde eller bindningar 
till viss ort innebär också större svårigheter att få nytt arbete. Sådana 
omständigheter som i det enskilda fallet talar emot omskolning, flyttning 
till annan ort m m beaktas därvid i större eller mindre utsträckning vid be
dömningen. Hög ålder är därvid en starkt negativ faktor. Ett betydande 
antal personer med nedsatt arbetsförmåga i åldern 55-60 år uppfyller där
för kraven för förtidspension, utan att äldrebestämmelsema tillämpas.

Arbetsförmedlingarna har under 1980-talet inte varit benägna att göra 
några större insatser för personer i 55-60-årsåldem. I stället tillämpas den 
vidgade pensioneringen för äldre i viss utsträckning så snart det över huvud 
taget finns någon medicinsk defekt. Antalet avslag är mycket ringa och 
sådana synes i vissa fk i stort sett komma i fråga endast i sådana fall där det 
verkligen kan ifrågasättas, om någon medicinsk nedsättning över huvud 
föreligger.

Rättstillämpningen utvisar också att det finns olika uppfattningar hos fk, 
om hur stor nedsättning av den medicinska prestationsförmågan som skall 
krävas, för att äldrebestämmelsema skall tillämpas, dvs hur stor nedsätt- 
ningen skall vara för att inte anses bagatellartad i enlighet med vad som står 
i förarbetena. Vad som kan anses bagatellartat måste kopplas till de arbets
prestationer man förväntas utföra i sitt arbete. Den medicinska defekten 
måste ha en inverkan på arbetsinsatsen, för att den skall kunna beaktas i 
detta sammanhang.

Förtidspension vid alkoholmissbruk

Rätt till förtidspension/sjukbidrag för alkoholmissbrukare förutsätter i 
allmänhet en massiv social förhistoria som innehåller alkoholmissbruk
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under en lång följd av år och frånvaro från arbetslivet under en längre tid. 
Vidare krävs att df gjort flera rehabiliteringsförsök. Frågan om alkohol
missbruket har lett till följdsjukdomar och hur df fungerar i s k avgiftat 
tillstånd har inte någon avgörande betydelse för rätt till förtidspension/ 
sjukbidrag.11

11 Prop 1976/77:44, s 35.
12 SfU 1976/77:13, s 17.
13 Prop 1976/77:44, s 38 o s 44.
14 FÖD 1985:42; se även FÖD 1985:43.
15 Prop 1970:66, s 35 o s 59.
16 Se FÖD 840111 mål nr 624/82.

En helhetsbedömning av df:s sociala situation måste alltså göras. Det är 
av stor betydelse att verkligt meningsfulla försök görs att rehabilitera den 
som missbrukar alkohol. Det är speciellt viktigt när det gäller yngre för
säkrade. Beslut om pension får inte ersätta meningsfulla rehabiliteringsåt- 
gärder.12 Enligt förarbetena till lagen om ändring i AFL gäller vad som 
sagts om alkohol även andra former av missbruk och blandformer av 
missbruk eller fall där det förekommer sociala anpassningssvårigheter eller 
psykopati. Karaktären av den sjukdom eller den nedsättning av prestations
förmågan av annan art som föreligger måste alltid prövas ingående i det 
enskilda fallet i fråga om bl a prognos och rehabiliteringsmöjligheter. 
Vidare sägs att när det gäller personer med obestämda huvuddiagnoser som 
psykopati och sociopati ligger det i sakens natur att enbart ett påstående om 
nedsatt arbetsförmåga inte kvalificerar till förtidspension/sjukbidrag. Visar 
en noggrann utredning av df:s hela situation med hänsyn tagen till relevanta 
sociala omständigheter, att det inte är rimligt att begära av df att hon/han 
skall kunna försörja sig genom förvärvsarbete bör vederbörande enligt 
förarbetena till lagen om ändring i AFL kunna få pension.13

Förtidspension för hemarbetande och studerande

Vid bedömningen av arbetsförmågan skall enligt AFL värdet av hushålls
arbete i hemmet i skälig omfattning likställas med inkomst av arbete. Detta 
gäller oavsett om df tidigare förvärvsarbetat eller inte.14

För hemmamakar tas hänsyn till om df kunnat förvärvsarbeta utom 
hemmet om sjukdomen/handikappet inte inträffat.15 Att df kan utföra hus
hållsarbete i liten omfattning är inte något hinder för att bevilja hel pension. 
Om den medicinska utredningen visar att df är oförmögen till förvärvsar
bete utom hemmet och oförmögen att utföra annat än lättare hushållsarbete 
kan hel pension beviljas.16 Om en hemmamake kan utföra hushållsarbete i 
större omfattning, t ex sköta hushållet och svara för den praktiska vården
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av småbarn, bör vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning en jäm
förelse göras med vad df skulle ha förtjänat i förvärvslivet. En sådan jäm
förelse kan resultera i att en partiell pension beviljas eller att rätt till pen
sion inte föreligger.

Vid bedömningen av arbetsförmågan tas även hänsyn till df :s möjlighe
ter att få ett förvärvsarbete direkt eller efter eventuell rehabilitering.17 
Avböjer den försäkrade utan godtagbar orsak erbjudande om arbete utom 
hemmet kan fk väga in detta vid bedömningen, så att ansökan om pension 
avslås eller att endast partiell pension beviljas.18

17 Se FÖD 850521 mål nr 113/83.
18 Prop 1970:60, s 35 o s 59. Se vidare härom min uppsats Förtidspension och hemarbete i FT 1989 s 

146 ff.
19 Se exv de refererade domarna FÖD 1984:33 och FÖD 1986:39,1, II och III.

FÖD har i ett antal domar19 prövat frågan om handikappade ungdomars 
rätt till sjukbidrag under tiden de studerar. Domstolen har i dessa domar 
slagit fast att sjukbidrag kan beviljas om handikappet är av sådan omfatt
ning att någon förmåga att försörja sig genom arbete av betydelse inte kan 
förväntas innan df fått en lämplig yrkesinriktad utbildning. Dessa domar 
innebär att sjukbidrag kan beviljas till ungdomar, oavsett handikappets art, 
under nödvändig utbildningstid.

Pensionsprövning initierad av allmän försäkringskassa

Enligt AFL 16:1 andra stycket är fk skyldig att se till att pensionsprövning 
sker, även om en försäkrad inte själv gör ansökan därom. Rättstillämp
ningen utvisar att kassorna avvaktar den s k ettårsgränsen, innan pensions
frågan aktualiseras, även om det dessförinnan kan bedömas att arbetsför
mågan är varaktigt nedsatt. I många sjukfall, framför allt när det gäller 
äldre förvärvsarbetande, kan göras gällande att kassan, med hänsyn till 
diagnosen, redan i ett tidigt skede av sjukfallet bör kunna konstatera om det 
föreligger en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Kassan avvaktar 
emellertid med pensionsprövning och låter df uppbära sp under ett år. 
Skälen härtill har uppgivits vara bl a ekonomiska, då det i allmänhet är mer 
fördelaktigt för den enskilde att uppbära sp än förtidspension.

Sjukpenningrätten torde i och för sig kunna ifrågasättas i flera av de s k 
äldrefallen. De mildare krav, som ställs på nedsättningen av arbetsförmå
gan av medicinska skäl för äldre förvärvsarbetande när det gäller rätten till 
förtidspension, gäller inte för sjukpenningrätten. Den s k ettårsgränsen 
innebär, att fk i många fall, där df fyllt 60 år eller mer, inte inhämtar ett 
medicinskt underlag i ett tidigt skede av sjukfallet, utan låter sp utgå, tills
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det blir aktuellt med pensionsbedömning. Någon reell prövning av sjuk
penningrätten sker därför inte alltid.

Denna s k ettårsgräns kan leda till passivitet vid handläggningen av 
sjukfall. I vissa fall inhämtas erforderligt medicinskt underlag först när 
kassan avser bedöma, om sp bör utbytas mot pension. För ettårsgränsen 
talar dock den viktiga omständigheten att det är rimligt, att df inte riskerar 
att mot sin vilja få sin sp utbytt mot pension alltför snart efter sjukanmälan, 
enär sp:s storlek, som ovan framhållits, som regel är väsentligt högre än 
pensionsbeloppet.

Efterlevandepension

Barnpension

Genom reformeringen 1 januari 1990 (SOU 1987:55 och prop 1987/ 
88:171) har tyngdpunkten inom efterlevandepensioneringen lagts på barn
pensionerna, som i vissa delar har förstärkts t ex genom höjda nivåer. Det 
gäller framför allt när den avlidne efterlämnar mer än ett bam. RFV har 
utfärdat Allmänna råd 1989:9 om efterlevandepension.

Rätt till barnpension har barn, vars far eller mor eller båda föräldrar 
avlidit (AFL 8:1, 14:1 och 20:2). Barnpension betalas ut till biologiskt 
bam, adopterat barn och utländskt barn som tagits till Sverige i adoptions- 
syfte. Bam som inte är svensk medborgare får barnpension under förut
sättning att antingen den avlidne föräldern omedelbart före sin död hade 
varit bosatt i Sverige minst sex månader och bamet vid dödsfallet var bosatt 
i Sverige eller att bamet är bosatt i Sverige sedan minst sex månader och 
bamet eller den avlidne vid dödsfallet var bosatt i landet (AFL 5:4).

Barnpension betalas ut till och med den månad bamet fyller 18 år. Om 
bamet därefter studerar (på grund- eller gymnasieskola) och är berättigad 
till förlängt barnbidrag eller studiehjälp betalas pensionen ut så länge stu
dierna pågår, dock längst till och med juni månad det år bamet fyller 20 år 
(AFL 8:2 och 14:2). Vid avbrott i studierna dras barnpensionen in. Skulle 
studierna återupptas innan bamet fyllt 19 år kan pensionen börja utgå på 
nytt. Studier som är kortare än åtta veckor ger inte rätt till barnpension 
efter 18 år, inte heller då bamet uppbär studielån oberoende av föräldrar
nas ekonomi.

Barnpensionen är lägst 25 % av basbeloppet efter en förälder. Har båda 
föräldrarna avlidit betalas lägst 50 % av basbeloppet ut (AFL 8:3). Till
sammans med barnpension från ATP skall folkpensionsbeloppet alltid 
uppgå till 40 % av basbeloppet. Avlider båda föräldrarna är garantin 80 % 
av basbeloppet.
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De nya reglerna tillämpas i första hand på dödsfall som inträffar fr o m 
år 1990. Vissa undantag finns som även omfattar dödsfall som har inträffat 
före januari 1990. För bam som redan uppbär barnpension i januari 1990 
gäller de nya åldersgränserna samt de nya nivåerna inom folkpensione
ringen. Den sänkta kvalifikationstiden för utländska bams rätt till folkpen
sion tillämpas även vid dödsfall före januari 1990. Bam vars pensionsrätt 
före ikraftträdandet upphört på grund av att de uppnått 18 respektive 19 års 
ålder skall kunna beviljas barnpension på nytt för tid efter ikraftträdandet 
med tillämpning av de nya reglerna om rätt till förlängd barnpension vid 
studier. Övriga förändringar tillämpas endast då dödsfallet inträffar efter 
december 1989.

Omställningspension

Omställningspensionen är reformens stora nyhet. Den är könsneutral och 
kommer därför att betalas ut även till änklingar. Denna generella omställ
ningspension är tidbegränsad till 12 månader. Den betalas ut från och med 
den månad då df avlidit eller, om den avlidne uppbar ålders- eller förtids
pension, fr o m månaden efter den då dödsfallet inträffade (AFL 8:4 och 
14:1). Den betalas bara ut i situationer där makamas/likställdas förhållan
den varit sådana att det förelegat en personlig och ekonomisk gemenskap 
dem emellan och att den ena makens bortgång inneburit en väsentligt för
ändrad situation för den efterlevande. Mot bakgrund härav föreskrivs i 
bestämmelsen följande förutsättningar.

Rätt till omställningspension har en efterlevande make eller likställd 
som inte har uppnått 65 års ålder och som stadigvarande sammanbodde med 
sin make (likställd) vid dennes död och oavbrutet hade sammanbott med 
maken under en tid av minst fem år fram till tidpunkten för dödsfallet eller 
vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med bam under 12 år, som stod 
under rättslig vårdnad av makarna eller endera av dem.

Det betyder att efterlevande som vid tidpunkten för dödsfallet har upp
nått 65 års ålder inte kan beviljas omställningspension. Det innebär också 
att rätten till pension upphör om den efterlevande fyller 65 år under perio
den för omställningspensionen. I sådant fall dras pensionen in vid utgången 
av månaden före 65-årsmånaden. I övrigt finns det inte några särskilda 
regler om att pensionsrätten för omställningspension upphör. Förhållan
dena vid tidpunkten för dödsfallet är avgörande för rätten till pension 
under hela ettårsperioden. Man kan t ex gifta om sig under ettårsperioden 
utan att omställningspensionen dras in.

Med efterlevande make likställs i fråga om rätt till omställningspension 
den, som utan att vara gift stadigvarande sammanbodde med en ogift för-
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säkrad vid dennes död om de tidigare varit gifta med varandra eller har 
eller har haft eller väntade gemensamt bam (AFL 8:1 och 14:1).

Det finns inte någon nedre åldersgräns för att man skall ha rätt till om
ställningspension. Syftet med omställningspensionen är att för en viss tid 
kompensera en ekonomisk förlust för den efterlevande oavsett om den gäl
ler förvärvsinkomster som den avlidne hade som bidrag till det gemen
samma hushållet eller dennes arbetsinsatser i hemmet. Omställningspensio
nen betalas därför ut från både folk- och tilläggspensioneringen.

Omställningspension från folkpensionssystemet betalas ut med 96 % av 
basbeloppet. I förekommande fall betalas även pensionstillskott ut med 
högst 50 % av basbeloppet. Omställningspensionen kan i förekommande 
fall kompletteras med kommunalt bostadstillägg. Inom tilläggspensione
ringen betalas omställningspension ut med 40 % eller, om det samtidigt 
betalas ut en barnpension, med 20 % av den avlidnes egenpension.

Omställningspensionen samordnas inte till någon del med annan social 
förmån, t ex förtidspension, som den efterlevande kan ha rätt till. Den skall 
således utgå oavkortat vid sidan av t ex sp, förtidspension, arbetslöshetser
sättning eller utbildningsbidrag. Inte heller dessa förmåner skall minskas 
med hänsyn till att omställningspension betalas ut. Skälet till detta är att 
omställningspension och övriga sociala förmåner fyller helt olika syften. 
Däremot skall hänsyn tas till omställningspension vid en prövning av rätten 
till socialbidrag. För retroaktivtid gäller AFL 17:1.

Förlängd omställningspension

För att en efterlevande man eller kvinna skall kunna beviljas förlängd om
ställningspension krävs att villkoren för rätt till den ettåriga omställnings
pensionen är uppfyllda (AFL 8:5 och 14:4). Något krav på att den efterle
vande faktiskt har uppburit den ettåriga omställningspensionen finns inte.

Ytterligare villkor för rätt till förlängd omställningspension är förutom 
att den efterlevande inte har fyllt 65 år även att hon/han hade den rättsliga 
vårdnaden om och stadigvarande sammanbodde med barn under tolv år vid 
tidpunkten då rätten till den ettåriga omställningspensionen upphörde. Bar
net måste dessutom stadigvarande ha bott i makamas hem vid tiden för 
dödsfallet.

Förlängd omställningspension upphör om den efterlevande gifter om 
sig, stadigvarande sammanbor med någon som han/hon tidigare varit gift 
med eller har eller har haft barn med, fyller 65 år, inte längre stadigva
rande sammanbor med eller inte längre har vårdnaden om bamet eller bar
net avlider.
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Förlängd omställningspension från folkpensionssystemet betalas ut med 
96 % av basbeloppet (AFL 8:11). Till förlängd omställningspension betalas 
även pensionstillskott ut med max 50 % av basbeloppet till den som får låg 
eller ingen ATP. Även förlängd omställningspension kan kompletteras med 
kommunalt bostadstillägg.

Förlängd omställningspension i form av tilläggspension betalas ut med 
40 % av den avlidnes ATP. Finns det bam som har rätt till barnpension är 
omställningspensionen 20 % av den avlidnes ATP.

Särskild efterlevandepension

En utgångspunkt för familjepensionsreformen är att den efterlevande efter 
omställningsperiodens utgång i regel har möjlighet till en tryggad ekono
misk ställning genom eget förvärvsarbete. Om den efterlevande, sedan 
omställningspensionen upphört, inte kan försörja sig genom eget arbete kan 
hon/han vara berättigad till särskild efterlevandepension.

För att få rätt till särskild efterlevandepension krävs att den efterlevande 
uppfyller villkoren för rätt till omställningspension enligt AFL 8:4. Dess
utom krävs att den efterlevandes möjligheter att bereda sig inkomst genom 
ett för henne/honom lämpligt arbete är nedsatta med minst hälften på grund 
av arbetsmarknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa eller annan därmed jämförlig 
orsak. Särskild efterlevandepension beviljas t ex änka/änkling som inte kan 
få arbete på bostadsorten och som med hänsyn till ålder, bosättningsförhål- 
landen och personliga omständigheter i övrigt inte kan anses skyldig att 
flytta till annan ort där lämpligt arbete kan finnas. Nedsättningen av för- 
värvsmöjlighetema måste ha förelegat alltsedan dödsfallet och måste dess
utom antas bestå under en inte alltför kort tid framöver.

För att bli berättigad till särskild efterlevandepension måste alltså den 
efterlevande uppfylla de i AFL 8:4 angivna förutsättningarna för rätt till 
ettårig omställningspension. Något krav på att den efterlevande faktiskt 
skall ha uppburit omställningspension finns inte. Detta får betydelse för 
utlänningars och utlandssvenskars rätt till pension. Är den efterlevande 
utländsk medborgare räcker det inte att förutsättningarna för rätt till om
ställningspension enligt AFL 8:4 är uppfyllda för att sådan pension skall 
kunna beviljas. Dessutom måste kravet i AFL 5:4 om viss tids bosättning i 
Sverige vara uppfyllt. Är bosättningskravet inte uppfyllt under den tid då 
omställningspension kunnat betalas ut men väl senare när rätten till om
ställningspension upphört, kan den efterlevande alltså beviljas särskild 
efterlevandepension trots att omställningspension inte betalats ut. Likaså 
skall rätt till särskild efterlevandepension finnas för svensk medborgare, 
som under omställningsperioden varit bosatt utomlands utan att då ha haft
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rätt att uppbära omställningspension och som därefter flyttat tillbaka till 
Sverige.

Prövningen av rätten till särskild efterlevandepension skall göras av 
socialförsäkringsnämnd, som då får möjlighet att bedöma både rätten till 
särskild efterlevandepension och till förtidspension. Föreligger rätt till 
förtidspension skall den beviljas (AFL 18:21).

Innan socialförsäkringsnämnden fattar beslut om särskild efterlevan
depension skall kassan undersöka om det finns skäl att vidta någon åtgärd 
som syftar till att förbättra den efterlevandes möjligheter att skaffa sig 
inkomst genom arbete (AFL 16:3). Kassan kan kräva att den efterlevande 
skall genomgå yrkesinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning eller 
annan utbildning. Den efterlevande är också skyldig att vara anmäld som 
arbetssökande hos arbetsförmedling och att anta erbjudet lämpligt arbete.

Särskild efterlevandepension kan betalas ut som hel, två tredjedels eller 
halv pension, allt efter graden av nedsättning av den efterlevandes 
förvärvsmöjligheter (AFL 8:7 och 14:5). Folkpensionen är 96 % av basbe
loppet och eventuellt pensionstillskott max 50 % av basbeloppet. ATP är 
20 % av makens ATP om pensionsberättigat barn finns, i annat fall 40 %, 
dvs samma belopp som omställningspensionen (AFL 8:11 och 14:6). Kom
munalt bostadstillägg kan beviljas till särskild efterlevandepension.

Särskild efterlevandepension kan begränsas till viss tid, och omprövas 
minst en gång vart tredje år. Förbättras den efterlevandes förvärvsmöjlig
heter, skall en utgående särskild efterlevandepension kunna dras in eller 
sättas ned definitivt eller för viss tid med hänsyn till förbättringen. En pen
sion som dragits in eller satts ned definitivt kan inte senare utges på nytt 
eller höjas. En förlängning av särskild efterlevandepension kan aldrig 
innebära en höjning (AFL 8:10 och 14:5).

Under den tid som särskild efterlevandepension betalas ut är kassan 
skyldig att fortsätta att försöka rehabilitera den efterlevande till arbete som 
fortsättningsvis tryggar försörjningen (AFL 16:7a).

Särskild efterlevandepension skall samordnas med olika former av 
ersättning vid arbetslöshet och studier på så sätt att pensionen betalas ut 
endast om den beloppsmässigt överstiger den andra ersättningen (AFL 8:12 
och 14:7). Om den efterlevande, för samma tid och för samma nedsättning 
av förvärvsmöjlighetema som ger rätt till särskild efterlevandepension, 
också har rätt till delpension, dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, 
kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbild
ning och yrkesinriktad rehabilitering i form av dagpenning, vuxenstudiebi
drag eller timersättning vid grundutbildning för vuxna skall alltså särskild 
efterlevandepension betalas ut endast till den del den överstiger dessa andra 
förmåner. Minskningen skall i första hand göras på tilläggspensionen.
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Särskild efterlevandepension betalas inte ut om den efterlevande för 
samma tid och av samma anledning är berättigad till förtidspension eller 
sp/livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (AFL 8:9 och 14:5). Den 
betalas inte heller ut om den efterlevande har förtida uttag av ålderspen
sion, helt eller halvt.

Särskild efterlevandepension upphör om den efterlevande gifter om sig 
eller sammanbor med någon som hon/han tidigare varit gift med eller 
har/har haft bam med. Särskild efterlevandepension betalas ut längst till 
och med månaden före den månad df fyller 65 år.

övergångsreglerna

Efterlevande kvinnor, vars make avlidit före ikraftträdandet och som då 
hade rätt till änkepension, får oberoende av ålder behålla denna pension 
även fortsättningsvis. Pensionsrätten följer inom både folk- och tilläggs
pensioneringen helt hittillsvarande regler.

Änkepension från folkpensioneringen kan således betalas ut till dessa 
kvinnor fram till dess kvinnan fyller 65 år och från tilläggspensioneringen 
till dess hon avlider eller rätten till pension dessförinnan upphör på grund 
av att hon gifter om sig. Eftersom änkepension från tilläggspensioneringen 
kan beviljas också mycket unga kvinnor betyder detta att denna pensions- 
form kommer att ha fortsatt betydelse mer än 50 år efter det att det nya 
systemet infördes.

Efterlevande gifta kvinnor, som är födda år 1929 eller tidigare, vars 
make avlider efter ikraftträdandet kan beviljas änkepension från folk- och 
tilläggspensioneringen enligt de regler som gällde 1989. Pensionsrätten 
följer helt då gällande regler. Uppfyller dessa kvinnor, födda 1929 eller 
tidigare, villkoren för änkepension kommer änkepension i form av tilläggs
pension att betalas ut även efter 65 års ålder utan samordning med egen 
ålderspension. Efterlevande kvinnor vars make avlider efter december 
1989 och som är födda något av åren 1930-1944, kan beviljas änkepension 
enligt 1989 års regler om dessa villkor är uppfyllda. Uppfyller inte kvinnan 
villkoren för änkepension kan hon i stället beviljas omställningspension.

Efterlevandelivräntor

Efterlevandeförmånema inom arbetsskadeförsäkringen (se nedan) följer i 
princip de förändringar som gjorts inom den allmänna pensioneringens 
område. Efterlevandeförmånema har ersatts med stödformer som tar sikte 
på att bereda ett skydd i första hand för minderåriga bam samt för efterle
vande vuxna, män såväl som kvinnor, som befinner sig i en sådan situation
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att det generellt sett kan anses föreligga ett stödbehov. Förmånerna till 
efterlevande make (likställd) utges under en omställningsperiod av ett år 
eller den längre tid varunder den efterlevande tar vård om minderårigt 
barn samt till efterlevande som av arbetsmarknadsmässiga skäl e d har 
nedsatta försörjningsmöjligheter.

De nya reglerna inom arbetsskadeförsäkringen har även försetts med 
långtgående och generösa övergångsregler för äldre och medelålders kvin
nor.

Handikappersättning

Handikappersättning är en särskild folkpensionsförmån som enligt AFL 
kan utgå till en försäkrad som har fyllt 16 år och som, innan hon/han har 
fyllt 65 år, har fått sin funktionsförmåga nedsatt för avsevärd tid så att 
hon/han behöver hjälp av någon arman person för att klara sin dagliga livs
föring, för att kunna förvärvsarbeta eller studera eller har betydande 
merutgifter. Handikappersättningen är i princip en merkostnadsersättning. 
Vid bedömningen av rätten till handikappersättning vägs den handikappa
des hjälpbehov samman med hennes/hans merutgifter till följd av handikap
pet.20 Handikappersättning kan betalas ut som en tilläggsförmån till ålders- 
och förtidspension men också som en självständig förmån.

Handikappersättning infördes i AFL den 1 juli 1975 och ersatte då de 
tidigare hjälpformema invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. Sam
tidigt uppmjukades villkoren för rätt till ersättning så att fler handikappade 
än tidigare fick möjlighet att få ersättning för hjälpbehov och merkostnader 
till följd av handikappet.21

En svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige kan enligt AFL 
endast få handikappersättning som tillägg till folkpensionen. Rätten till 
handikappersättning vid bosättning utomlands har knutits till det antal år 
som df har utfört förvärvsarbete i Sverige. För varje år som hon/han har 
tillgodoräknats pensionspoäng inom försäkringen för ATP betalas 1/30 av 
huvudförmånen ut.

Enligt AFL har en försäkrad som är utländsk medborgare och som bor i 
Sverige rätt till handikappersättning om hon/han antingen är bosatt i 
Sverige sedan minst fem år eller, om hon/han är bosatt här sedan kortare tid 
än fem år, har varit normalt arbetsför oavbrutet minst ett år under bosätt- 
ningstiden. Barn för vilket förälder har erhållit vårdbidrag kan enligt AFL 
få handikappersättning även om kravet på bosättningstid för rätt till handi
kappersättning inte är uppfyllt.

20 Prop 1974:129, s 109.
21 DsS 1981:16, Merutgifter m m inom handikappersättningen, s 15.
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Den grundläggande förutsättningen för rätt till handikappersättning är 
enligt AFL att df:s funktionsförmåga till följd av handikappet för avsevärd 
tid är så nedsatt att hon/han i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrä
vande hjälp av annan eller behöver fortlöpande hjälp av annan för att kunna 
förvärvsarbeta eller på annat sätt behöver vidkännas betydande merutgif- 
ter.

Frågan om nedsättning av funktionsförmågan prövas inte fristående 
utan mot bakgrund av det stödbehov som handikappet medför, eftersom det 
är den samlade bilden av handikappet och dess följdverkningar som ligger 
till grund för bedömningen av rätt till handikappersättning och storleken av 
denna.22 För bedömningen av funktionsförmågans nedsättning krävs ett 
medicinskt underlag. Om df:s hälsotillstånd är alltför knapphändigt beskri
vet i läkarutlåtandet kan kompletterande uppgifter begäras från den läkare 
som har utfärdat det. Enligt AFL 16:2 har fk möjlighet att som villkor för 
rätt till handikappersättning föreskriva att df under viss tid skall vara inta
gen på ett visst sjukhus eller undersökas av en viss läkare.

22 Prop 1977/78:100 bil 8, s 52.
23 Prop 1962:90, s 289.
24 Handikappersättning enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Allmänna råd 1988:8,12.

Begreppet för avsevärd tid innebär i det här sammanhanget minst ett år 
framåt.23 Villkoret är hämtat från reglerna om sjukbidrag och har inte 
närmare utvecklats i lagens förarbeten om handikappersättning.

Två handikappgrupper har enligt AFL alltid rätt till handikappersätt
ning. Det är de blinda och de döva eller gravt hörselskadade. En försäkrad 
som är blind har enligt AFL rätt till handikappersättning med 65 % av bas
beloppet fram till dess hon/han beviljas hel förtidspension eller hel ålders
pension. För tid därefter har hon/han rätt till handikappersättning med 
34 % av basbeloppet om inte stödbehovet motiverar rätt till högre ersätt
ning. Som blind anses enligt AFL den vars synförmåga, sedan brytningsfel 
har rättats, är så nedsatt att hon/han saknar ledsyn. En försäkrad som är döv 
eller gravt hörselskadad har enligt AFL rätt till handikappersättning med 
34 % av basbeloppet om inte stödbehovet motiverar högre ersättning. Som 
gravt hörselskadad anses enligt AFL den som med hjälp av hörapparat inte 
kan eller bara med stora svårigheter kan uppfatta tal.

I Allmänna råd från RFV24 rekommenderar verket, att avgörande för 
bedömningen om ledsyn föreligger eller inte är df:s förmåga att orientera 
sig på egen hand med synens hjälp i en obekant trafikerad miljö. Vid 
bedömningen av synförmågan bör man ta hänsyn till samtliga synnedsät- 
tande faktorer. De viktigaste faktorerna är synskärpa och synfält. Andra 
faktorer som kan ha betydelse vid bedömningen är förmågan till samsyn 
för båda ögonen, graden av bländningskänslighet och förmågan till skym-
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ningsseende. Om en försäkrads synskärpa understiger 0,05 eller om det 
sammanlagda synfältet av båda ögonen understiger 10 ° saknar df ledsyn.25 
I tveksamma ärenden skall fk i samarbete med t ex synpedagog, anpass- 
ningslärare vid syncentral eller synteknisk avdelning utreda om df har 
ledsyn. Vid vissa sjukhus ingår dessa personalkategorier i s k rehabilite- 
ringsgrupper, där man samarbetar med en konsulent från länsarbetsnämn
den.26

25 Se FÖD 1988:1.
26 DsS 1981:16, s 258.
27 DsS 1981:16, s 115.
28 DsS 1981:16, s 83-84.
29 Se FÖD 1984:35.
30 Prop 1977/78:100 bil 8, s 53 och DsS 1977:6 Erfarenheter av handikappersättningen, s 54.
31 Prop 1977/78:100 bil 8, s 53.

Vidare framhålles att som gravt hörselskadad skall anses en person som 
har 70 db hörförlust vid tonmedelvärde 500-2 000 Hz om samtal med hör
apparat kan föras på högst en meters håll i vardagsmiljö utan avläsestöd 
(läppavläsning). I tveksamma fall kan det vara lämpligt att såväl tonaudio- 
metrisk undersökning som konversationsstämmeprov ingår i beslutsunder
laget.27 Den medicinska bedömningen bör också sättas i relation till den 
sociala situation i vilken den handikappade befinner sig.

Flerhandikapp kan innebära att olika sjukdomar och handikapp har en 
negativ inverkan på varandra. En kombination av dessa kan därför medföra 
ett ökat behov av stöd. Vid bedömningen av funktionsnedsättningen hos en 
person med flera handikapp är det viktigt att hänsyn tas till de komplice
rande effekter som kombinationen av olika handikapp för med sig i det 
enskilda fallet.28 Personer som är såväl gravt syn- som hörselskadade bevil
jas handikappersättning med 65 % av basbeloppet.29

Vid bedömningen av rätt till handikappersättning skall enligt AFL hän
syn tas till df:s behov av hjälp av annan i den dagliga livsföringen. Hjälpbe
hovet hos handikappade varierar beroende på vilket handikapp det är fråga 
om och handikappets svårighetsgrad. Hjälpbehovet hos personer med 
samma handikapp varierar också alltefter den handikappades personliga 
förutsättningar och möjligheter att anpassa sig till sitt handikapp. Hänsyn 
tas inte bara till den faktiska tidsåtgången för hjälpinsatser utan också till 
den grad av bundenhet som df:s behov medför för vårdaren. Detta innebär 
att även sådan tidsåtgång som kan hänföras till förberedelse- och efterar- 
bete beaktas.30 Hjälpbehovet anses som ”mera tidskrävande” om hjälpinsat
sen motsvarar minst två timmar per dag. Om det föreligger ett uttalat 
behov av tillsyn och ständig uppsikt, vilket kan var fallet med t ex vissa 
psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda, bör detta beaktas oberoende av två- 
timmarsregeln efter prövning i varje särskilt fall.31 Enligt AFL kan även
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df:s behov av hjälp för att kunna förvärvsarbeta eller studera beaktas vid 
prövningen av rätt till handikappersättning. Handikappersättningen är för 
dessa grupper avsedd att täcka det behov av fortlöpande hjälp som df har 
för att kunna arbeta eller studera.32

32 Prop 1974:129, s 75.
33 Prop 1974:129, s 70.
34 DsS 1977:6, s 34.
35 DsS 1977:6, s 34.

Handikappersättning är i princip en merkostnadsersättning. Enligt AFL 
kan såväl hjälpbehov som merutgifter i tillräcklig omfattning var för sig ge 
rätt till handikappersättning. Föreligger både hjälpbehov och merutgifter i 
anledning av handikappet grundas bedömningen av rätt till handikapper
sättning på det sammanlagda stödbehovet. Vid bedömningen av rätt till 
handikappersättning tas hänsyn till de merutgifter den handikappade har 
för sitt handikapp i den mån inte andra samhällsåtgärder kompenserar 
dessa.33 Bidragen varierar dock mellan olika kommuner och landsting. 
Som exempel på annat samhällsstöd kan nämnas kostnadsfria och prisned
satta livsmedel, förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel, högkostnads
skydd för läkemedel, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Enligt AFL kan ”betydande merutgifter” ensamma grunda rätt till 
handikappersättning. RFV rekommenderar att som nedre gräns för bety
dande merutgifter ett belopp motsvarande 26,5 % av basbeloppet tillämpas. 
Det anses då lämpligt att gränsvärdet för rätt till handikappersättning med 
50 och 65 % av basbeloppet bestäms till 7,5 % under resp ersättningsnivå.34 
De merutgifter som kan ligga till grund för bedömningen av rätt till handi
kappersättning är både merutgifter som den handikappade har i sin dagliga 
livsföring och merutgifter för att kunna förvärvsarbeta eller studera. Det 
kan också vara merutgifter för vård och behandling.35 Merutgiftema 
skiljer sig avsevärt mellan olika sjukdoms- och handikappgrupper. Stora 
olikheter vad gäller merutgiftemas omfattning förekommer också inom 
samma handikappgrupp.

Förordningen om bilstöd till handikappade (1988:890) har som bi- 
dragsberättigad personkrets handikappade under 65 år som är beroende av 
bil för att förvärvsarbeta eller genomgå yrkesinriktad utbildning eller 
yrkesinriktad rehabilitering och handikappade under 65 år som beviljats 
bilstöd men som lämnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas 
sjukbidrag. Även andra handikappade än de nu nämnda kategorierna i 
åldern 18—49 år kan erhålla bilstöd, under förutsättning att den handikap
pade själv skall bruka bilen som förare. Vidare kan handikappade föräldrar 
med barn under 18 år och föräldrar med handikappade barn bli bidragsbe- 
rättigade. Föräldrabegreppet i 2 § andra stycket i förordningen utesluter
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fosterförälder och rättslig vårdnadshavare som ej är förälder. Med handi
kapp avses enligt förordningen den som på grund av varaktigt funktions
hinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita 
allmänna kommunikationer. Förordningen grundar sig på en lag (1988: 
360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade.

Bidrag lämnas för anskaffning av personbil, motorcykel eller moped 
eller ändring av ett sådant fordon eller anskaffning av särskild anordning 
på ett sådant fordon.

Bilstöd kan ges i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag och anpass- 
ningsbidrag. Grundbidrag och anskaffningsbidrag får överstiga bilens 
anskaffningskostnad med högst 30 000 kr. Vid förvärv av motorcykel eller 
moped gäller, vad avser ovannämnda bidrag, högst 10 000 kr resp 2 500 kr. 
Såväl grundbidrag, anskaffningsbidrag som anpassningsbidrag är skatte
fria. Bilstöd i form av grundbidrag och anskaffningsbidrag får enligt 
huvudregeln utgå endast vart sjunde år. Om det finns speciella skäl kan 
bidrag lämnas tidigare. Anskaffningsbidraget är inkomstprövat.

Återbetalningsskyldighet föreligger om bidragsmottagaren säljer eller 
avhänder sig sitt fordon innan sju år gått från det bidraget beviljades eller 
om bidragsmottagaren avlider innan sju år förflutit efter beviljat bidrag 
samt om handikappat bam efter att ha uppnått 18 års ålder själv beviljas 
bidrag. Eventuell återbetalning av grundbidrag och anskaffningsbidrag 
sker sedan erhållet bidrag minskats med en sjundedel för varje helt år som 
förflutit sedan bidraget betalades ut. Även sökande som lämnat felaktiga 
uppgifter kan bli återbetalningsskyldig.

Enligt lagen handhar fk ansvaret för administrationen. Beslut om bilstöd 
fattas av socialförsäkringsnämnd och kan, av sökanden och/eller REV, 
överklagas hos FR och FÖD.

Vårdbidrag

Bakgrund

Bestämmelser om vårdbidrag i form av invaliditetsersättning till handikap
pat eller långvarigt sjukt bam infördes i AFL fro m den 1 juli 1964.36 
Berättigad till vårdbidrag var handikappat bam, som inte fyllt sexton år. 
Vårdbidragets storlek bestämdes från början till 50 % av basbeloppet. 
Senare infördes två nivåer för vårdbidrag, 30 eller 60 %.

Rätten till vårdbidrag grundades på vissa medicinska fakta - sjukdom, 
psykisk efterblivenhet, vanförhet eller annat lyte. Sjukdomens eller skadans

36 Prop 1964:94.
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art ansågs dock inte avgörande annat än i den mån den förorsakade ett ökat 
vårdbehov i förhållande till det behov som ett normalt utvecklat barn i mot
svarande ålder hade. Barnet skulle ”i avsevärd omfattning” vara i behov av 
särskild tillsyn och vård. Det särskilda vårdbehovet skulle bestå avsevärd 
tid framåt, dvs minst ett år. Detta villkor hämtades från reglerna om sjuk
bidrag. För att underlätta efterkontroll infördes i lagrummet en möjlighet 
att begränsa vårdbidraget till viss tid.

I propositionen anfördes att utrymmet för tillämpning av bestämmel
serna blev mindre när det gällde barn i späd ålder vilka, även om de är 
friska, kräver tillsyn och vård i betydande omfattning. För sådana fall 
skulle man enligt propositionen främst se till behovet av särskild behand
ling som fordrades med hänsyn till barnets handikapp och som kunde ges i 
hemmet. Vidare hade man att beakta sådana yttringar och behov hos barnet 
som krävde speciella åtgärder från vårdarens sida.

På förslag av anhörigvårdskommittén37 ändrades reglerna för vårdbi
drag.38 Rätten till vårdbidrag till förälder som har flera handikappade eller 
sjuka bam skall bedömas med hänsyn till det sammanlagda behovet av stöd. 
Förälder med flera handikappade bam har alltså möjlighet att få vårdbi
drag även om varje enskilt barns vårdbehov inte berättigar till förmånen.

37 DsS 1981:15.
38 Prop 1981/82:216.
39 Se FÖD 821207 mål nr 1126/82.

En del av vårdbidraget kan bestämmas som en skattefri ersättning för 
merkostnader alltefter merkostnadernas storlek. Merkostnadsdelen av 
vårdbidraget är inte pensionsgrundande.

Förutsättningar för rätt till vårdbidrag

Enligt AFL 9:4 utgår vårdbidrag till försäkrad förälder för vård av handi
kappat bam. Enligt AFL 20:2 skall med förälder vid tillämpningen av 
bestämmelserna i 9:4 likställas den, med vilken förälder är eller varit gift 
eller har haft bam, om de stadigvarande sammanbor, samt den som med 
socialnämndens tillstånd tagit emot ett utländskt bam för vård och fostran i 
syfte att adoptera det.39

Vårdbidrag utgår alltså enligt gällande bestämmelser till förälder som 
vårdar ett handikappat bam i hemmet. FÖD har dock i ett flertal fall funnit 
att förälder kan överlåta del av vården till annan. Föräldern anses ändå vara 
den stadigvarande vårdnadshavaren. Vårdbidrag utgår dock inte om bamet 
vårdas utanför hemmet på institution eller motsvarande genom statens, 
kommuns eller landstingskommuns försorg. I dessa fall utgår i stället ferie
vårdbidrag för de dagar bamet vistas i föräldrahemmet. Vårdbidrag utgår
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inte heller om bamet genom förälderns försorg stadigvarande vårdas av 
annan utom hemmet. Föräldrar med gemensam vårdnad om bam, för 
vilket vårdbidrag utgår, kan dela bidragsbeloppet, om de lever åtskilda och 
har skilda ekonomier. Förutsättningen är att båda deltar i väsentligen lika 
omfattning i vården av bamet. Denna möjlighet är lagfäst i AFL 9:5.

Det mest centrala rekvisitet är ”särskild tillsyn och vård”. Både tillsynen 
över och vården av ett handikappat bam är svåra begrepp att kvalificera 
och kvantifiera.

Alla föräldrar måste lära sig något om sitt barns handikapp eller sjukdom för att 
kunna förstå hur bamet skall tränas eller behandlas. Föräldrarna har ofta möjlighet 
att få kontinuerlig vägledning och handledning av barnklinikernas och habiliterings- 
organisationemas personal för att kunna uppmärksamma barnets utveckling och ta 
del i behandling och skötsel. Föräldrarna måste ge information och instruktioner till 
övriga familjemedlemmar, kamrater, skolpersonal m fl. För barn med hörselned- 
sättning kan ett merarbete vara att lära syskon och andra i omgivningen möjliga 
vägar till kommunikation t ex genom teckenspråk. Många föräldrar behöver delta i 
kurser av olika slag, t ex teckenspråkskurser.

De flesta bam med handikapp behöver någon form av behandling utöver den som 
utförs av medicinskt utbildad personal. Behandling som utförs av föräldrarna kan 
vara medicinering, injicering, insmörjning m m. Bamen behöver i allmänhet också 
träning i särskilda färdigheter för att motverka handikappets verkningar eller för att 
kompensera sitt handikapp.

Bam med rörelsehinder eller motoriska svårigheter behöver hjälp med att träna, 
aktivera och stimulera olika delar av sin kropp. Många barn med handikapp behöver 
träning i att klä sig, tvätta sig, äta och gå på toaletten. För utvecklingsstörda bam, 
bam med hjärnskador m fl kan mycket stora träningsinsatser krävas även för små 
framsteg. För att senare komplikationer skall undvikas behöver barn med t ex diabe
tes eller utvecklingsstörningar motiveras till fysisk aktivitet och motion samt hjälp 
och stöd för att genomföra den. Barn med kommunikationshandikapp och utveck
lingsstörda barn har, om de skall utvecklas på bästa sätt, alltid stort behov av stimu
lerande åtgärder från föräldrarnas sida. Det gäller för såväl yngre som äldre bam. De 
måste ständigt tränas att ge och ta emot information och att uttrycka sig på ett nyan
serat sätt. Syskon till handikappade barn kan också behöva läras att kommunicera 
med det handikappade barnet. En förutsättning för gott resultat av träning eller 
behandling är att bamet är motiverat. Föräldern måste därför ofta invänta lämpliga 
tillfallen för träning eller behandling, vilket ytterligare ökar bundenheten vid vård
uppgiften.

Bam i skolåldern behöver ofta särskild hjälp och träning med skolarbetet. För
äldrar till barn med hörselnedsättning eller andra kommunikationshandikapp måste 
ofta fungera som medlare och tolk mellan bamet och dess omgivning.

Barn med vissa sjukdomar eller handikapp medför ett ökat behov av skötsel av 
hemmet. Det kan vara nödvändigt att städa oftare och grundligare i hemmet, kläder 
behöver tvättas och lagas oftare eller leksaker och hjälpmedel behöver vårdas i högre 
grad än normalt. Vissa handikapp medför en snabbare och större förslitning av 
hemmet, på grund av milstol eller andra rörelsehjälpmedel. Tätare reparationer och
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underhåll kan därför behövas. Andra barn "förstör” i högre utsträckning än normalt i 
hemmet, drar ner gardiner och blomkrukor, kladdar med mat osv.

De flesta handikappade eller sjuka barn behöver göra regelbundna besök hos 
läkare eller annan sjukvårdspersonal för kontroll, intensifierad träning och behand
ling. Förälder är då oftast med under behandlingstiden och bor då på sjukhus eller 
habili teringshem.

Barn som under del av dagen vistas på daghem eller i skola behöver träning och 
behandling även under denna tid. För att detta arbete skall förlöpa på ett smidigt och 
för barnets utveckling bra sätt måste kontakten mellan föräldrar och daghemsperso- 
nal/lärare vara kontinuerlig. Detta tar mera tid i anspråk än för övriga föräldrar.

Barn med allergier och barn med diabetes kan ha behov av speciell kost 
medan övriga familjemedlemmar kan äta normalkost. Det innebär ett mer- 
arbete vid inköp och tillagning av maten. Regelbundna måltider kan också 
vara en nödvändighet i större utsträckning för sjuka barn än för övriga, 
vilket innebär en större bundenhet.

Föräldrar som vårdar barn med handikapp eller sjukdom är ofta mer 
bundna eller längre bundna till sina bam än normalt. De flesta av dessa bam 
kan inte klara sig ensamma lika länge som friska bam i motsvarande ålder. 
Det är också många gånger svårt att ordna tillfällig barnvakt till handikap
pade och många föräldrar tvekar att lämna över vården till någon annan. 
Vissa bam, såsom utvecklingsstörda, kan högt upp i åldrama behöva stän
dig tillsyn, inom eller utanför hemmet, för att inte råka ut för eller orsaka 
olyckor. Barn med psykiska störningar, utvecklingsstörning eller and- 
ningssvårigheter har ofta sömnstörningar eller orolig sömn, vilket ställer 
krav på tillsyn och vård även nattetid.

Fr o m år 1983 gäller att en del av det i övrigt oförändrade vårdbidraget 
skall utgöra en skattefri merkostnadsersättning för de särskilda kostnader 
som handikappet medför för familjen.

Merkostnadsdelen är en skattefri ersättning, så att även om vårdbidraget 
också efter lagändringen 1983 är ett sammanhållet bidrag för både merar- 
bete och merkostnader, finns alltså möjlighet till individuellt anpassad 
skattefri kostnadsersättning. Därigenom kommer nettobehållningen av 
bidraget att bli större för dem som får en skattefri ersättning även om total
beloppet är oförändrat.

Sammanvägningen mellan arbetsdel och kostnadsdel gör också att om de 
faktiska merkostnaderna uppgår till någon av ovannämnda procentsatser, 
detta kan medföra att en fjärdedels, halvt eller helt vårdbidrag utgår, även 
om arbetsdelen ensam inte ansetts så omfattande att rätt till ersättning för 
den skull varit för handen. - I prop 1990:117 föreslås att föräldrar får 
pension för vård av handikappat bam. Den nya lagen beräknas träda i kraft 
den 1 januari 1991.
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Rättstillämpningen

Förarbetena har inte på ett entydigt sätt framhållit syftet med lagstiftningen 
rörande vårdbidrag. Detta har kommit att påverka rättstillämpningen. 
Mångtydigheten och vagheten i de uttryck som använts i domsmotive- 
ringama har varit påtagliga. Rättsfalltolkningen har därigenom inte varit 
någon lätt uppgift. En samlad bedömning av rättstillämpningen rörande 
AFL 9:4 ger vid handen, att även om försäkringsadministrationen har 
underlåtit att uttryckligen ta ställning till frågan om lagens ändamål, man 
ändå i de flesta fall synes ha avgjort ärendet som om vårdbidrag utgjort en 
ersättning för merarbete och merkostnader. Frågan om omfattningen av 
förälders förvärvsarbete skall påverka rätten till vårdbidrag såsom endast 
ett bevisfaktum för om rekvisitet särskild tillsyn och vård är uppfyllt eller 
såsom ett självständigt rättsfaktum har varit ett återkommande problem i 
rättstillämpningen.

Att det för rättstillämpningen varit svårt att enas om vad som är lagens 
huvudändamål, har visat sig på ett påtagligt sätt i pleniavgörandet FÖD 
1982:9 rörande en heltidsarbetande ensamstående moder med gravt hörsel
skadat bam. I detta fall ställdes frågan på sin spets, huruvida omfattningen 
av förvärvsarbete utgjorde ett rättsfaktum eller ett bevisfaktum. I de flesta 
vårdbidragsärenden har denna fråga aldrig behövt uppkomma, eftersom 
vårdarens förvärvsarbetsomfattning ansetts vara sådan, att den bevismäs
sigt inte kommit på kollisionskurs med avgörandet av om rekvisitet särskild 
tillsyn och vård är uppfyllt. Man har då inte behövt ta ställning till om om
fattningen av förvärvsarbete är ett rättsfaktum. I det nu nämnda fallet var 
dock detta nödvändigt och FÖD:s majoritet fastslog att omfattningen av 
förvärvsarbete ej utgjorde ett rättsfaktum.40

Rättstillämpningen ger ingen hjälp att närmare fastställa omfattningen 
av vården i antal timmar e d. I stället har vissa ”schabloner” kommit att 
utvecklas i rättstillämpningen. Ett exempel härpå är rätten till vårdbidrag 
för diabetessjukt barn. För vård av barn med diabetes beviljas i regel halvt 
vårdbidrag fr o m spädbarnsåldern och fram tom första skolåret. I fall 
där sjukdomen är av svårbehandlad natur eller där andra handikapp medför 
ett större vård- och tillsynsbehov kan föräldern under kortare eller längre 
tid vara berättigad till helt vårdbidrag.

När det gäller vård av barn som gått ut första skolåret, i princip fr o m 
8-årsåldem, gäller följande. I fall där inga särskilda problem tillstöter 
utöver den dagliga skötseln av sjukdomen och barnet självt i större eller 
mindre omfattning kan delta i skötseln av sjukdomen är förutsättningarna 
för rätt till vårdbidrag inte uppfyllda. I fall där bamet initiait har svårighe-

40 Fallet är utförligt kommenterat i min bok Ersättning för vård av handikappade barn, Norstedts 1988.
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ter att anpassa sig till sjukdomen och anpassningssvårigheterna kan beräk
nas kvarstå minst 6 månader finns förutsättningar för rätt till vårdbidrag 
under en anpassningstid av 1,5 år. Om halvt eller helt vårdbidrag bör bevil
jas beror på omfattningen av vård- och tillsynsbehovet. I praxis verkar det 
vanligaste vara att bevilja halvt vårdbidrag under 1 år.

I fall där skötseln av diabetessjukdomen är komplicerad eller komplice
ras av andra sjukdomar och/eller handikapp kan vårdbidrag beviljas under 
en längre tid. Dessa andra handikapp kan i vissa fall medföra att det blir 
svårt att lära barnet att självt ansvara för skötseln av sin sjukdom. I dessa 
fall, där diabetessjukdomen under en längre tid medför ett alldeles extra 
vård- och tillsynsbehov ger nuvarande praxis utrymme för att bevilja halvt 
vårdbidrag ända fram tom bamet fyller 16 år. Det är inte heller helt ute
slutet att tillsyns- och vårdbehovet i sällsynta fall kan vara så omfattande att 
helt vårdbidrag kan beviljas för längre eller kortare tid.

Av rättstillämpningen framgår att oberoende av diagnosgrupp det är 
innehållet i och omfånget av merarbetet som tilldrar sig störst intresse. Att 
enbart merkostnaderna ger rätt till vårdbidrag torde sällan vara fallet. Där
emot kan ibland merkostnaderna påverka omfattningen av vårdbidraget. 
Några exempel från rättstillämpningen kan ges.

I två rättsfall, det ena rörande en CP-skadad sjuårig pojke (FÖD 850409 mål nr 
2088/84) och det andra rörande en 13-årig pojke med psykomotoriska störningar 
(FÖD 860218 mål nr 503/84) har merkostnaderna utgjort den centrala rättsfrågan. I 
det förra fallet yrkade modern att 30 900 kr utgörande bl a kostnader för en privat 
anställd barnflicka samt fördyrade hushållskostnader skulle räknas som merkostna
der. FRS fann att merkostnaderna inte översteg 32 % av basbeloppet, varför endast 
15 % av basbeloppet skulle räknas som merkostnader. FÖD meddelade ej pröv
ningstillstånd. -1 den andra anförda domen fann FÖD däremot att merkostnaderna 
skulle bestämmas till 32 % av basbeloppet. Detta innebar att ytterligare kostnader 
godtogs som merkostnader, såsom telefonsamtal, slitage av kläder, extra tvättkost
nader. Då vårdbidragets syfte i sig ansågs vara att kompensera en del av det 
inkomstbortfall som barnets omvårdnad kan medföra om en förälder måste avstå 
från förvärvsinkomst, var utebliven arbetsinkomst enligt RFV:s och FÖD:s mening 
inte en merkostnad (se ovan). Merkostnaderna kom då att uppgå till 32 % men inte 
till 48 % av basbeloppet (se även FÖD 1987:5).

Försäkring för tilläggspension

Rätten till ATP är relaterad till de arbetsinkomster som df har haft under 
sin aktiva tid. Den intjänade pensionsrätten är avgörande för pensionens 
storlek. Pensionsgrundande inom ATP blir df:s inkomst av förvärvsarbete i 
princip under åren fr o m det år då hon/han fyller 16 år t o m det år då
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hon/han fyller 64 år. Förvärvsinkomsterna indelas i inkomst av anställning 
och inkomst av annat förvärvsarbete. Till grund för beräkning av för
värvsinkomst läggs i princip df:s taxering till statlig inkomstskatt.

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) motsvarar summan av in
komst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån sum
man överstiger en viss minimigräns, nämligen det vid årets ingång gällande 
basbeloppet. Maximigränsen för beräkning av PGI utgör sju och en halv 
gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet. För varje år, för vilket 
PGI fastställs för en försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas henne/ 
honom. Pensionspoängen utgör PGI delad med basbeloppet vid årets in
gång. Basbeloppet enligt AFL har framför allt till uppgift att värdesäkra 
olika förmåner, bl a de allmänna pensionerna. Enligt förordningen om 
beräkning av basbeloppet enligt AFL följer basbeloppet den allmänna 
prisutvecklingen och fastställs av regeringen efter beräkning av statistiska 
centralbyrån. Basbeloppet fastställs i december varje år och gäller normalt 
för det kommande kalenderåret (se ovan härom).

Fr o m den 1 januari 1982 har föräldrar som vårdar egna bam i hemmet 
viss rätt till ATP för denna insats. Denna form av tillgodoräknande av 
vårdår utgör ett av flera undantag från den eljest gällande grundläggande 
regeln att rätt till ATP grundas på inkomster av förvärvsarbete.

Förvärvsinkomsterna delas in i inkomst av anställning som behandlas i 
AFL 11:2 och inkomst av annat förvärvsarbete som regleras i 11:3. Med 
inkomst av anställning avses enligt 11:2 första stycket den lön i pengar eller 
skattepliktiga naturaförmåner som df har erhållit såsom arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst.41 Till inkomst av anställning hänförs emellertid 
inte lön från en och samma arbetsgivare som under ett år inte har uppgått 
till 1 000 kr. Som inkomst av anställning anses bl a sp i den mån ersätt
ningen träder i stället för df:s inkomst som arbetstagare samt - schablon
mässigt - föräldrapenningförmåner och vårdbidrag enligt AFL - sistnämn
da ersättning i den mån den inte är ersättning för merkostnader - delpen
sion enligt lagarna (1975: 380) och (1979:84) om delpensionsförsäkring, 
dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd, 
K AS, samt utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkes
inriktad rehabilitering i form av dagpenning. Till sådan inkomst hänförs 
också korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973: 
349), utbildningsbidrag för doktorander samt timersättning vid grundläg
gande utbildning för vuxna. Även dagpenning till bl a värnpliktiga och 
vapenfria tjänstepliktiga under repetitionsutbildning samt till civilförsvars- 
pliktiga betraktas som inkomst av anställning. Till sådan inkomst hänförs

41 Beträffande uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad, se RFFS 
1989:33.
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också egenlivränta som utgår enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976: 
380), LAF, eller eljest bestäms med tillämpning av den lagen samt vissa 
bidrag från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden. Närstående
penning räknas också hit.

Lagstiftaren har valt metoden att i själva lagen uttömmande räkna upp 
vilka förmåner som skall anses som inkomst av anställning. Undantag här
ifrån utgör punkterna a) och m) enligt vilka regeringens förordnande drar 
upp gränserna.42 Regeringen har föreskrivit vilka förmåner som är att anse 
som pensionsgrundande konstnärsbidrag. Avsikten är43 att enbart sådana 
statliga beskattade bidrag skall bli pensionsgrundande som utgår för att ge 
aktiv konstnär, författare eller annan sådan ekonomisk trygghet under viss 
tid att hon/han kan ägna sig åt konstnärlig eller litterär verksamhet.44

42 Förordning 1983:190. Regcringsförordnandet har olika karaktär i punkterna a) och m). I a-fallet har 
regeringens förordnande inte att göra med i vad mån rätt till pensionsgrundande inkomst skall före
ligga (alltså ej ”i den mån regeringen så förordnar"). 1 stället avses en ersättning grundad på ett rege- 
ringsförordnande.

43 Prop 1978/79:202, s 43.
44 AFL 11:4 andra, fjärde och femte styckena kommenteras inte här; ang arbetstagarbegreppet, se ovan.
45 Prop 1981/82:10.

Med inkomst av annat förvärvsarbete avses enligt AFL 11:3 främst 
inkomst av i Sverige bedriven rörelse och av här belägen jordbruksfastig
het som brukas av df. Härmed förstås också ersättning i pengar eller skat
tepliktiga naturaförmåner för arbete för annans räkning i den mån in
komsten inte är att hänföra till inkomst av anställning.45 På motsvarande 
sätt som gäller enligt 11:2 anses vidare sp enligt AFL eller LAF eller mot
svarande ersättning som inkomst av annat förvärvsarbete. Förutsättningar 
härför är emellertid att sådan sjukersättning utgått i stället för rörelse- eller 
jordbruksinkomst enligt punkterna a), b) eller c) samt att inkomsten inte 
skall hänföras till inkomst av anställning.

Enligt 11:4 skall som ovan nämnts inkomst av anställning och inkomst 
av annat förvärvsarbete beräknas på grundval av taxering till statlig in
komstskatt. Detta innebär, att endast inkomster, för vilka df taxeras i 
Sverige, grundar rätt till pension. Från denna huvudregel gäller emellertid 
enligt tredje stycket vissa undantag. Beräkningen av inkomst av anställning 
och inkomst av annat förvärvsarbete verkställs enligt huvudregeln på 
grundval av samma uppgiftsmaterial som ligger till grund för taxeringen, 
varvid inkomstuppskattningen vid taxeringen skall följas. Avvikelser kan 
emellertid ske från den i självdeklarationen och vid taxeringen gjorda för
delningen på olika inkomstslag. Vad angår skönsmässigt uppskattad 
inkomst av tjänst skall sådan hänföras till anställningsinkomst om kontroll
uppgifter eller annan utredning utvisar, att anställningsinkomst föreligger.
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Om så inte är fallet, blir inkomsten pensionsgrundande som inkomst av 
annat förvärvsarbete.

I och med att taxeringen är grundläggande för beräkningen av in
komstens storlek följer, att ändring av inkomstuppskattningen vid taxe
ringen bör medföra att också PGI ändras i överensstämmelse därmed. 
Denna ändring görs ex officio av de myndigheter som beräknar PGI.

Inkomst enligt 11:2 och 11:3 beräknas för det år, varunder inkomsten 
åtnjutits. Med år förstås enligt 20:1 kalenderår. Beräkningen sker ju på 
grundval av taxering avseende nämnda inkomstår, som då utgör beskatt
ningsår. Taxering äger regelmässigt rum under det kalenderår (taxe
ringsår), som infaller näst efter beskattningsåret, och verkställs på grund
val av under taxeringsåret avlämnade självdeklarationer. Taxering och 
beräkning av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete 
kommer således att avse samma kalenderår. Det kan emellertid före
komma, att taxeringen avser beskattningsår som inte sammanfaller med 
kalenderår. För vissa rörelseidkare och jordbrukare är nämligen räken
skapsår beskattningsår. Någon möjlighet föreligger inte att i sådana fall 
med ledning av taxering bestämma inkomst av annat förvärvsarbete för 
kalenderåret närmast före taxeringsåret. I första stycket finns därför en 
regel av innehåll att inkomst under beskattningsår, som inte sammanfaller 
med kalenderår, skall anses ha åtnjutits under det kalenderår, som närmast 
föregått taxeringsåret.

Vid bestämmande av utgående ATP är PGI utgångspunkten. Beräk
ningsmetoden enligt denna paragraf bygger på tanken, att df:s PGI under 
olika år för pensionsberäkningen skall omräknas i det penningvärde, som 
är aktuellt vid beräkningstillfället. Därvid tillämpas det poängsystem som 
anges i 11:6. Det innebär att pensionspoäng skall tillgodoräknas df för varje 
år för vilket PGI har fastställts. Pensionspoängen utgör enligt 11:6 PGI 
delad med basbeloppet vid årets ingång. Poäng beräknas med två decimaler. 
I den mån PGI härrör från inkomst av annat förvärvsarbete än anställning 
tillgodoräknas df i regel pensionspoäng endast om tilläggspensionsavgift 
för året till fullo har erlagts inom föreskriven tid. Den anställdes PGI 
påverkas inte av arbetsgivarens försummelse eller oförmåga att betala ar
betsgivaravgift.

Tilläggspension i form av ålderspension (12:2 första stycket) och för
tidspension (13:3) utgör för år räknat sextio procent av produkten av det 
basbelopp som har fastställts för året och medeltalet av de pensionspoäng 
som tillgodoräknats df eller, om pensionspoäng tillgodoräknats henne/ 
honom för mer än femton år, medeltalet av de femton högsta poängtalen. 
Har pensionspoäng tillgodoräknats df för mindre än trettio år, skall hänsyn 
tas endast till så stor del av nämnda produkt som svarar mot förhållandet
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mellan det antal år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats henne/honom, 
och talet trettio.

Som ovan framgått har föräldrar som vårdar egna bam i hemmet enligt 
11:6a viss rätt till ATP för denna insats.46 Föräldrabegreppet finns beskri
vet i AFL 20:2. En förälder får tillgodoräkna sig det antal år hon/han varit 
hemma och vårdat egna bam som om dessa vårdår hade varit förvärvsår. 
Någon inkomst fingeras inte utan vårdåret räknas som ett år med pen
sionspoäng men påverkar inte pensionspoängens storlek. Denna rätt gäller 
så länge som föräldern vårdar bam som är under tre års ålder. En person 
som har förvärvsarbetat under ett visst antal år får således till dessa år lägga 
det antal år som hon/han vårdat egna bam som inte fyllt tre år. För att få 
tillgodoräkna sig ett vårdår skall föräldern ha svarat för den faktiska 
vården av barnet under mer än halva kalenderåret. Regeln får enligt 
propositionen ses som en garantiregel för de föräldrar som till följd av 
vård av egna bam ett visst år inte har möjlighet att tjäna in pensionspoäng. 
För att få tillgodoräkna sig vårdåret för ATP skall föräldern ansöka om 
tillgodoräknande av vårdår senast ett år efter utgången av vårdåret. Fk 
fattar därefter beslut härom.

46 Prop 1980/81:204; se även DsS 1981:1.
47 Kungörelse 1962:394 samt RFFS 1977:3 (omtryckt 1987:14) och 1982:24.
48 Om sammanträffande av förmåner, se AFL 17:1.

De olika förmånerna inom ATP liknar mycket dem inom folkpensione
ringen, varför de materiella reglerna rörande dessa ersättningar ej ånyo 
kommenteras.

Ansökan om pension

Den som vill erhålla allmän pension skall göra ansökan hos fk i enlighet 
med vad regeringen förordnar.47 Som huvudregel gäller att ansökan om 
pension enligt AFL (folkpension och tilläggspension) skall göras hos den 
kassa, hos vilken sökanden är inskriven eller skulle ha varit inskriven om 
hon/han hade fyllt 16 år. Även för ansökan om ökning av pensionsförmån 
gäller vad regeringen förordnar. Fk kan dock utan ansökan besluta om hel 
ålderspension till en hos kassan inskriven pensionsberättigad fr o m den 
månad hon/han fyller 65 år, om hon/han inte skriftligen begärt annat (16:1 
första stycket andra momentet).

Pensionsutbetalningama sker månadsvis och ombesörjs av RFV. AFL:s 
bestämmelser om utbetalning av pension kompletteras genom förordningen 
(1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om 
allmän försäkring, m m.48
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Om en ansökan görs först någon tid efter det pensionsrätt uppkommit, 
kan pension beviljas retroaktivt enligt huvudregeln i 16:5 femte stycket, 
dock längst för tre månader tillbaka. Retroaktivtiden räknas från ingången 
av den månad under vilken pensionsansökningen gjorts (första stycket). 
Retroaktivtiden är densamma vid ålderpension, förtidspension och efterle
vandepension. En förlängning av retroaktivtiden gäller för barnpension 
och grunden härför var önskemålet att förhindra rättsförluster till följd av 
för sent ingivna ansökningar om barnpension.49 Rätten till barnpension 
uppkommer i princip i och med att barnets förälder avlider. Pension utgår, 
enligt reglerna i tredje stycket, fr o m den månad under vilken dödsfallet 
har inträffat eller, om föräldern vid sin död uppbar ålderspension eller 
förtidspension, fr o m månaden därefter. Om en ansökan om barnpension 
kommer in först längre tid efter dödsfallet kan pensionen utgå för förfluten 
tid. Enligt den fr o m den 1 juli 1979 gällande lydelsen av femte stycket 
skall den längsta tid, för vilken barnpension skall kunna utges retroaktivt, 
vara två år räknat från ingången av den månad varunder pensionsansök
ningen har gjorts. Fr o m 1989 gäller samma retroaktivtid för handikapp
ersättning som för barnpension.

49 Prop 1978/79:75, s 55 f.
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Enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring kan delpension utbetalas 
till förvärvsarbetande i åldern 60-64 år som minskar sin arbetstid. Genom 
en minskning av arbetstiden de sista yrkesverksamma åren skall en mjuk 
övergång från arbete till ålderspension erhållas. Någon lagstadgad rätt till 
deltidsarbete finns inte för anställd som söker delpension, utan en överens
kommelse med arbetsgivaren måste träffas innan ansökan om delpension 
kan inges till fk.

Delpensionen är 65 % av pensionsunderlaget. Pensionen värdesäkras 
genom anknytningen till basbeloppet; när basbeloppet ändras räknas del
pensionen om. Delpension är pensionsgrundande för ATP. Den som söker 
delpension skall lämna ett intyg, vilket för anställd utfärdas av arbetsgiva
ren eller den lokala arbetstagarorganisationen, om sina inkomst- och 
arbetsförhållanden tillsammans med ansökan.

Förutsättningar för rätt till delpension

Alla i åldem 60-64 år som förvärvsarbetar och minskar sin arbetstid kan 
om nedanstående tre villkor uppfylls få delpension: - Förvärvsarbete skall 
ha skett i en sådan omfattning att df tillgodoräknats PGI inom ATP för 
minst tio år fr o m 45 års ålder. Även år då df haft undantagande från 
ATP eller inte betalat avgiften till ATP räknas med. - Df skall uppfylla 
arbetsvillkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkring, dvs arbetat fem måna
der under en ramtid av tolv månader, i regel omedelbart före arbetstids- 
minskningen. - Df skall vara bosatt i Sverige (se ovan anförda RFFS 1985: 
16).

Delpension kan inte utbetalas i de fall df uppbär förtids- eller ålders
pension från folk- eller tilläggspensioneringen enligt AFL. Rätt till delpen
sion föreligger fr o m den månad man fyller 60 år och som längst tom 
månaden före den månad vederbörande fyller 65 år.

För att vara berättigad till delpension skall df arbeta i genomsnitt minst 
17 timmar per vecka efter minskningen av arbetstiden. Efter arbetstids- 
minskningen skall den sammanlagda faktiska arbetstiden vara högst 35 
timmar per vecka i genomsnitt, inklusive eventuellt extraarbete. I reglerna
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för arbetstidsminskning skiljer man mellan anställda/uppdragstagare och 
övriga försäkrade. Sysselsättningen efter minskningen av arbetstiden är 
avgörande för vilka regler som skall tillämpas.

För anställda/uppdragstagare föreligger rätt till delpension om arbetsti
den minskats med i genomsnitt minst fem timmar per vecka. Av denna 
regel följer att arbetstiden före minskningen måste ha uppgått till minst 22 
timmar per vecka i genomsnitt.

För gruppen övriga försäkrade, som utgörs av egenföretagare samt 
kombinationer av anställning och verksamhet som rörelseidkare eller upp
drags- och rörelseidkare, gäller att arbetstiden skall ha minskat med minst 
hälften. Egenföretagare skall för rätt till delpension visa hur verksamhetens 
omfattning minskar eller hur och i vilken mån den minskade arbetsinsatsen 
i verksamheten kompenseras.

Undantagsregler för mindre bisysslor har införts för att göra det möj
ligt för försäkrade med blandat arbete att få delpension enligt reglerna för 
anställda. Reglerna gäller anställda eller uppdragstagare som har en mindre 
bisyssla i form av rörelse vid sidan av det huvudsakliga arbetet. Dessa 
regler omfattar även egenföretagare som har en mindre bisyssla.

Försäkrad som har en mindre bisyssla förutom sitt huvudsakliga arbete 
kan på begäran få sin rätt till delpension bedömd med bortseende från 
bisysslan. Villkoret är att bisysslan skall ha utförts varaktigt före arbets
tidsminskningen samt att den ej ökats inför eller är avsedd att ökas efter 
arbetstidsminskningen. Veckoarbetstiden får uppgå till högst tio timmar 
per vecka för bisysslan och årsinkomsten måste understiga ett och ett halvt 
basbelopp. Vid flera bisysslor måste en begäran om bortseende avse samt
liga dessa.

Om bortseende beviljats från en mindre bisyssla vid bedömningen av 
rätten till delpension, skall man vid beräkningen av pensionsunderlaget 
bortse från inkomsten av bisysslan.

Arbetstidsberäkning och inkomstberäkning

Tidigare (före juli 1987) ingick beräkningen av arbetstiden före arbets
tidsminskningen för anställd som ett led i beräkningen av inkomsten före 
arbetstidsminskningen. Uträkningen av denna inkomst har numera inget 
samband med arbetstidsberäkningen. Behovet av precisa beräkningar av 
arbetstiden har därför minskat avsevärt.

Enligt prop 1986/87:133 behöver exakta beräkningar endast göras i de 
fall det kan ifrågasättas om följande krav är uppfyllda, nämligen en minsta 
minskning av arbetstiden om fem timmar per vecka och tidsgränser för
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deltidsarbete på 17 respektive 35 timmar per vecka. Att dessa krav är upp
fyllda i det enskilda fallet är i regel uppenbart, vilket medför att fk van
ligtvis inte utreder den arbetstid som df har uppgett i sin ansökan. Inte 
heller vid beräkningen av egenföretagares arbetstid bör exakta beräkningar 
göras (prop 1978/79:69).

I de fall en exakt beräkning av arbetstiden sker görs detta med ledning 
av den genomsnittliga arbetstiden under en ramtid av 12 månader före 
minskningen av arbetstiden. I vissa fall kan denna tid förlängas, vid s k 
överhoppningsbar tid. I de fall ramtiden förlängs är sjukdom eller arbets
löshet de dominerande anledningarna.

Om df efter arbetstidsminskningen inte arbetar deltid fortlöpande, 
gäller som huvudregel att hon/han under varje period av högst tre månader 
måste arbeta under minst halva antalet dagar. Med undantag för semester 
får inte sammanhängande avbrott i arbetet göras under längre tid än en och 
en halv månad.

Den genomsnittliga inkomsten före arbetstidsminskningen beräknas 
med hjälp av ATP-poängen för de fem åren närmast före arbetstidsminsk
ningen. Man bortser från de två åren med de lägsta poängen, varefter en 
genomsnittsberäkning görs på grundval av poängen för de återstående tre 
åren. Medeltalet ökas med talet ett för att kompensera för det basbelopps- 
avdrag som gjorts vid beräkningen av PGI:n. Summan multipliceras med 
basbeloppet vid tidpunkten för arbetstidsminskningen.

För anställd eller uppdragstagare är inkomsten efter arbetstidsminsk
ningen den förvärvsinkomst, som hon/han kan antas ha tills vidare. Om 
inkomsten efter arbetstidsminskningen väsentligen avviker från vad som 
kan anses vara vanligt för arbetet, skall man bortse från denna avvikelse vid 
beräkningen av inkomsten. Samma gäller om inkomstbortfallet väsentligen 
avviker från vad som kan anses motiverat i förhållande till minskningen av 
arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter. 
I praktiken använder man då i stället den inkomst som kan anses vara vanlig 
i arbetet.

Alla normalt förekommande ersättningar som t ex övertidsersättning, 
drickspengar m m, samt naturaförmåner räknas in vid beräkningen av 
inkomsten efter arbetstidsminskningen. Även semesterersättning beaktas 
vid inkomstberäkningen enligt den praxis som gäller vid fastställande av 
SGI:n. För egenföretagare beräknas inkomsten efter minskningen av 
arbetstiden schablonmässigt till hälften av inkomsten före.

Beräkningen av inkomsten före arbetstidsminskningen med ledning av 
ATP-poängen medför att inkomstdelar som överstiger sju och ett halvt bas
belopp inte medräknas. Avtal har dock träffats mellan arbetsmarknadens 
parter om kompletterande delpension för inkomstbortfall till den del som 
överstiger sju och ett halvt basbelopp. Enligt dessa avtal utges komplette-
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rande delpension med 50 % av det inkomstbortfall som hänför sig till löne- 
delar mellan sju och ett halvt och 20 basbelopp och med 25 % för lönedelar 
mellan 20 och 30 basbelopp per år. Hänsyn tas också till en särskild tjänste- 
tidsfaktor. Det krävs dessutom att den anställde uppfyller vissa särskilda 
villkor. Avtal enligt ovan gäller för statligt och kommunalt anställda samt 
för vissa privatanställda tjänstemän.

Ändrade förhållanden

Omprövning av ett beslut om delpension skall ske om en ändring av bety
delse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet, t ex att df 
ökar sin arbetstid, tar ett annat arbete vid sidan av deltidsarbetet, minskar 
deltidsarbetet, slutar att arbeta deltid eller får ändrad inkomst. I dessa fall 
omprövas rätten till delpension.

Om delpensionär oförvållat förlorar sin anställning eller slutar sitt för
värvsarbete med giltig anledning och därmed blir arbetslös gäller att del
pensionen får behållas om hon/han är anmäld som arbetssökande hos en 
offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltids
arbete. Om hon/han frivilligt utan giltig anledning blivit arbetslös, har 
hon/han inte rätt att behålla sin delpension, vilket framgår av ett avgörande 
i FÖD 1981:26.

Försäkrad som anser att fk:s beslut i ett delpensionsärende är felaktigt 
kan skriftligen begära hos fk att omprövning görs. Kassan kan även 
ompröva ett ärende på eget initiativ, när omständigheter har framkommit 
som tyder på att ett beslut var felaktigt redan när det meddelades. Fk:s 
beslut kan överklagas till FR. Rättens avgörande kan i sin tur överklagas till 
FÖD.



Arbetsskadeförsäkring

Allmänna överväganden kring en arbetsskadeförsäkring

I de industrialiserade länderna har det ansetts motiverat med ett speciellt 
skydd för förvärvsarbetande som drabbas av skador. Arbetsskadeförsäk- 
ringen är Sveriges äldsta socialförsäkring. När systemet byggdes ut, gav 
denna försäkring de största förmånerna. Till grund för försäkringen låg 
tanken att skador som inträffat i arbetet skulle ersättas av produktionen och 
inte av fattigvården. Arbetsskador skall kompenseras med högre ersättning 
än andra skador, eftersom förvärvsarbetande utsätts för större skaderisk 
och själv inte kan påverka risksituationen.1

1 SOU 1975:84 s 76.
2 SfU 1975/76:40 s 19.

Förr använde man sig av s k medicinsk invaliditet, medan idag en s k 
ekonomisk invaliditet gäller. Arbetaren skall kompenseras ekonomiskt och 
målet är att hon/han skall försättas i samma ekonomiska situation, som om 
skadan inte inträffat. Detta innebär att om man t ex förlorar en för arbetets 
utförande oviktig kroppsdel och kan fortsätta att tjäna lika mycket, skall 
ersättning inte utgå.2

Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) har två syften, dels 
att ge skadade personer ersättning för ekonomisk förlust i samband med 
arbetsskador, dels att bringa olämpligt arbete i dagen så att arbetsmiljön 
kan förbättras. Genom att skapa en säkrare arbetsmiljö kan man minska 
antalet arbetsskador. Information om skadliga miljöer erhålls genom ar- 
betsskadeanmälningama och de efterföljande utredningarna.

Det har ansetts viktigt att alla till arbetet hänförliga skador skall omfat
tas av lagen. Därför har lagstiftaren eftersträvat och sedermera genomfört 
ett arbetsskadebegrepp, som har bestämts så allmänt och flexibelt att det kan 
täcka ytterligare fall i takt med att kunskapen ökar och nya erfarenheter 
görs inom den medicinska vetenskapen. Inom arbetarskyddets område har 
mycket arbete lagts ned, bl a i form av forskning, för att förbättra ar
betsmiljön och för att förebygga arbetsskador. Även inom andra områden 
har utvecklingen lett till förbättringar, t ex i form av ökad semester, för
kortad arbetstid och höjd levnadsstandard. Trots detta kan det inte göras 
gällande att risken för arbetsskador har minskat. Den enskilde kan inte på



Arbetsskadeförsäkring 165

ett avgörande sätt påverka valet av arbetsmetod, arbetsorganisation eller 
arbetsmaterial - även om vissa förbättringar skett i dessa hänseenden. Den 
tekniska utvecklingen har inneburit att många tunga och fysiologiskt an
strängande moment har försvunnit, men de har till stor del ersatts av ensidi
ga arbetsställningar och rörelser vilka också leder till skador. Ett annat 
stort problem utgörs av ett stort antal ämnen, vars egenskaper fortfarande i 
mångt och mycket är okända. Snarare är det i vissa fall befogat att påstå att 
risken för att drabbas av arbetsskada har ökat.3 Det anses därför alltjämt 
motiverat med en speciell försäkring, även om dess existens debatteras 
flitigt. I detta sammanhang skall inte närmare diskuteras de ekonomiska 
konsekvenser som en liberal tillämpning av lagen har medfört.

Personkretsen i arbetsskadeförsäkringen

Personer som omfattas av försäkringen redovisas i LAF 1:1. Var och en 
som förvärvsarbetar i landet är försäkrad. Arbetsskadeförsäkringen är en 
obligatorisk och automatisk socialförsäkring. Egenföretagare eller upp
dragstagare är dock försäkrade under förutsättning att de är bosatta i 
Sverige. Försäkringen omfattar också vissa personer under utbildning 
enligt LAF 1:1 andra stycket. I LAF 1:1 fjärde stycket utvidgas kretsen till 
att omfatta vissa arbetstagare utsända från Sverige till utlandet. Man är för 
utlandsarbete försäkrad i högst ett år såvida arbetet avser vara högst ett år 
och arbetsgivaren har verksamhet i Sverige. För försäkrad som är statsan
ställd och utlandsarbetande finns ingen tidsbegränsning.

Bedömningsgrunderna för vem som är arbetstagare enligt LAF går att 
härleda till civilrätten, närmast till semesterlagstiftningen. Elevkretsen, 
som täcks av arbetsskadeförsäkringen, regleras i förordningen (1977:284) 
om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (FASP) 2-4 §§.

I prop 1989/90:62 föreslås samma arbetsskadeskydd för den som deltar i 
arbetsmarknadsutbildning som för den som förvärvsarbetar. Det gäller 
även den som är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår ar- 
betsprövning eller arbetsträning, som godkänts av fk.

3 SOU 1985:4 s 28.
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Begreppet arbetsskada

Utvecklingen av arbetsskadebegreppet4

4 SOU 1975:84 s 83 ff.
5 SOU 1951:25 s 190 ff.

Arbetsskadebegreppet regleras av LAF 2:1 första och tredje stycket:

”Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av olycksfall eller annan skadlig 
inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som olycks
fall i arbetet, om färden föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.

Har skada som beror på annat än olycksfall framkallats av smitta, anses den som 
arbetsskada i den mån regeringen föreskriver det.”

[En arbetsskada är alltså antingen en olycksfallsskada eller en arbetssjuk
dom.] Som arbetsskada räknas alla skador som har uppstått p g a ett 
olycksfall eller p g a någon annan skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig 
inverkan avses i princip allt i miljön som påverkar den fysiska eller psy
kiska hälsan ogynnsamt (se nedan). Genom LAF har arbetsskadebegreppet i 
princip blivit heltäckande genom den allmänna beskrivning det fått. En 
begränsning finns i 2:1 tredje stycket och motivet till den är att vanliga för
kylningar och annat, som lika gärna kan drabba personer utanför arbetet, 
inte skall föranleda ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Smitta skall 
endast anses som arbetsskada i den mån regeringen föreskriver det. Smitta 
behandlas nedan i ett särskilt avsnitt. Bakgrunden till denna uppfattning av 
arbetsskadebegreppet var följande.

Från arbetstagarhåll hade man kämpat för ett generellt arbetsskadebe- 
grepp. Vid ett flertal tillfällen, menade arbetarrörelsen, hade ersättningsan
språk avvisats, trots att övervägande skäl förelegat för arbetsbetingad sjuk
dom. Enligt arbetarrörelsens mening berodde detta på lagens tekniska 
konstruktion, vilken man fann stel och strikt. Dessa synpunkter framfördes 
redan under remissbehandlingen vid yrkesskadeförsäkringslagens (YFL) 
tillkomst, men någon ändring kom inte till stånd förrän i och med LAF.

Efter de resta kraven på reform inom arbetsskadeförsäkringsområdet 
hade yrkesskadeförsäkringskommittén att analysera och ta ställning till en 
allmän regel om yrkessjukdomar.5 Kommittén var medveten om att infö
randet av en ny regel inte bara skulle få betydelse för den framtida utveck
lingen. Skyddet skulle omedelbart utvidgas och omfatta sjukdomar som 
tidigare inte ansetts vara yrkessjukdomar. Detta skulle t ex bli fallet med 
försämringar av reumatiska sjukdomar och degenerativa rygg- och led
sjukdomar, ävensom psykiska och psykosomatiska sjukdomar. De viktigas-
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te argumenten mot införandet av en ny regel var dels att det beträffande en 
del sjukdomar i allmänhet är ogörligt att härleda sjukdomens uppkomst 
(t ex förkylningar och psykiska sjukdomar), dels att det kan uppstå oklar
het angående försäkringens omfattning, dels att en uppluckring av grän
serna för yrkesskadebegreppet (både i sig och med hänsyn till medicinskt- 
profylaktiska skäl) inte är lämplig. Det senare berodde på att det ansågs 
viktigt att yrkesskadebegreppet begränsas till sjukdomar, som kan bedömas 
vara direkt orsakade av faktorer i arbetsmiljön.

Det visade sig dock att argumenten/ör vägde tyngre. Till att börja med 
konstaterade kommittén att en generell regel ger den principiellt riktigaste 
lösningen. Alla sjukdomar, med vissa undantag, kan komma att omfattas 
om det genom nya vetenskapliga rön kan visas att de kan härledas till arbe
tet eller arbetsförhållandena. Utvecklingen fångas in på ett snabbare och 
säkrare sätt och risken för att bli utestängd från försäkringen, p g a lagens 
ofullkomlighet i utformningen, minskar. Även lagtekniskt är en allmän 
regel att föredra framför en kasuistisk. En förteckning blir i takt med 
utvecklingen föråldrad och i behov av kompletteringar. Det ges större 
utrymme för smidiga bedömningar, om man inte är bunden av en på för
hand upprättad förteckning.

Som argument mot påståendet att gränserna skulle luckras upp anfördes 
uppfattningen att det ganska fort skulle uppkomma en mängd typfall, som 
skulle ge stadga åt tolkningen och bringa klarhet om försäkringens räck
vidd. En generell regel innebär ett behov av bevisregler, men detta skulle 
inte få stå i vägen för genomförandet av den nya regeln, menade kommit
tén.6

Arbetsskadebegreppet fick således en generell beskrivning genom LAF. 
Innan det kan avgöras om en arbetsskada föreligger, måste en prövning 
göras i två steg. Den första frågan gäller om en person varit utsatt för skad
lig inverkan i arbetet. Den andra frågan gäller orsakssamband i det aktuella 
fallet, dvs om denna skadliga inverkan eller någon annan faktor utom arbe
tet orsakat just denna persons skada. I de två följande avsnitten kommer 
dessa båda led att närmare behandlas.

Olycksfall och annan skadlig inverkan

Begreppet olycksfall har inte definierats i LAF. För att en händelse skall 
räknas som olycksfall gäller vanligtvis att förloppet har varit relativt kort
varigt (ibland upp till någon arbetsdag eller arbetsskift) och i viss mån 
ovanligt och oförutsett. Ibland kan förloppet dock vara mera utdraget. För
6 SOU 1975:84 s 92 ff.



168 Arbetsskadeförsäkring 

att olycksfall skall kunna grunda rätt till ersättning krävs att olycksfallet har 
samband med arbetet. I första hand gäller skyddet när df utför sitt egentliga 
arbete. Ersättningsrätt föreligger enligt praxis oftast också vid olycksfall 
inom arbetsområdet, även då df inte är sysselsatt med sitt egentliga arbete. 
Händelsen behöver alltså inte ha sin grund i en för själva arbetet typisk fara. 
En förutsättning för ersättning är att olycksfallet kan sägas ha samband med 
arbetet eller arbetshållandena och, i den mån olycksfallet inte sker under 
den vanliga arbetstiden, i vart fall inträffar inom rimlig tid före eller efter 
denna.

Olycksfall som inträffar när df är på väg till eller från sitt arbetsställe 
räknas enligt reglerna i 2:1 andra stycket som olycksfall i arbetet, om fär
den föranleddes av och stod i nära samband med arbetet.

Inverkan av någon i arbetsmiljön förekommande faktor, som kan på
verka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt, är att anse som skadlig.7 
I förarbetena till LAF har som exempel nämnts dels faktorer som angavs 
redan i YFL, dels faktorer som inte angetts tidigare. De äldre faktorerna är 
ämne, energistrålning, ensidiga eller ovanligt ansträngande rörelser, fort
gående, upprepat eller ovanligt tryck, skakningar, buller och smitta. De 
nyare faktorerna är låga och höga temperaturer, hastiga temperaturväx
lingar, fukt och kraftigt drag, alla ensidiga, ovanliga eller ovanligt an
strängande arbetsmoment, således också arbetsställningar. Även psykiskt 
påfrestande förhållanden, som är direkt knutna till arbetet skulle omfattas. 
Men vissa undantag gjordes för faktorer som inte ansågs vara av den arten 
att de borde falla in under bestämmelsen. Det ansågs ligga i sakens natur att 
psykiska störningar till följd av företagsnedläggelse, arbetstvist, byte av 
arbetsuppgifter, svikna befordringsförhoppningar, bristande uppskattning 
av arbetsinsatser, och allmän vantrivsel med arbetsuppgifterna inte skall 
kunna föranleda ersättning från arbetsskadeförsäkringen.8

7 Grönwall-Hessmark, Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, 4:e uppl 1986.
8 Prop 1975/76:197 s 52.

Fastställelse av en arbetsmiljöfaktors farlighet, dvs dess ogynnsamma 
inverkan på hälsan, sker efter den sk farlighetsbedömningen. Man skall 
kunna konstatera
- att faktorn i sig kan medföra personskada
- vilket slags skada som faktorn kan medföra.
Ibland måste hänsyn tas till hur lång tid och i vilken grad exponeringen av 
en faktor skett.

Bevisningen måste vara tillräcklig i dessa frågor för att df skall anses ha 
varit utsatt för skadlig inverkan i lagens mening. Det finns inga bestämmel
ser i lagen om hur man skall bedöma olika faktorers skadlighet eller om
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vilken bevisning som krävs. I stället har genom praxis skapats riktlinjer 
angående detta. Vid tillämpningen av YFL kom kravet att innebära en 
ganska hög grad av sannolikhet eller i varje fall sannolika skäl. Även vid 
tillämpningen av LAF har beviskravet satts vid sannolikt. Observera att det 
i detta första led av prövningen är en faktors skadlighet som skall vara 
sannolik och inte den eventuella förekomsten av en faktor. Förefintligheten 
av en arbetsmiljöfaktor med angiven egenskap skall redan ha styrkts, med 
uppfyllande av det beviskrav som eljest är gängse inom socialförsäkringen, 
vilket i sig innefattar en form av sannolikhetsbevisning.9

Det föreslogs att en bestämmelse skulle införas i LAF om att det var till
räckligt med sannolika skäl, men det ansågs inte vara nödvändigt.

Det föreligger en skillnad mellan den medicinskt-vetenskapliga och den 
försäkringsmässiga bedömningen. Den förra kräver mer fullständig bevis
ning för att fastslå en faktors skadlighet. Kravet är inte lika högt vid den 
försäkringsmässiga bedömningen, men det har ändå påståtts att kravet på 
sannolikhet är ett ganska högt krav. Grönwall/Hessmark menar i sin lag
kommentar att skälen för att en faktor kan leda till skada i vart fall inte får 
utgöra mindre än 60 %.

Bevisregeln

Enligt LAF 2:2 skall samband mellan den skadliga inverkan och den upp
komna sjukdomen anses föreligga, om inte betydligt starkare skäl talar mot 
det.

I det första ledet (skadlig inverkan) gällde det enligt ovan att visa att den 
skadliga faktorn kunde leda till ett visst slags skada (t ex cancer). I detta 
andra led gäller det att visa att det var den skadliga faktorn i arbetet (t ex 
asbest) och inte någon annan faktor utom arbetet som orsakat sjukdomen i 
det aktuella fallet.

Regeln har främst betydelse när sambandet inte är klart och är då gynn
sam för df. Detta motiveras med att försäkringen och inte den enskilde skall 
bära rättsförluster som kan hänföras till den medicinska vetenskapens 
ofullkomlighet. Skälen mot samband måste utgöra minst 75-80 %.

Bevisregeln innebär att df inte behöver åberopa några särskilda skäl för 
ett samband, utan det présumeras att orsakssamband föreligger tills motsat
sen bevisas. Om det inte går att få fram ett underlag för ett ställningsta
gande eller om de medicinska sakkunnigutlåtandena är motstridiga, bör 
utgången utfalla till df:s förmån (FÖD 1985:41, FÖD 1985:24).

9 FÖD 1984:41.
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Det bör observeras att denna regel kommer i fråga endast om det första 
ledet fått ett positivt utfall. Det är viktigt att hålla isär dessa båda led, främst 
med hänsyn till att det är betydelsefullt att ta reda på vilka faktorer som 
skall anses skadliga eller ej, men även med hänsyn till att en beslutande 
instans givetvis skall gå korrekt till väga i sin bedömning. Detta är emeller
tid något som försäkringsadministrationen inte alltid varit på det klara med, 
även om det blivit mycket bättre.10

10 Baltzari i Socialförsäkring 2/82 s 12 (typfall 1).
11 Jansson, Socialförsäkring 9/82 s 8, Baltzari, Socialförsäkring 9/82 s 9 och Olsson, Socialförsäkring 

11/82 s 16.1 FÖD 900123 mål nr 815/85 konstaterade RFV i FÖD, att principen gäller även i första 
ledet FÖD behövde inte ta ställning.

I förarbetena finns anfört exempel på skäl som kan anses tala för eller 
emot orsakssamband. Skäl som nämns är t ex utlåtanden av medicinskt sak
kunniga, graden och varaktigheten av den skadliga inverkan, omständighe
terna kring insjuknandet samt den fysiska och psykiska konstitutionen.

Principen om befintligt skick

Inom arbetsskadeförsäkringen råder principen om befintligt skick, vilken 
innebär att trots sjukdom, sjukdomsanlag eller lyten omfattas man till fullo 
av försäkringen. Ersättning utgår för hela skadan, även om komplikationer 
p g a annan sjukdom förvärrar besvären, drar ut på läkningstiden och 
dylikt. Att känsligheten varierar hos människor är väl känt och det är där
för ogörligt att söka firma en gräns för vad en människa ”normalt” bör tåla 
och sedan bygga försäkringen på den.

Det finns förespråkare för att principen i vissa fall borde modifieras, då 
det föreligger en kombination av mycket stor konstitutionell svaghet och 
mycket liten påverkan i arbetet. Det kan inte vara meningen att normalt 
obetydliga ”dagliga livets rörelser” skall omfattas, bara för att de råkar bli 
utförda på en arbetsplats av någon som med all sannolikhet ändå skulle få 
besvären när som helst. Hänsyn skall tas till df:s individuella känslighet 
eller sårbarhet, men det får inte leda till att kravet på skadlig inverkan blir 
alltför uttunnat (se FÖD 1983:9).

Att principen gäller i det andra ledet vid prövning av orsakssamband 
mellan skadlig inverkan och den sjukdom som df drabbas av, är klart. Där 
skall en individuell prövning ske. Det har emellertid inte alltid varit klart 
att principen skall gälla i det första ledet. Ingenting sägs i förarbetena och 
olika meningar har framkommit i debatten.11

Rättstillämpningen visar att FÖD i olika sammanhang tagit hänsyn till 
principen om befintligt skick. Det gäller ofta fall där df lider av en s k 
grundsjukdom, oftast av degenerativ karaktär. Där har faktorer godtagits
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som lett till försämringar m m, trots att sjukdomen inte varit arbetsbe- 
tingad.

I FÖD 1981:15 fann FÖD att faktorer i df:s arbetsmiljö haft egenskapen att kunna 
försämra den grundsjukdom mannen led av. I FÖD 1982:10 ansåg FÖD att påfrest
ningar i arbetet kunde utlösa symptom och orsaka besvär från den degenerativa 
sjukdomen.

Det finns även fall som inte har någon grundsjukdom med i bilden. I FÖD 
1982:33 hade en person fått en pulpaskada till följd av hög belastning vid kraftig 
sammanbitning. För att detta skall vara möjligt krävs att det föreligger dels en kraftig 
belastning, dels en underminerad, svag tand. I fallet hade df en tand med omfattande 
fyllning, vilket innebar att kvarvarande del av själva tanden reducerats kraftigt och 
endast tunnare väggar av hårdsubstans kvarstod. Denna skada skulle inte ha inträffat 
med en normal tand. Df ansågs försäkrad i befintligt skick. Ett annat fall, FÖD 
1982:15, gällde en kortvuxen kvinna (155 cm). En sakkunnig anförde att särskild 
hänsyn borde tas till hennes kroppsmått, eftersom de inte stod i överensstämmelse 
med dimensionerna på den valspress hon arbetade vid. En annan sakkunnig var inne 
på samma linje och anförde att hennes ringa kroppslängd hade gjort arbetsställ
ningen mer påfrestande. FÖD följde den linje som de sakkunniga förespråkade och 
tog hänsyn till principen om befintligt skick.

I några rättsfall har FÖD i sin motivering tydligt beskrivit innehållet i principen "i 
befintligt skick”. FÖD 1983:9 gällde en arbetare som varit föremål för arbetsstadier. 
Nytt ackord skulle arbetas fram och df insjuknade i magbesvär. Efter en inlaga av 
RFV som innebar att det skulle krävas ett förhållande som ligger utanför det norma
las gränser för att konstituera skadlig inverkan, anförde FÖD i huvudsak följande. 
Varje förvärvsarbetande måste bedömas efter sina personliga förutsättningar. För
mågan att klara fysiska eller psykiska påfrestningar kan i hög grad variera. Att på 
grundval av medicinsk forskning försöka utarbeta normer för vad som "normalt” 
utgör respektive inte utgör skadlig inverkan ger endast vägledning för tillämparen. 
Man kan inte stanna vid detta, utan måste också ställa frågan om faktorn kan vara 
skadlig för den aktuella försäkrade på grund av förekomsten av t ex degeneration av 
leder, olämplig kroppsbyggnad eller speciell känslighet för psykisk påfrestning.

I FÖD 1985:56 anförde domstolen att ”även den som skadas redan av ’doser’ 
som enligt allmänna sannolikhetsbedömningar inte bör orsaka sjukdom hos flertalet, 
är således i princip berättigad till ersättning”. - FÖD 1986:41 gällde hjärtinfarkt 
p g a skadlig stress. Där anförde domstolen att även om inte den långvariga kro
niska påfrestningen orsakat mannens kranskärlsförträngning, denna måste enligt 
arbetsskadeförsäkringens grundläggande princip utgöra exempel på just en sådan 
faktor som innefattas i begreppet "befintligt skick”. -1 FÖD 1987:4 visas att man 
inte behöver ha en viss sjukdom, utan hänsyn tas även till om man har benägenhet 
att utveckla en sjukdom (dvs man bär på sjukdomsanlag). FÖD anförde att sjukdo
men sannolikt hade konstitutionell bakgrund, men att mannen var försäkrad i befint
ligt skick.
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Smitta

Skada som framkallats av smitta genom olycksfall kan alltid anses som 
arbetsskada. När det gäller de smittsamma sjukdomarna har i lagstiftningen 
gjorts ett undantag från huvudregeln att alla sjukdomar som kan hänföras 
till arbetet eller arbetsförhållandena skall kunna godtas som arbetsskada. 
Anledningen till detta undantag är att det inte har ansetts realistiskt att låta 
försäkringen omfatta förkylningssjukdomar och andra likartade infek
tionssjukdomar som kan drabba var och en oavsett om hon/han arbetar eller 
inte, det s k ”dagliga livets faror”. Vilka sjukdomar som kan ge upphov till 
arbetsskada regleras i F ASP 5 §.

Beträffande de samhällsfarliga sjukdomarna som omnämns i 5 § andra 
stycket andra punkten bestämmer regeringen vilka som skall räknas hit. 
För att en sjukdom skall klassas som samhällsfarlig skall tre kriterier vara 
uppfyllda. De två första bildar ett mått på sjukdomens farlighet, medan det 
tredje tar sikte på möjligheterna att bekämpa densamma.

1. Sjukdomen skall ha hög smittsamhet eller kunna få explosiv utbredning.
2. Sjukdomen skall ha hög dödlighet eller kunna ge bestående skador.
3. Sjukdomen skall genom lämpliga personinriktade åtgärder kunna hind

ras att sprida sig.

Det är endast de samhällsfarliga sjukdomarna som anges i bil 1.1 och 1.2 till 
smittskyddslagen (1988:1472) och således ej de ”veneriska" i 1.3, trots att 
de anses vara samhällsfarliga, som jämte övriga sjukdomar i FASP 5 § kan 
ge upphov till arbetsskadeersättning.

Trots att smittskyddskommittén fann att AIDS uppfyllde kriterierna för 
”allmänfarlighet”, kom sjukdomen inte att ingå i uppräkningen i FASP 5 §. 
Vid laboratoriesmitta eller olycksfallsskada lär dock även denna kunna 
godkännas som arbetsskada.

För att en försäkrad skall omfattas av LAF vid smittsamma sjukdomar 
måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Antingen skall man ha fått 
smittan vid arbete på laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs 
(FASP 5 § andra stycket andra punkten) eller också skall viss typ av smitt
sam sjukdom vara ådragen vid viss typ av arbete (FASP 5 § andra stycket 
andra punkten). Alla smittsamma sjukdomar, även vims- eller infektions
sjukdomar som annars inte berättigar till ersättning, omfattas av försäk
ringen under förutsättning att df har smittats när hon/han varit sysselsatt i 
ett laboratorium där man arbetar med det aktuella smittämnet.

Med laboratorium avses olika laboratorier för forskning och utveckling 
inom universitet och högskolor, industrins läkemedelslaboratorier, bakte
riologiska laboratorier, sjukhuslaboratorier samt laboratorier hos privat
praktiserande läkare m fl. Det är inte enbart laboratoriearbetare som
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skyddas av försäkringen utan även andra som utför arbete av någon typ i 
laboratoriet, t ex lokalvårdare och hantverkare. Den som smittas behöver 
alltså inte själv ha hanterat det smittsamma ämnet.

Om man inte arbetar i laboratorium gäller att skyddet omfattar de sjuk
domar som FASP anger. En allmän förutsättning är att smittkontakten har 
förekommit i arbete vid sjukvårdsinrättning eller i annat arbete vid be
handling, vård eller omhändertagande av en smittförande person. Smitt
kontakten kan också ha förekommit vid omhänderhavande eller hantering 
av smittförande djur eller material. Skyddet gäller därvid inte bara den som 
skadas, när hon/han utför sina normala arbetsuppgifter utan var och en som 
i sitt arbete får handskas med smittförande person, djur eller material.

Vid arbete vid sjukvårdsinrättningar omfattar försäkringen förutom 
sjukvårdspersonal även hantverkare, lokalvårdare m fl som arbetar, fast 
eller tillfälligt, vid sjukhus, läkarmottagningar eller liknande.

I FÖD 840131 mål nr 607/83 led ekonomibiträde på vårdhem av TBC, men då det ej 
förekom TBC hos övrig personal eller hos patienter ansågs det ej sannolikt, att df 
hade ådragit sig sjukdomen på arbetsplatsen. FÖD meddelade ej prövningstillstånd.

Inte heller i FÖD 860806 mål nr 989/85 beviljades prövningstillstånd. Ett vårdbi
träde på ålderdomshem fick ett sår på ett finger då hon hjälpte en patient att öppna en 
flaska. Hon fick av fk arbetsskadeersättning p g a stafylokocksmitta under två 
perioder. Fk godkände även en tredje, men RFV besvärade sig till FRS och anförde 
att orsakssambandet var ”dubiöst”, då typbestämningen av stafylokocker inte 
”stämde för df och aktuell patient”. FRS upphävde beslutet.

Som exempel på yrkeskaktegorier som i annat arbete vid vård eller omhän
dertagande av smittförande person kan ådraga sig sjukdom genom smitta 
kan nämnas ambulansförare, polis, socialarbetare, tandläkare, kriminal
vårdare etc. Exempel på förvärvsarbetande som i sitt arbete sysslar med 
omhändertagande eller hantering av smittförande djur kan vara veterinä
rer, slaktare, lantbrukare, renskötande samer, djurparksarbetare m fl. 
Renhållningsarbetare, lokalvårdare, livsmedelsarbetare, restaurangarbe
tare och sjukvårdspersonal m fl är exempel på yrkeskategorier som i sitt 
arbete kan få omhänderha eller hantera smittförande material.

I FÖD 871029 mål nr 2286/84 hade df, degblandare på bageri, ådragit sig salmo
nella, för vilket hon ersattes då det i hennes arbetsmiljö fanns torrmjölksäckar, vilka 
härrörde från företag som haft problem med samma typ av sällsynt förekommande 
salmonellabakterie som df smittats av. Vid sambandsprövningen fanns det inga star
kare skäl som talade emot samband.

I FÖD 870324 mål nr 1441/85 däremot hade en montör som till viss del arbetade 
som reparatör på VA-verk insjuknat p g a resistenta stafylokocker, nekats ersätt
ning. Av utredningen framgick inte att de förekom i slammet, varför sannolikhets-
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rekvisitet ej kunde anses uppfyllt, eftersom det ej var bevisat att han hanterat smittfö- 
rande material.

I FÖD 1989:29 hade fartygsinspektör fyra månader efter det att han besiktigat 
brandskadad färja i Polen ådragit sig amöbainfektion. Utredningen visade att den 
troligaste orsaken var måltider ombord. Då emellertid annan orsak inte kunde uteslu
tas, ansågs df ådragit sig infektionen vid ”hantering av smittförande material”, var
för han var berättigad till ersättning.

Motsvarande skydd som för ovan anförda anställda finns för egenföreta
gare och uppdragstagare.

Ersättning vid sjukdom

Förmåner under samordningstid

Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna försäkringen 
både när det gäller ersättning vid sjukdom och ersättning vid bestående ned
sättning av arbetsförmågan. Detta motiveras dels av administrativa skäl, 
dels av att man ansåg att två obligatoriska sjukförsäkringar inte bör bedri
vas vid sidan av varandra.

Beträffande ersättning vid sjukdom gäller enligt LAF 3:1 en samord
ningstid som i regel är 90 dagar efter det att skadan inträffade. Samord
ningen avser den som är sjukförsäkrad enligt AFL och innebär, att man har 
rätt till samma förmåner från sjukförsäkringen som vid annan sjukdom. 
Samordningstiden räknas fr o m dagen efter den dag då skadan inträffade. 
Det är inte avsett att man skall räkna en s k sammanläggningstid av ersatta 
dagar utan här gäller det en sträcktid, dvs 90 dagar i sträck. Samordningsti
den kan bli kortare om den skadade har rätt till livränta före 90-dagarspe- 
riodens slut och skadefallet redan då kan bedömas bli bestående. Samord
ningstiden kan också upphöra tidigare om df blir ”utförsäkrad” från sjuk
försäkringen enligt AFL 3:3.

Den som inte har rätt till sp från sjukförsäkringen eller som inte är sjuk
försäkrad enligt AFL, kan under samordningstiden i stället få ersättning 
från arbetsskadeförsäkringen (LAF 3:2). Ersättningen blir densamma som 
om den hade betalats ut enligt AFL:s bestämmelser. Detta innebär bl a att 
den beräknade årsinkomsten måste uppgå till minst 6 000 kronor för att 
ersättning skall betalas ut. Bestämmelsen får betydelse för t ex studerande 
som drabbas av en arbetsskada under feriearbete, nyinträdd i förvärvslivet 
som ännu inte anmält inkomst till fk och för utländsk medborgare som inte
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är bosatt i Sverige.12 Det torde dock ur förarbeten och praxis kunna utläsas 
att bestämmelserna inte är avsedda som komplement för sjukpenningför- 
säkrade som inte fått sp från AFL på grund av t ex försummad sjuk- eller 
inkomstanmälan.13

12 RFV:s Allmänna råd 1988:7, s 35 f.
13 Grönvall-Hessmark, a a, s 118.
14 Grönvall-Hessmark, a a, s 119.

Det har ansetts motiverat att även under samordningstiden utge sjuk- 
vårdsersättning från arbetsskadeförsäkringen i vissa fall då sjukförsäk
ringen bedömts som otillräcklig. Arbetsskadeförsäkringen betalar då den 
del av kostnaden som inte ersätts enligt AFL:s bestämmelser (LAF 3:3). 
LAF ersätter endast ”nödvändiga” kostnader, vilket innebär att ersättning 
betalas ut endast för sådan vård som har föranletts av arbetsskadan. Enligt 
LAF 3:3 andra punkten ersätts också nödvändiga kostnader för tandvård. 
Den allmänna tandvårdsförsäkringen utger ersättning för tandvård under 
förutsättning att vården lämnats inom den offentliga tandvården eller av en 
tandläkare som är uppförd på en av fk upprättad förteckning (AFL 2:3, se 
ovan). Fk betalar i regel 40 % av kostnaden upp till 3 000 kronor och däref
ter 75 % av kostnaden (tandvårdstaxan 6 och 7 §§). Resterande 60 % res
pektive 25 % utgör patientavgift och vid arbetsskada träder LAF in och 
ersätter denna del.

Arbetsskadeförsäkringen ersätter dessutom kostnader för särskilda 
hjälpmedel (LAF 3:3 tredje punkten). Landstingen tillhandahåller olika 
hjälpmedel kostnadsfritt, varför denna förmån minskat i betydelse. I praxis 
har t ex specialutrustad bil ansetts som särskilt hjälpmedel.14

Av LAF 3:10 framgår att i kostnad för vård m m enligt 3 § skall inräk
nas nödvändiga utgifter för resor. Ersättning kan således utges för rese
kostnader som varit nödvändiga i samband med t ex utprovning och an
skaffning av hjälpmedel.

Förmåner efter samordningstid

Enligt LAF 3:4 ersätts hela kostnaden för nödvändiga sjukvårdskostnader 
om arbetsskadan består efter samordningstidens slut. Ersättning för mot
svarande förmåner från AFL upphör då (AFL 2:13). De olika vårdformer 
som räknas upp i paragrafen finns även inom den allmänna sjukförsäk
ringen. I fråga om skyddet för inkomstförlust gäller inom arbetsskadeför
säkringen den principen, att försäkringen skall försätta den skadade i 
samma ekonomiska situation som om hon/han inte skadats.

Den sp som utges från arbetsskadeförsäkringen efter samordningstidens 
slut är liksom sp enligt AFL antingen hel eller halv. Sp utges då arbetsför-
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mågan är nedsatt med minst hälften (LAF 3:5 första och andra stycket). 
RFV rekommenderar att hel sp betalas ut när df:s arbetsförmåga på grund 
av sjukdom är nedsatt med minst 75 %. Nedsättningen av df:s förvärvsför
måga får enligt uttalanden i förarbetena till LAF bedömas enligt reglerna i 
4 kap. I detta kapitel regleras ersättning vid bestående nedsättning av ar
betsförmågan. I LAF 4:3 kommer bl a det i arbetsskadeförsäkringen gäl
lande ekonomiska invaliditetsbegreppet till uttryck, vilket tar sikte på ska
dans försörjningsekonomiska konsekvenser i varje enskilt fall. I fråga om 
sp gäller det dock i princip ett akut sjukdomstillstånd. Vid bedömning av 
arbetsförmågan enligt AFL 3:8, tar man vid kortvarig sjukdom särskild 
hänsyn till df:s vanliga eller därmed jämförliga arbete.

I FÖD 1986:55 fastslogs att för tid intill dess att lämplig rehabilitering vidtagits, 
arbetsförmågan i första hand skall bedömas med utgångspunkt i det arbete df fak
tiskt har, såvida det inte framgår att hon/han har en reell möjlighet att få och behålla 
ett annat arbete.

Hel sp enligt LAF utgör normalt 1/365 av df:s sjukpenningunderlag (LAF 
3:5 tredje stycket). Sjukpenningunderlaget är den inkomst på vilken sp 
beräknas. Av LAF 3:6 första stycket första punkten följer, att för den som 
är sjukpenningförsäkrad enligt AFL är sjukpenningunderlaget detsamma 
som vederbörandes SGI.

För den som inte är sjukpenningförsäkrad enligt AFL men likväl har en 
förvärvsinkomst, skall sjukpenningunderlaget utgöra den SGI som hon/han 
skulle haft om vederbörande varit sjukpenningförsäkrad (LAF 3:6 första 
stycket andra punkten). Sjukpenningunderlaget får dock inte beräknas till 
lägre belopp än 6 000 kronor. Detta utgör ett minimibelopp inom arbets
skadeförsäkringen både när sp och livränta skall beräknas. I de fall df:s 
årsinkomst inte uppgår till detta belopp, skall den således efter samord- 
ningstidens utgång ändå beräknas till 6 000 kronor. För den som skadats 
under sådan utbildning som täcks av LAF gäller särskilda beräkningsregler 
(LAF 3:6 första stycket tredje punkten).

Sjukpenningunderlaget får beräknas till högst 7,5 gånger basbeloppet 
som gällde vid årets början (LAF 3:6 andra stycket). Antas årsinkomsten 
vara högre räknas det överskjutande beloppet inte med.

Ersättningen under samordningstiden utges enligt AFL:s bestämmelser, 
vilket innebär att sp timberäknas under de första 14 dagarna av sjukperio
den. Om en försäkrad på grund av arbetsskada insjuknar efter samord- 
ningstidens utgång, skall sp från LAF enligt 3:5a § timberäknas på samma 
sätt. Inleds sjukperioden mindre än 14 dagar före samordningstidens 
utgång och fortsätter den därefter, skall timberäkning kunna ske för högst 
14 dagar sammanlagt (LAF 3:5a fjärde stycket).
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Ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan

Sedan df:s akuta sjukdom har upphört, skall sp avlösas av livränta. Det 
akuta sjukdomstillståndet anses ha upphört, när den egentliga sjukdoms- 
och läkningsprocessen är över och läkarvård eller annan återställande 
behandling inte längre behövs.

I LAF finns inte - i motsats till vad som gäller i AFL 7:1 tredje stycket - 
något krav på att arbetsförmågan skall antas bli nedsatt under avsevärd tid. 
Det krävs enligt LAF 4:1 endast en fortsatt nedsättning efter det att det 
akuta sjukdomstillståndet upphört. LAF syftar ju till att ge full kompensa
tion för inkomstbortfall även om ett sjukdomstillstånd anses ha upphört vid 
en viss tidpunkt, medan inkomstbortfallet består ännu en tid.

I FÖD 1987:20 blev en parkarbetare på grund av sitt tillstånd efter en arbetsskada 
omplacerad till kontorsvaktmästare under en tid av fem månader. FR ansåg, att även 
om df behövt byta arbetsuppgifter till följd av arbetsskadan, hans förmåga att skaffa 
sig inkomst genom arbete inte hade blivit bestående nedsatt. FÖD fann, att det inte 
kunde antas att arbetsbytet skulle ha ägt rum om inte arbetsskadan förelegat och att 
df var berättigad till livränta under den tid som omplaceringen varade.

I FÖD 1986:36 drabbades en gymnasieelev av arbetsskada under ett feriearbete. 
Till följd av sviterna efter skadan fick han gå om tredje årskursen. FÖD ansåg att df 
fått sin arbetsförmåga bestående nedsatt under läsåret 1979/1980 och han beviljades 
livränta för denna tid.

I förarbetena till LAF påpekades, att det ofta är svårt att i omedelbar 
anslutning till en långvarig sjukperiod avgöra den framtida nedsättningen 
av förvärvsförmågan. I osäkra fall kan det därför vara lämpligt att be
stämma livräntan för en begränsad tid för att få möjlighet att följa den 
kommande utvecklingen. Livräntan bör inte fastställas definitivt förrän den 
rehabilitering som kan vara lämplig och möjlig i det enskilda fallet har 
genomförts.15

15 Grönvall-Hessmark, a a, s 138.
16 RFV:s Allmänna råd 1988:7, s 41.

Om en försäkrad som beviljats livränta sedermera får ett recidiv av 
arbetsskadan, fortsätter livräntan ändå att utgå. Dessutom kan livräntan 
kompletteras med sp enligt LAF 3:7. Då kompenseras man alltså för att 
man på grund av recidivet går miste om inkomst som man förvärvar genom 
sin restarbetsförmåga. En förutsättning för rätt till sp är att sjukdomen 
sätter ned den kvarstående förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete 
med minst hälften. Sp grundar sig på den SGI som finns fastställd för rest- 
arbetsförmågan. Är livräntan grundad på helt bortfall av arbetsförmågan, 
anses man sakna restarbetsförmåga.16
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Arbetsförmågans nedsättning skall enligt LAF 4:1 vara en följd av 
arbetsskada för att livränta skall kunna utgå. Beträffande arbetsskador som 
godkänts endast såsom försämringar av s k grundsjukdomar kan exempel
vis ett arbetsbyte ändå anses bero på den arbetsutlösta försämringen och 
inte på grundsjukdomen, och då skall livränta utgå.

I FÖD 1987:10 hade en chaufför med degenerativ ryggsjukdom utsatts för vibratio
ner i arbetet som utlöst försämring av hans grundsjukdom. Efter sjukskrivningspe- 
rioden tvingades han att ta en lönebidragsanställning vilken gav lägre inkomst. 
Domstolen fann inte skäl att anta att arbetsbytet skulle ägt rum om arbetsskadan inte 
förelegat. Den inkomstminskning som df vidkändes ansågs föranledd av arbetsska
dan varför han blev berättigad till livränta.

Utgången blev densamma i FÖD 1986:8 där en golvläggare kommit i kontakt med 
ett golvspackel som utlöst en försämring av hans psoriasissjukdom. Golvläggaren 
omskolades till ett yrke med lägre inkomst. Arbetsbytet ansågs av domstolen bero på 
den arbetsutlösta försämringen och inte på grundsjukdomen.

För rätt till livränta krävs också att förmågan att skaffa sig inkomst genom 
arbete har blivit nedsatt med minst 1/15 samt att den årliga inkomstför
lusten är minst 1/4 av basbeloppet vid årets början då livränta skall börja 
utgå (LAF 4:1). Vid tillämpning av ”fjärdedelsregeln” skall förlust som 
hänför sig till kortare tid än ett år räknas upp till ett årsbelopp.

En barnskötare drabbades av ryggbesvär till följd av olycksfall i arbetet den 4 mars 
1982 och var p g a detta sjukskriven till och med den 13 juni 1982. Därefter om
placerades hon till ett annat arbete, vilket innebar att hon förlorade ersättning för 
obekväm arbetstid om ca 500 kronor per månad. Fr o m den 15 februari 1983 fick 
df på nytt ett arbete som innefattade obekväm arbetstid med ett lönetillägg om samma 
belopp som tidigare. Fk och FR avslog hennes yrkande om livränta eftersom hennes 
inkomstförlust under tiden 14 juni 1982-14 februari 1983 understeg 1/4 av basbe
loppet som gällde vid början av 1982. FÖD uttalade, att det i förarbetena inte gavs 
något entydigt besked om hur bestämmelsen skulle tolkas. Man menade dock att 
inkomstförlusten - om den hänför sig till kortare tid än ett år - skulle räknas upp till 
ett årsbelopp. För detta talade bl a att livränteunderlaget, som i normalfallet utgörs 
av df:s SGI, uttrycks i årsbelopp. Df tillerkändes sålunda livränta, eftersom in
komstförlusten för år räknat hade uppgått till 1/4 av basbelopppet vid början av 1982 
(FÖD 1988:29).

Om df får en arbetsskada som inte sätter ned förvärvsförmågan med minst 
1/15 men senare får ytterligare en arbetsskada, skall enligt LAF 4:1 andra 
stycket livräntan bestämmas på grundval av båda skadorna. En samman
läggning torde förutsätta att båda skadorna täcks av LAF. Båda skadorna
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skall anses orsakade vid det senare skadetillfället.17 Täcks inte båda ska
dorna av LAF skall varje skada regleras för sig.

Beslut om livränta skall enligt LAF 4:12 omprövas om ändring av bety
delse har skett i de förhållanden som var avgörande för beslutet. Livränta 
avseende förfluten tid får dock inte minskas eller dras in. En tidsbegränsad 
livränta prövas på nytt vid den aktuella periodens slut.

Livränta upphör enligt huvudregeln att utgå vid den normala pensions
åldern 65 år. Den ersätts då av ålderspension från folkpensioneringen och 
ATP (LAF 4:4 första stycket). Livräntan räknas som PGI inom ATP. Den 
har alltså inte endast utgjort en kompensation för inkomstbortfall utan 
också garanterat df i huvudsak lika stora åldersförmåner som hon/han 
skulle haft om vederbörande inte skadats.

Arbetsskada som drabbat anställd skall omedelbart rapporteras till 
hennes/hans arbetsgivare. Denne skall i sin tur omedelbart anmäla skadan 
till fk på särskild blankett (LAF 8:1). Underlåter arbetsgivaren att fullgöra 
denna skyldighet, kan hon/han dömas till böter (LAF 8:11). Denna anmälan 
får inte förväxlas med sjukanmälan som df själv måste göra för att bli 
berättigad till sp. Uppdragstagare och egenföretagare skall själv anmäla 
arbetsskada till fk.

Fk:s beslut i ett ärende rörande LAF kan omprövas, ändras eller över
klagas (LAF 8:12). Socialförsäkringsnämnd skall enligt LAF 8:4 ompröva 
beslut som fattats av tjänsteman rörande sp enligt LAF 3:5 och 6:5. Den 
som är missnöjd med ett nämndbeslut får överklaga till FR och sedan till 
FÖD.

Arbetsskadeförsäkringen i framtiden

Antalet godkända arbetsskador har ökat liksom antalet arbetsskadefall 
överhuvudtaget. Det märks bl a av de referat från FÖD som löpande publi
ceras. Arbetsskadefallen har under 1980-talet kommit att inta en allt större 
plats bland de olika typer av mål som är föremål för bedömning hos dom
stolen.

Det finns endast ett fåtal avslagsdomar (exv FÖD 1982:3, 1984:52 I, 
1987:34 och 1987:40) publicerade, varför det är svårt att dra några slutsat
ser beträffande de skadliga faktorernas dignitet. Trots det begränsade 
underlaget kan dock hävdas att det genomgående krävts en faktor av viss 
dignitet i förhållande till den aktuella skadan.

Vad beror det ökande antalet godkända arbetsskador på? Har det skett 
någon förändring när det gäller beviskravet för rekvisitet annan skadlig
17 Grönvall-Hessmark, a a, s 135.
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inverkan? Rent allmänt gäller fortfarande kravet på sannolikhet som rikt
märke. Man torde ha blivit mer generös i det andra ledet av prövningen 
(dvs orsakssamband i det enskilda fallet) men i vissa fall även i det första 
ledet (se FÖD 1985:56 och 1986:41). Orsaken till alla arbetsskadeärenden 
och bifallsdomar torde också vara att medvetenheten och kunskapen om ar
betsmiljön ökat och att nya medicinska samband har upptäckts. Dagens 
arbetsmiljöer är i mångt och mycket förbättrade jämfört med förr, men det 
är inte alla förändringar som inneburit att risken för arbetsskador har 
eliminerats. Tvärtom har nya faktorer, såsom t ex monotona rörelser och 
olika ämnen, dykt upp, vilka har visat sig kunna leda till arbetsskador.

Arbetsskadeförsäkringen debatteras mycket i samband med att ärende
mängden ökar, väntetiderna för df blir längre och försäkringens kostnader 
stiger. Åsikter har framförts som inneburit att försäkringen borde avskaf
fas och arbetsskador i stället ersättas via den allmänna sjukförsäkringen. 
Vilken än lösningen blir på arbetsskadeförsäkringsproblemen, torde den av 
ekonomiska skäl inte kunna dröja alltför länge.18

18 Arbetsskadeförsäkringen kritiserades i skarpa ordalag av riksdagens revisorer (Riksdagens revisorer, 
rapport 1988/89:5). Se även R & D 1990:7, s 6 f. Se Dir 1989:59 om arbetslivsforskningens omfatt
ning och inriktning.

19 1955-1975 prop 1975/76:197 s 26,1976-1984 SOU 1985:54 s 66, 1985 fk:s folder ”Arbetsskador" 
s 47 och 1986-1987 Socialförsäkring 3/88 s 7.

Det totala antalet anmälda yrkesskador 1955-198719

1955 135 624 1972 119 039
1956 136 007 1973 126 489
1957 127 546 1974 139 210
1958 124 466 1975 148 864
1959 124 593 1976 148 109
1960 129 298 1977 161 708
1961 132 616 1978 176 289
1962 128 134 1979 187 741
1963 126 069 1980 187 233
1964 130 346 1981 197 248
1965 130 248 1982 175 153
1966 124 830 1983 180 056
1967 135 153 1984 199 863
1968 136 563 1985 215 000
1969 136 243 1986 229 818
1970 135 355 1987 240 854
1971 124 864
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Olycksfallsskadoma har alltid dominerat, men antalet anmälningar om 
arbetssjukdomar har ökat sedan mitten av 1960-talet. Innan låg anmäl
ningarna mellan 1 200 och 1 600, men efter 1966 växte de till runt 2 000 
för att sedan öka alltmer.20 För mer aktuella siffror, se tabell nedan.

20 Prop 1975/76:197 s 29.
21 SOU 1985:54 s 66.
22 SOU 1985:54 s 66.
23 Lag (1977:265) om statligt pcrsonsskadeskydd.
24 Siffrorna för 1986 och 1987 kommer frän Socialförsäkring 3/88 s 7.

Som troliga orsaker till denna ökning av antalet anmälningar av arbets
skador kan nämnas det generella arbetsskadebegreppet och utvidgningen av 
den försäkrade personkretsen i och med LAF. Vidare kan det antas att den 
uppmärksamhet som riktades mot den nya lagen medförde ökad uppmärk
samhet på arbetsmiljöfrågoma.21

I ett mycket stort antal fall tillfrisknade den skadade innan samord- 
ningstiden på nittio dagar hade gått till ända, men de övriga fallen gick 
vidare till fk:s centralkontor. Dit sändes även ärenden där det inte förelegat 
någon sjukskrivning innan.

För åren 1980-1984 kan följande siffror om antalet ärenden hos fk:s 
centralkontor presenteras.22

År Sjukdomar Olycksfall, LSP23 24 Totalt

1980 19 972 22 088 42 060
1981 19 294 22 069 42 363
1982 20 070 22 861 42 931
1983 22 484 23 075 45 559
1984 30 376 29 990 54 336
1985 — —
198624 — — 78 600
1987 - - 97 600
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Allmänt om regelsystemet

Det svenska socialförsäkringssystemet ger arbetslöshetsstöd i form av ar
betslöshetsförsäkring, som administreras av de erkända arbetslöshetskas
sorna (A-kassorna). Staten ger statsbidrag till verksamheten och med detta 
följer förpliktelser för kassorna. De är skyldiga att följa bestämmelserna i 
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Denna försäkring är den 
enda frivilliga socialförsäkringen vid sidan om den frivilliga sjukpenning
försäkringen.

Rätt att bli medlem i någon av de erkända arbetslöshetskassorna har i 
princip var och en som har fyllt 15 år och som arbetar inom det verksam
hetsområde som anges i kassans stadgar. Den som fyllt 65 år har inte rätt att 
kvarstå som medlem i kassa. Medlem som blir arbetslös erhåller under 
vissa förutsättningar ersättning från kassan. Som allmänna villkor för rätt 
till ersättning gäller att den arbetslöse medlemmen skall vara arbetsför och 
i övrigt oförhindrad att åtaga sig arbete samt vara beredd att anta erbjudet 
lämpligt arbete. Vidare krävs att vederbörande skall vara anmäld som 
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inte kunna erhålla 
ett lämpligt arbete. Erbjudet arbete skall i princip anses lämpligt om skälig 
hänsyn tagits till medlemmens yrkesvana och förutsättningar i övrigt för 
arbete samt till andra personliga förhållanden. Anställningsförmånerna 
skall vara av samma kvalitet som de vilka anges i kollektivavtal eller, där 
kollektivavtal inte finns, är skäliga i jämförelse med de förmåner som utgår 
för samma arbetsuppgifter vid jämförliga företag. För rätt till ersättning 
gäller vidare att ett sk medlemsvillkor skall vara uppfyllt. Ytterligare 
krävs för att ersättning skall utges att det s k arbetsvillkoret är uppfyllt. 
Härmed menas att den arbetslöse medlemmen skall ha utfört förvärvsarbete 
av viss omfattning i minst fem månader inom en ramtid av tolv månader 
omedelbart före arbetslöshetens början.

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen utgår i form av dagpenning 
som är skattepliktig och ATP-grundande. Dagpenningen utgår under en 
begränsad tid, ersättningsperiod. Denna är 300 dagar efter det karensvill
koret uppfyllts. För medlem som fyllt 55 år är ersättningsperioden 450 
dagar. Ersättningsrätten upphör vid utgången av månaden före den under
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vilken medlemmen fyller 65 år. Dagpenningen är enligt 21 § på visst sätt 
samordnad med ålderspension.

Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) kan vid arbetslöshet utgå till den 
som inte är medlem i erkänd arbetslöshetskassa eller som är medlem men 
ännu inte har uppfyllt medlemsvillkoret eller inte har rätt till ersättning 
därför att ersättningsperioden löpt ut sedan hon/han fyllt 60 år eller i vissa 
fall 55 år (lag om kontant arbetsmarknadsstöd (1973:371). Berättigad till 
ersättning vid arbetslöshet är den som fyllt 16 år och som uppfyller dels 
vissa allmänna villkor, dels ett arbetsvillkor eller ett särskilt kvalifikations
villkor efter avslutad utbildning.

Ersättning utgår efter en karenstid, vilken är densamma som gäller 
beträffande ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Samma allmänna 
villkor som gäller för arbetslöshetsförsäkringen har uppställts även för 
KAS. För att ersättning skall utgå krävs sålunda bl a att den arbetslöse är 
arbetsför. Detta innebär att hon/han skall kunna prestera ett normalt arbets
resultat i ett för henne/honom lämpligt arbete. Den som på grund av sjuk
dom, invaliditet eller hög ålder inte kan utföra arbete är således inte berät
tigad till KAS. Sjukdom, som medför rätt till hel sp, utesluter rätt till KAS. 
Utesluten från rätten till KAS är - enligt 14 § tredje stycket - också den 
som uppbär bl a hel förtidspension eller helt sjukbidrag. Även det arbets
villkor som gäller för KAS överensstämmer i huvudsak med vad som gäller 
inom arbetslöshetsförsäkringen.

KAS utgår med ett visst, fast belopp per dag under högst fem dagar per 
vecka. Till den som är arbetslös endast del av en vecka eller som söker 
endast deltidsarbete utgår stöd enligt en fastställd omräkningstabell. KAS är 
inte inkomstprövat. Stödet är skattepliktigt och ATP-grundande. Rätt till 
KAS upphör vid 65 års ålder eller, vilket framkommit ovan, vid den tidi
gare tidpunkt då helt sjukbidrag, hel förtidspension eller hel ålderspension 
enligt AFL börjar utgå.

Erkänd arbetslöshetskassas organisation och finansiering

A-kassa registreras hos arbetsmarknadsstyrelsen. Med registreringen följer 
rätt till statsbidrag. Lagen äger inte tillämpning på facklig organisation 
eller annan liknande förening för vårdande av yrkesangelägenheter av den 
anledningen att föreningen meddelar understöd vid arbetslöshet (38 §). 
Kassan får inte utöva annan verksamhet än sådan att utge ersättning vid 
arbetslöshet (39 §). För kassans förbindelser svarar endast kassans till
gångar inbegripet förfallna men ej erlagda avgifter (40 §). Innan A-kassa 
registrerats, kan den inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter
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eller vara part inför domstol eller annan myndighet. Sedan styrelse utsetts, 
kan dock denna föra talan i mål rörande kassans bildande. För att förening 
skall kunna registreras som A-kassa fordras att föreningen har minst 1 500 
medlemmar och att den antagit stadgar och utsett styrelse och revisorer (41 
och 42 §§).

Sammanfaller det avsedda verksamhetsområdet för kassa som söker 
registrering helt eller till huvudsaklig del med verksamhetsområdet för 
redan registrerad A-kassa och kan på grund härav väntas uppkomma 
olägenheter med hänsyn till försäkringsverksamhetens ändamålsenliga 
bedrivande, får registrering vägras (43 §). För bildandet av A-kassa för 
företagare fordras tillstånd av regeringen (44 §).

En A-kassa skall ta ut fasta medlemsavgifter. Dessa skall vara så bestäm
da att de i förening med andra inkomster får antas förslå till betalning av 
kassans kostnader. Av en enskilt ansluten medlem får en A-kassa i den fasta 
medlemsavgiften dessutom ta ut ett belopp som täcker skäliga extra admi
nistrationskostnader för medlemskapet.

Är A-kassas tillgångar otillräckliga för verksamhetens behöriga ut
övande, får kassan besluta om särskild uttaxering utan hinder av att stad
garna ej medger det. Beslutet skall godkännas av arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS) (55 §).

En A-kassa skall för varje medlem som fanns i kassan vid utgången av 
det senast förflutna verksamhetsåret till staten betala för finansiering av 
statens kostnad för utbetalade arbetslöshetsersättningar ett belopp som mot
svarar 35 % av den under det löpande verksamhetsåret genomsnittligt utbe
talade dagpenningen i kassan (finansieringsavgift), och för finansiering av 
ett för kassorna gemensamt utjämningsbidrag ett belopp som motsvarar 
3 % av den gällande högsta dagpenningen (utjämningsavgift).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tid och sätt för betal
ningarna samt om utjämningsbidrag (57 §).

Besvärsorganisation

Beslut av en A-kassa skall omprövas av kassan om det begärs av den som 
beslutet angår. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till hennes/hans 
nackdel (96a §). Även om begäran om omprövning inte har framställts, 
skall kassan ändra beslutet i ett ärende som har fattats av kassan och inte har 
prövats av AMS, om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat 
sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, om beslutet har blivit 
oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofull
ständigt underlag eller om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart
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felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. Ändring behöver inte 
göras om oriktigheten är av ringa betydelse. Ett beslut får inte ändras till 
df:s nackdel, om den beslutande förmånen har förfallit till betalning och 
inte heller i annat fall om det finns synnerliga skäl mot det. Ändring får inte 
ske sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades. Änd
ring får dock ske även efter utgången av denna tid, om det först därefter 
har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofull
ständigt underlag eller om det finns synnerliga skäl (96b §).

Beslut av en A-kassa får överklagas hos AMS genom besvär. Kassans 
beslut får dock inte överklagas innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 
96a §. Överklagas ett beslut innan det har omprövats skall överklagandet 
anses som en begäran om omprövning enligt den paragrafen (97 §).

Talan mot AMS:s beslut i ärende angående rätt till ersättning eller med
lemskap i A-kassa förs genom besvär hos FÖD, om ej annat följer av lagen 
(1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Beslut får av 
AMS underställas FÖD:s prövning, om det för enhetlig lagtolkning eller 
rättstillämpning är av synnerlig vikt att saken prövas av domstolen eller 
annars särskilda skäl finns för sådan prövning.

Mot AMS:s beslut kan i vissa fall talan föras hos regeringen genom 
besvär (98 §).

Beslut som gäller medlems rätt till ersättning eller medlemskap, dvs 
direkt gäller den enskildes rätt, kan alltså föras vidare till FÖD för slutlig 
prövning. Såväl enskild försäkrad som A-kassa kan vara part. Prövnings
tillstånd krävs ej.

Tillsyn

För A-kassoma utövas den centrala tillsynen av AMS som övervakar kas
sornas verksamhet och ger råd och upplysningar. Kassorna är skyldiga att 
rätta sig efter tillsynsmyndighetens anvisningar och underkasta sig kontrol
len (93 §). I sin egenskap av tillsynsmyndighet har AMS även rätt att ex 
officio ta upp A-kassans beslut till prövning.

Rätten till ersättning i det enskilda fallet

Allmänt

För en anställd inträffar arbetslöshet när anställningen upphör om annat 
förvärvsarbete då inte finns för henne/honom. Dessutom krävs ett verkligt
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bortfall av förvärvsinkomsten. Den som inte fullgör några arbetsuppgifter 
men trots det har lön eller ersättning i anställningen betraktas inte som 
arbetslös. Arbetslöshetsersättning kan därför inte utgå under semester, 
under uppsägningstid eller när permitteringslön utgår.

Medlems- och arbetsvillkor

För att ersättning skall utgå från erkänd A-kassa, dagpenning, fordras som 
ovan anförts att den arbetslöse är medlem i kassan (6 §) och har betalat 
medlemsavgift under för arbetstagare minst tolv månader och för företa
gare minst tjugofyra månader. Villkoret måste vara uppfyllt när medlem
men blir arbetslös. Därutöver fordras att den arbetslöse arbetat under minst 
fem månader av de tolv månader närmast före arbetslösheten, ramtiden 
(6 §). Det finns således dels ett medlemsvillkor, dels ett arbetsvillkor.

FÖD 1982:28 (I & II) gällde huruvida förvärvsarbete som utförts i den arbetslöses 
hem skulle vara tillgodoräkningsbar tid vid beräkning av arbetsvillkoret. Till skillnad 
mot tidigare gällande regler fann FÖD att det i lagmotiven slås fast att vid prövning 
av arbetsvillkoret i princip all tid med inkomst av förvärvsarbete skall medräknas.

I fallet FÖD 1985:20 var fråga om en kvinna som arbetat i närmare ett år i betjä
ningen hos svensk generalkonsul i utlandet. Detta arbete uppräknades inte bland de 
arbeten i utlandet som får tillgodoräknas för uppfyllande av arbetsvillkoret enligt 
AMS föreskrifter. Arbetet ansågs dock av FÖD, i jämförelse med de slags arbeten 
utomlands som nämns i föreskrifterna, ha sådan anknytning till Sverige att det skulle 
få tillgodoräknas. AMS uppräkning kan alltså inte anses som uttömmande.

Även i FÖD 1987:38 var fråga om arbete i utlandet. En nyutexaminerad, arbetslös 
socionom antog en 50 % anställning i Norge, vilken var utlagd på hela dagar. 
Övriga dagar var hon tillgänglig för arbetsmarknaden i Sverige. Om hon inte arbetat 
i Norge, hade varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Därför fann FÖD att även 
den arbetade tiden i Norge skulle få tillgodoräknas för uppfyllande av arbetsvillko
ret. Tilläggas kan att df hade kvar sin bostad i Sverige, varifrån hon pendlade till 
Norge.

Vid bestämmande av ramtid enligt 6 § inräknas inte tid då medlem varit 
förhindrad att arbeta p g a ett antal i lagen uppräknade orsaker, s k 
”överhoppningsbar tid”. Det är fråga om styrkt sjukdom, värnpliktstjänst
göring, vuxenutbildning, yrkesinriktad rehabilitering, nykterhetsvård på 
anstalt, frihetsberövande på kriminalvårdens område eller vård av eget 
barn eller adoptivbarn som ej fyllt två år.

FÖD 1987:55 gällde ett fall där en kvinna efter fem års deltidsarbete genomgått en 
vidareutbildning. Fråga var om deltidsarbete var tillräckligt för att därpå följande 
studier skall kunna anses överhoppningsbara vid ramtidsberäkning. FÖD hänvisade 
till lagens förarbeten, där man kan utläsa att lagstiftarens avsikt var att den som efter
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förankring i arbetslivet påbörjat utbildning, bör få räkna utbildningstiden som över- 
hoppningsbar för att därigenom bibehålla sin rätt till ersättning grundad på det tidi
gare förvärvsarbetet. FÖD uttalade att lagstiftaren inte velat utesluta försäkrade som 
under lång tid skaffat sig arbetslivserfarenhet genom deltidsarbete, från möjligheten 
att vid ramtidsberäkningen överhoppa vuxenutbildning.

Stå till arbetsmarknadens förfogande

För att få ersättning måste den arbetslöse vara anmäld till arbetsförmed
lingen, af, samt vara både oförhindrad och beredd att åta sig erbjudet 
lämpligt arbete (4 §). Vad som är lämpligt arbete bestäms individuellt med 
ledning av 5 §. Blir kretsen av lämpliga arbeten för den arbetslöse alltför 
snäv, anses hon/han inte oförhindrad att åta sig arbete och står alltså inte till 
arbetsmarknadens förfogande.

FÖD 890209 mål nr 942/87 gällde en man som efter tre terminers studier sökte en 
ny utbildning, samtidigt som han var anmäld på af och uppbar arbetslöshetsersätt
ning. Han hade dessutom, innan han påbörjade den senare utbildningen, intygat hos 
af att han var beredd att omedelbart avbryta studierna om han erbjöds ett lämpligt 
arbete. AMS fann i beslut som inte ändrades av FÖD, att den senare utbildningen 
var planerad och att grund saknades för kassan att bevilja ersättning under studieti
den. Med hänsyn till detta och till att mannen trots att han intygat att han var villig att 
avbryta studierna om lämpligt arbete erbjöds, ändå avvisat sådant arbete, fann sty
relsen att giltigt skäl för avstängning förelåg.

Heltidsstuderande anses i princip inte stå till arbetsmarknadens förfogande 
(jfr FÖD 1989:23). Undantag kan dock göras om den arbetslöse före 
arbetslösheten förvärvsarbetat jämsides med heltidsstudier. I varje enskilt 
fall skall då utredas, varför anställningen upphörde och skälet skall vara 
”godtagbart”. Även för deltidsstuderande görs en individuell bedömning. 
Heltidsarbetande, som fortsätter de deltidsstudier som påbörjades före 
arbetslösheten, anses normalt vara oförhindrad att åta sig arbete. För den 
som har minderåriga barn måste tillsynsfrågan vara ordnad, för att df skall 
anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Dock krävs normalt endast att 
tillsynsfrågan är ordnad för normal arbetstid (jfr FÖD 1989:43).

När sp, fp eller pension utgår reduceras eller upphör arbetslöshetser
sättningen, då df inte längre kan anses vara arbetsför och stå till arbets
marknadens förfogande.
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Lämpligt arbete

Vid avgörandet av vad som är lämpligt arbete (5 §) skall en skälighetsbe
dömning göras. Skälig hänsyn skall tas till den arbetssökandes förhållanden. 
Arbetslöshetsförsäkringen är inte någon yrkesförsäkring, dvs den arbets
löse är skyldig att ta arbete även utanför sitt yrkesområde inom rimliga 
gränser. Av betydelse för när arbetserbjudande utom yrket/utbildningen 
ges är bl a tidigare arbetserbjudandens antal och karaktär, arbetslöshetens 
längd och den fackliga organisationens styrka. Det har i förarbetena fram
hållits vara oriktigt att arbetslöshetsersättning betalas ut samtidigt som 
behov av arbetskraft föreligger. Bedömningen kan alltså komma att skifta 
från tid till annan, beroende på konjunkturläget. Nekar den arbetslöse att ta 
erbjudet arbete kan fråga om avstängning från rätt till ersättning under viss 
tid uppkomma (se 30 §). Vid bedömningen av ett arbetes lämplighet för 
sökanden skall hänsyn tas till personliga förhållanden bl a sökandens yrkes- 
vana, men detta hänsynstagande skall ske inom ramen för tillgången på 
arbetstillfällen. En arbetssökande kan inte avvisa erbjudet arbete endast av 
det skälet att hon/han genomgått viss utbildning eller varit verksam i visst 
yrke. Någon bestämd ålder som motiv för att avvisa ett erbjudet arbete kan 
inte fastställas. Beträffande en äldre arbetssökande kan dock som regel 
härvidlag slutsatser dras av hennes/hans tidigare sysselsättning.

Först skall ett avgörande anföras som utvisar att ett arbetserbjudande 
måste avse ett konkret och individualiserat arbete för att uppfattas som ett 
arbetserbjudande i lagens bemärkelse.

I FÖD 1988:33 blev en arbetssökande uppmanad att höra sig för om arbete vid några 
företag på orten. Han blev senare per brev meddelad om att ett av företagen inom en 
snar framtid skulle anställa ca tio personer och att han snarast skulle ta kontakt med 
namngiven befattningshavare på företaget. FÖD ansåg att med hänsyn till de eko
nomiska följder en avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning får för en arbets
lös person, det arbete som anvisas bör vara konkret angivet. Med hänvisning till af- 
handboken sades förfarandet vid platsanvisning uppfylla vissa formella krav. Den 
arbetssökande måste få klart för sig att det rör sig om faktisk anvisning och inte 
något allmänt förslag. Vid anvisning måste den arbetssökande ges tillräcklig infor
mation, bl a om arbetsuppgifter och lön för att kunna ta ställning till den eller de 
aktuella platserna. Den arbetslöses underlåtenhet i fallet att ta kontakt med företagen 
”för att höra om möjligheten till arbete” ansågs inte kunna innebära avvisande av 
lämpligt arbete (29 §).

När det gäller den arbetslöses yrkesvana och förutsättningarna i övrigt samt 
andra personliga förhållanden till vilka hänvisas i 5 §, har det i princip 
ingen betydelse hur den arbetslöse själv uppfattar sina kvalifikationer. Som 
ovan framkommit är försäkringen ingen yrkesförsäkring men självklart 
bör en så nära yrkesanpassning som möjligt göras vid arbetsanvisning.
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Förutsättningarna i övrigt för arbetet innebär exv en bedömning av om den 
arbetssökande orkar med det erbjudna arbetet. Bristande förutsättningar 
kan hänföra sig till såväl fysiska som psykiska hälsoskäl samt ålder. Om en 
sökande åberopar medicinska skäl för att avvisa ett arbetserbjudande och 
det inte genast framstår som klart att sådana föreligger, skall läkarutlåtande 
företes för att avvisandet skall godtas.

FÖD 1985:39 gällde en 55-åring, som i mer än trettio år huvudsakligen sysslat med 
kontorsgöromål och innan arbetslösheten arbetat som anläggningschef på ett företag 
och där färdigställt entreprenader. Mannen erbjöds ackordsarbete som torvarbetare. 
Med hänsyn främst till hans ålder och tidigare yrkesverksamhet ansågs det erbjudna 
arbetet inte som lämpligt.

FÖD 1988:41 rörde en kvinna med besvär i halsens slemhinnor av tobaksrök. I 
läkarintyg hade visats att hon hade mer lättretade slemhinnor i luftrören än genom
snittet av människor och att det kunde vara att förvänta att hon skulle få besvär vid 
kontakt med retande ämnen, t ex tobaksrök. P g a detta ansågs inte ett arbete i 
lokaler där kvinnan skulle komma i kontakt med tobaksrök som lämpligt.

FÖD 890202 mål nr 1755/87 gällde en man som p g a avvisat arbete på annan 
ort blev avstängd av A-kassan. Han anförde att han tidigare bott på platsen och van- 
trivts så mycket att han på grund härav hamnade i missbrukarkretsar. Denna svåra 
sociala situation sade han sig ha varit i länge, men den hade nu förbättrats, i och med 
att han blivit samboende. Något i arbetslöshetsförsäkringens mening godtagbart skäl 
för att avvisa det erbjudna arbetet ansågs dock inte ha anförts.

Vid en helhetsbedömning måste särskild vikt läggas vid övriga personliga 
förhållanden för den arbetslöse. Här skall frågor om lokal bundenhet, 
kommunikationssvårigheter, omkostnader i arbetet m m bedömas med 
hänsyn till arbetsmarknadsläget. Först skall ett fall anföras där rent per
sonliga angelägenheter påverkat den arbetslöses möjligheter att anta erbju
det arbete.

I FÖD 1987:61 hade en man erbjudits ett semestervikariat i fyra veckor under tid 
som sammanföll med en sedan länge planerad semester tillsammans med en annan 
familj, då han skulle utöva umgängesrätt med ett barn. FÖD ansåg att med hänsyn 
till att det erbjudna arbetet avsåg ett semestervikariat under en begränsad tid och att 
mannen långt i förväg planerat semester för egen del under en av dessa veckor för att 
utöva umgängesrätt med barn, han haft fog för att avvisa erbjudet arbete.

Den som av olika anledningar är förhindrad att ta arbete på annan ort kan 
medges rätt att uppträda endast som lokal arbetssökande. Detta innebär 
dock inte att hon/han får begränsa sitt arbetsutbud till arbeten enbart i själva 
hemorten, utan vederbörande måste dock vara beredd till vissa resor. Men 
lokal bundenhet innebär i de flesta fall att lämpliga arbeten är de som finns 
på hemorten eller på dagligt resavstånd därifrån. Lokal bundenhet grundas
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oftast på familjeförhållanden. I barnfamiljer betraktas i vart fall den ena 
föräldern som lokalt bunden. Även bisyssla kan dock medföra lokal bun
denhet, exv fritidsjordbrukare. Lämpligheten ur kommunikationssynpunkt 
skall bedömas såväl vad gäller färdsättet som restiden och resekostnaderna. 
Resekostnaderna skall stå i rimlig proportion till den erbjudna lönen. Taxi
resor anses inte rimliga.

FÖD 1988:44 gällde ett arbete som chaufför av tung lastbil med arbetstiden förlagd 
till fyra dagar i veckan. Den genomsnittliga bortovaron från hemmet uppgick till 
tretton och en halv timme. Ett arbete anses inte som lämpligt, om det medför mer än 
tolv timmars bortovaro från hemmet dagligen. Huruvida detta kan åsidosättas p g a 
att arbetstagaren endast arbetar under fyra dagar per vecka, skulle enligt FÖD bedö
mas från fall till fall efter omständigheterna. FÖD ansåg att det aktuella fallet ställde 
sådana krav på vakenhet och vigör under hela arbetstiden, att det inte varit lämpligt 
med sådan förläggning av arbetstiden. Frågan kvarstod om det kunnat krävas, att 
han skulle ha flyttat till arbetsorten eller hyrt rum där. Med hänsyn till att arbetet 
erbjudits endast för en begränsad tid, ansågs detta inte kunna krävas.

FÖD 890202 mål nr 1627/87 gällde en kvinna som frivilligt lämnat sitt arbete i 
Göteborg och som därför avstängts från A-kassan. Hon anförde att hon p g a 
skilsmässa varit utan bostad i Göteborg men erhållit sådan i Norrköping, varifrån 
avståndet är för långt för att pendling skulle vara möjlig. Dessa skäl befanns inte 
godtagbara.

FÖD 890214 mål nr 1774/87 gällde en kvinna som var bosatt ett flertal mil utan
för tätorten. Hon avstängdes från arbetslöshetsersättning, då hon avvisat erbjudet 
arbete i tätorten, för tid till dess att hon visat att hon löst sina kommunikations
problem. I annat fall ansågs stora svårigheter föreligga att erbjuda henne lämpligt 
arbete. En förutsättning för att arbete skall anses som lämpligt är enligt praxis, att 
medlemmen kan komma till arbetet på ett tillfredsställande sätt, inom rimlig tid och 
till skälig kostnad. Om medlemmen har tillgång till bil, skall hon/han i princip anses 
skyldig att använda denna om andra kommunikationsmedel saknas. Om allmänna 
kommunikationsmedel finns, men restiden inte passar till de aktuella arbetstiderna, 
skall det undersökas med arbetsgivaren om arbetstiderna kan anpassas. Om kom
munikationsfrågan inte går att lösa, bör möjligheterna för medlemmen att få bostad 
på orten utredas. Kvinnan befanns under den aktuella tiden inte ha varit oförhindrad 
och beredd att anta lämpligt arbete, då inte kommunikationsproblemen varit lösta.

FÖD 1985:21 gällde en arbetssökande som bodde ca två mil utanför huvudorten 
och som erbjöds arbete fyra mil från hemmet. Arbetsgivaren medgav dock endast 
reseersättning från huvudorten till arbetsplatsen. Kollektivavtal gällde för det anvi
sade arbetet, men då arbetsgivaren uppställt villkor om viss begränsning av rese- 
kostnadsbidraget ansågs inte arbetet som lämpligt och avstängning skulle inte ske.

I FÖD 1987:53 hade en arbetslös blivit erbjuden arbete hos skogsvårdsstyrelsen 
under en dag. Detta bestod i en miljökurs på en plantskola. Det framkom i fallet att 
väderleksförhållandena varit svåra och att medlemmen i fallet troligen skulle ha måst 
gå till fots från närmaste busshållplats, som låg fem kilometer från kursstället. FÖD 
fann att väderleksförhållandena varit sådana att medlemmens utevaro från kursen
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inte skulle föranleda, att hon skulle avstängas från rätt till arbetslöshetsersättning. 
Hon hade alltså inte avvisat lämpligt arbete utan giltig anledning.

Väntan på ett arbete kan under vissa begränsade förutsättningar innebära, 
att annat arbetserbjudande inte skall anses som lämpligt. Vanligtvis krävs då 
att anställningsavtal eller klart löfte om anställning föreligger, att det 
väntade arbetet skall påbörjas snart, dvs inom en bestämd, begränsad tid 
samt att vid en jämförelse mellan arbetena det väntade skall anses som det 
lämpligaste.

FÖD 890117 mål nr 494/87 gällde en man, som lämnat en heltidsanställning vid 
Malaco, vilken skulle fortgå i ytterligare två månader. Som skäl anförde han att han 
erhållit annat arbete, dock inte heltid. Det visade sig att han i fjorton år arbetat året 
om som timarvoderad huvudlärare i spanska vid en språkskola på freelance-basis. 
Dessutom hade han under tretton år arbetat hos Studiefrämjandet som huvudlärare i 
spanska, såväl vår- som höstterminer. Sedan flera år tillbaka hade mannen p g a 
arbetet hos Studiefrämjandet inte haft rätt till arbetslöshetsersättning från A-kassan 
under jul- och sommaruppehållen. Han bedömdes vid tiden för lämnandet av an
ställningen hos Malaco inte ha kunnat visa, att han haft vad som kunde betecknas 
som ett bindande löfte om nytt/fortsatt arbete, men FÖD bedömde omständigheterna 
som sådana, att han haft giltig anledning till att inte fortsätta anställningen hos 
Malaco.

Även i väntan på arbete måste den arbetslöse vara beredd att acceptera till
fälliga arbeten, vilka kan lämnas, när det väntade arbetet skall börja.

Med hänsyn till kollektivavtalets betydelse för förhållandena på arbets
platsen och de betydande förmåner som är kollektivavtalsbundna, anses ett 
erbjudande om arbete på en arbetsplats som saknar kollektivavtal inte som 
ett lämpligt arbete annat än undantagsvis. Tillfällig anställning kan vara ett 
sådant undantag. Vid bedömning av om anställningsförmånerna är skäliga 
tas också hänsyn till den arbetssökandes personliga förhållanden. Arbetslös
hetsersättningens storlek avgör inte om ett arbete är att anse som lämpligt.

Konfliktdrabbad arbetsplats anses inte lämplig. Det krävs dock att kon
flikten har brutit ut och att den är laglig.

För att brist i arbetsmiljön skall göra att arbetet anses som inte lämpligt, 
krävs att förhållandena på arbetsplatsen strider mot lag, föreskrift eller 
kollektivavtal. Den som redan är anställd på en arbetsplats anses inte ha en 
lika obetingad rätt att säga upp sig under åberopande av brister i arbetsmil
jön. I första hand krävs att den anställde försöker få en ändring till stånd.



192 Arbetslöshetsersättning

Egen företagare

Den som arbetar för egen räkning i affärsmässigt, vinstgivande syfte 
betraktas inte som arbetslös. För att en egen företagare skall betraktas som 
arbetslös fordras som regel att rörelsetillgångama skall ha överlåtits och att 
den personliga verksamheten i rörelsen skall ha upphört ”utan reservatio
ner” (jfr FÖD 1989:22). Företagaren får alltså inte fortsätta som medhjäl
pare till familjemedlem eller ha arbetet som bisyssla e dyl. Tillfälliga eller 
säsongsbetonade avbrott i verksamheten godtas inte. Däremot kan arbete 
för egen räkning accepteras, om arbetet inte sker i vinstsyfte och om den 
arbetslöse avbryter arbetet så snart arbetserbjudande lämnas.

I FÖD 890131 mål nr 69/88 diskuterades vad som skall krävas för att en företagare 
skall anses ha lämnat sin rörelse. I allmänhet skall krävas att fast egendom och rörel
setillgångar avyttrats samt att t ex for rörelsen hyrd lokal har lämnats. Normalt får 
avbrottet inte vara tillfälligt eller tidsbegränsat. I regel skall också krävas att ett inre
gistrerat företag avregistreras. Ett inregistrerat foretag utgör dock inte ett ovillkorligt 
hinder för rätt till arbetslöshetsersättning. Om man kan konstatera att det inte bedrivs 
någon verksamhet i företaget och att detta inte är tillfälligt, kan ersättning ändå utgå.

I FÖD 890202 mål nr 1701/88 fastslogs att för delägare som är anställd i bolaget 
ersättning inte kan utgå, förrän den personliga verksamheten i rörelsen upphört Det 
är utan betydelse att personen räknas som anställd i fråga om försäkringar och skatt.

FÖD 1983:18 gällde ett fall där en persons förvärvsarbete konstaterades inte ha 
bedrivits inom ramen för vare sig något rent arbetsgivare-arbetstagare-förhållande 
eller någon egen rörelseverksamhet. De i viss mån schabloniserade bedömningsme- 
toder av arbetstagarbegreppet som används inom andra grenar av socialförsäk
ringen, främst inom den allmänna försäkringen och yrkesskadeförsäkringen, ansågs 
inte kunna direkt tillämpas i alla fall, trots att man ansåg det i och för sig naturligt att 
sträva efter ett enhetligt arbetstagarbegrepp. I fallet godkändes att viss verksamhet 
kan bedrivas utan att vederbörande skall anses som företagare och därmed utan upp
rätthållande av kravet att hon/han måste ha upphört med verksamheten för att få 
arbetslöshetsersättning. Fallet gällde en glassförsäljare på badstrand en sommar. 
Arbetet hade mycket sporadiskt upptagits sommaren därpå. FÖD hänvisade till arten 
och den ringa omfattningen av verksamheten som grund för att inte anse vederbö
rande som företagare.

Bisyssla

Ersättning kan ibland utges trots utförande av visst arbete, om detta kan 
anses som s k bisyssla, som den arbetslöse haft redan före arbetslösheten. 
Det förutsättes dock att bisysslan före arbetslösheten varit kombinerad med 
ett huvudarbete, inte utvidgats under arbetslösheten, inte hindrar den 
arbetslöse att ta erbjudet arbete samt pågår högst fem timmar per dag under 
i tidigare arbete arbetsfria dagar. Brister dessa förutsättningar eller får den
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arbetslöse en bisyssla under pågående arbetslöshet, bedöms arbetet som 
deltidsarbete.

I FÖD 1984:48 har, vid bedömningen av huruvida drift av rörelse vid sidan av 
anställning skall anses som bisyssla, förkortning av arbetstiden i anställningen inte 
beaktats när förkortningen skett med stöd av lagen (1978:410) om rätt till ledighet 
för vård av barn m m eller p g a delpension.

FÖD 890119 mål nr 1536/88 gällde en jordbrukarhustru som under större delen 
av året arbetade heltid utanför jordbruket men under tre sommarmånader, när hennes 
ordinarie arbete stängde, deltog i arbetet med jordbruket utan att söka annat arbete 
eller belasta A-kassan. Hennes ansökan om arbetslöshetsersättning då anställnings- 
arbetet upphört avslogs p g a att hon var att betrakta som företagare i ett jordbruk. 
Det hänvisades till att hon regelmässigt i samband med ledigheten under sommarmå
naderna, utvidgat sitt arbete i jordbruket till heltid. Av denna anledning kunde arbetet 
i jordbruket inte betraktas som bisyssla. Därför var hon heller inte berättigad till 
arbetslöshetsersättning, förrän verksamheten i jordbruket definitivt upphört.

Ersättningens bestämmande och utgivande

Dagpenning lämnas högst med det belopp som regeringen för varje år fast
ställer (17 §). Om inte annat följer av bestämmelsen härom, lämnas dag
penning med 90 % av den arbetslöses dagsförtjänst (20 %). Vilka situatio
ner som kan aktualiseras i samband med ersättningens bestämmande och 
utgivande får följande rättsfall illustrera.

FÖD fann i FÖD 1985:31 att då den enskilde arbetat kontinuerlig skiftgång i ett före
tag fram till företagets nedläggning och därefter under ca en och en halv månad 
utfört tillfälligt efterarbete med väsentligt sämre betalning, dagpenningen skulle 
grundas på en dagsförtjänst fastställd med ledning av skiftarbetsinkomsten.

I FÖD 1986:40 gällde fallet en kvinna som under arbetslöshet uppbar ersättning 
beräknad efter en normal arbetstid om fyrtio timmar per vecka. Hon sökte heltidsar
bete men fick ett tidsbegränsat deltidsarbete som kvalificerade henne till en ny ersätt- 
ningsperiod. Vid bestämmande av hennes fortsatta arbetslöshetsersättning ansågs 
arbetslösheten ha inträtt då den första ersättningsperioden började. Ersättningen 
beräknades därmed som om hon alltjämt var att betrakta som heltidsarbetande. FÖD 
fann inte lagtexten ge stöd för att ändra underlaget för beräkningen av dagpen
ningens storlek vid ny ersättningsperiod i fallet.

FÖD 1988:54 var ett liknande fall. Det gällde en slipare, som efter sjukskrivning 
för arbetsskada under tre månader haft en provanställning som försäljare med betyd
ligt lägre inkomst. FÖD fann att mannens inkomst under kvalifikationstiden väsent
ligt avvikit från hans normala inkomst under tiden dessförinnan. Med hänsyn till de 
omständigheter som orsakade avvikelsen förelåg enligt domstolens mening skäl att 
medge, att mannens tidigare lön som slipare skulle ligga till grund för fastställandet 
av dagsförtjänsten.
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FÖD 1988:53 yrkade en medlem, som normalt arbetade deltid med utfyllnadser- 
sättning från arbetslöshetskassan upp till heltid, ersättning som vanligt av A-kassan 
under den tid då hon hade semester från sitt deltidsarbete. I yttrande anförde AMS 
att enligt semesterlagen beräknas semesterledighet i hela dagar. För den som har 
deltidsarbete förlagt så att vissa dagar är tjänstgöringsfria räknas, vid längre semes
terledighet även tjänstgöringsfria dagar som semesterdagar. Semesterlagen är till för 
att garantera arbetstagaren en behövlig längre ledighet från arbetet för vila och 
rekreation. I överensstämmelse härmed ansågs semester även inom arbetslöshetsför
säkringen avse hel dag och vid längre ledighet omfatta hela veckor.

I 35 § framgår att lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid 
arbetskonflikt är tillämplig på ersättning enligt denna lag.
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Barnbidrag

I detta och i följande två avsnitt skall tre typer av sociala bidragsformer 
behandlas. I avdelningen Det socialpolitiska bidragssystemet ovan har 
beskrivits vissa karakteristika för de sociala bidragsformerna och anförts 
vissa skillnader i förhållande till socialförsäkringarna. Här hänvisas dit. I 
detta avsnitt skall reglerna om barnbidrag undersökas.

Allmänt

Föräldrar får enligt FB stå för huvuddelen av kostnaderna för barns 
uppehälle och fostran. Det har dock ansetts önskvärt att skattebetalarna 
gemensamt får stå för en del av dessa kostnader. Sedan år 1947 då det 
allmänna barnbidraget infördes finns ett system med kontanta statliga 
barnbidrag, som utgår med samma belopp till alla barn utan någon behovs- 
prövning.

Det finns tre olika former av barnbidrag: allmänt barnbidrag, förlängt 
barnbidrag och flerbarnstillägg. Reglerna om allmänt barnbidrag och fler
barnstillägg finns i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (LAB) och i 
barnbidragsförordningen (1986:386). Reglerna om förlängt barnbidrag 
finns i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag och i nämnda förordning.

Barnbidrag och flerbarnstillägg utgår fr o m månaden efter den rätten 
till bidrag har uppkommit. Barnbidrag och flerbarnstillägg betalas ut 
tom det kvartal under vilket barnet fyller 16 år. Flerbarnstillägget mot
svarar ett halvt barnbidrag om barnens antal uppgår till tre och utökas med 
190 % av ett helt barnbidrag för det fjärde bamet samt 240 % av ett helt 
barnbidrag för det femte bamet. För det sjätte och varje ytterligare barn 
utgår flerbarnstillägg med 160 % av ett helt barnbidrag. Flerbarnstillägget 
skall vara en ekonomisk hjälp till familjer med flera barn.

Barnbidraget utbetalas månadsvis genom RFV:s försorg. Frågor om rätt 
till barnbidrag, om vem som skall uppbära barnbidraget och om återbetal- 
ningsskyldighet prövas av fk. Fk kan själv ändra ett felaktigt beslut. Kassans 
beslut överklagas hos FR. Högsta instans är FÖD.

Elever i bl a grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag fr o m 
kvartalet efter det under vilket vederbörande fyllt 16 år. Förlängt barnbi-
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drag lämnas till och med den månad eleven slutför utbildning eller avbryter 
studierna. Bidraget utgår endast under läsåret. Det lämnas med visst undan
tag utan ansökan efter beslut av fk. Utbetalning sker i regel till föräldrarna. 
I övrigt gäller i stort sett samma regler som för allmänna barnbidrag.

Bidragsmottagare

Enligt LAB 4 § tillkommer rätten att uppbära allmänt barnbidrag i allmän
het modem, när föräldrarna har gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte 
är gifta kan de få gemensam vårdnad genom en anmälan till pastorsämbete 
(FB 6:4 andra stycket). I annat fall tillkommer barnbidraget vårdnadshava- 
ren. Med vårdnadshavare avses här den rättsliga vårdnadshavaren. Detta 
innebär att om den andra föräldern övertar den faktiska vårdnaden om 
barnet, domstol måste förordna om vårdnaden, för att denna förälder skall 
vara berättigad att uppbära barnbidrag.

Trots att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om barnet kan fadem i 
vissa fall ha rätt att uppbära barnbidraget. Föräldrarna måste då göra en 
anmälan om detta till fk. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men 
barnet vårdas rent faktiskt av endast en av dem, har den förälder som fak
tiskt vårdar barnet rätt att uppbära barnbidraget. Om bamet varaktigt bor 
tillsammans med endast fadern, har denne rätt till barnbidraget, även om 
"modeln inte frivilligt vill överlåta rätten till fadem. Fadem är också berät
tigad till barnbidraget om modem för en längre tid är förhindrad att delta i 
vårdnaden om bamet (LAB 4 § första stycket).1 I fråga om rätten att upp
bära allmänt barnbidrag likställs med föräldrar de, som med social
nämndens tillstånd har tagit emot ett utländskt bam för vård och fostran i 
syfte att adoptera det. Fk får på framställning av socialnämnd förordna att 
allmänt barnbidrag för bam, som genom socialnämndens försorg placerats 
i enskilt hem, skall uppbäras av den som fostrar bamet (4 § andra och 
tredje styckena /jfr FÖD 1984:16/).

1 Se Lavin, Barnbidrag, s 36.

2 Se prop 1984/85:39, s 36.

Bosättningskravet

Enligt LAB 1 första stycket utgår barnbidrag för bam som är svenska 
medborgare och bosatta i riket.2 Detta gäller även bam som inte är svenska 
medborgare, såframt bamet fostras av någon som är bosatt och mantals-
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skriven i riket eller om bamet eller endera av dess föräldrar sedan minst 
sex månader vistas i riket (andra stycket).

I LAB 1 § tredje stycket stadgas att ett bam som lämnar Sverige fortfa
rande skall anses vara bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara 
längst ett år. Det är således avsikten med utlandsvistelsen som bestämmer 
om familjen har rätt till barnbidrag. Om avsikten vid utresan har varit att 
stanna borta längst ett år har familjen rätt att erhålla barnbidrag under 
utlandsvistelsen. Men har avsikten vid utresan varit att stanna borta en 
längre tid, så förlorar familjen rätten till barnbidrag under utlandsvistel
sen, även om denna av olika skäl i verkligheten kommer att bli kortare.3 En 
utlandsvistelse anses upphöra först när en person återvänt till Sverige med 
avsikt att vistas här stadigvarande. Om familjen efter en kort tid i Sverige 
återigen flyttar utomlands, skall ändå familjen anses ha varit bosatt i 
Sverige om avsikten vid hemkomsten var att stanna i Sverige under mer än 
ett år.4

3 Se RFV:s Allmänna råd 1986:7, s 21.
4 Sc RFV:s Allmänna råd 1986:7, s 16.
5 Se Lavin, s 22-23.
6 Se Lavin, s 23.
7 Se FÖD 870519 mål nr 1152/85.

Bam till statligt anställda som utsänts för arbete berörs inte av någon 
tidsregel. För bam till en svensk missionär eller präst gäller en treårsregel.

Sverige har också träffat överenskommelser med vissa länder som inne
bär att bam, som medföljer en svensk arbetstagare utsänd av annan arbets
givare än staten, berättigar till barnbidrag under hela den tid familjen vistas 
i det andra landet. För bam till arbetstagare från konventionslandet utgår 
inte svenska barnbidrag men bamet behåller hemlandets motsvarande för
måner.5

Vid fk:s utredning av en familjs avsikter, måste det som barnets vård- 
nadshavare uppger i första hand läggas till grund för kassans beslut. Fk bör 
också vid sitt ställningstagande fästa uppmärksamheten på vissa faktiska 
omständigheter, t ex att familjen inte längre har någon bostad i Sverige.6

Om utlandsvistelsen i strid med anmäld avsikt överstiger ett år kan den 
mycket sällan anses som tillfällig. I undantagsfall, som när en planerad 
hemresa förhindrats av omständigheter som familjen inte kunnat råda över 
eller när en kortare förlängning av utlandsvistelsen föranletts av akut sjuk
dom eller liknande, kan efter en prövning från fall till fall, en kortare för
längning av tiden godkännas.7

Årliga semestrar i Sverige (även omfattande flera månader) anses inte 
avbryta en utlandsvistelse. Andra kortvariga uppehåll i Sverige för affärer 
och dylikt kan således inte heller anses bryta utlandsvistelsen. Det är avsik-
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ten med vistelsen i Sverige som är avgörande för om den skall anses avbryta 
en utlandsvistelse.8

8 Se FÖD 1985:13.
9 Se Lavin, s 25. Se FÖD 880419 mål nr 1166/85.
10 Se prop 1980/81:46, s 12.

Om familjen vistas varje år i utlandet en stor del av året kan bedöm
ningen bli att barnen inte längre kommer att anses bosatta i Sverige. Vistas 
bamen regelbundet mer än halva året utomlands, kan de sålunda inte anses 
bosatta i Sverige.9 I bambidragsförordningen (1986:386) finns bestäm
melser om anmälningsskyldighet bl a inför utlandsvistelse.

Tidpunkten för barnbidragets utgivande vid adoption

Enligt LAB 1 § andra stycket utgår barnbidrag för i Sverige bosatta bam, 
som inte är svenska medborgare, bl a om barnet fostras av någon som är 
bosatt och mantalsskriven i Sverige. Enligt 2 § nämnda lag utgår barnbi
drag fr o m månaden efter den, då bamet fötts eller rätten annars upp
kommit.

I frågan om rätten att uppbära allmänt barnbidrag likställs enligt LAB 
4 § andra stycket de som med barnavårdsnämndens tillstånd har tagit emot 
ett utländskt bam för vård och fostran i syfte att adoptera det med vanliga 
föräldrar.10 Enligt LAB krävs alltså att bamet skall vara bosatt i riket för 
att rätt till barnbidrag skall uppkomma. Det framgår dock inte klart vare 
sig i lagtexten eller i förarbetena om detta tillstånd inträder redan då de 
blivande adoptivföräldrarna utomlands får bamet i sin vård eller först vid 
ankomsten till Sverige. Detta är en tolkningsfråga som har varit föremål 
för skilda ståndpunkter.

I målet FÖD 870922 mål nr 903/85 hade klaganden och dennes make, som var 
bosatta och mantalsskrivna i Sverige, av den sociala centralnämnden den 5 mars 
1981 beviljats tillstånd att motta ett bam från Sri-Lanka för adoption. Makarna 
avreste till Sri-Lanka den 13 mars 1981. Makarna återkom till Sverige med barnet 
den 3 april 1981. Socialnämnden godkände adoptionen den 30 juni 1981. Frågan 
var från vilken tidpunkt barnet skulle anses som bosatt i Sverige och makarna där
med erhålla barnbidrag. - RFV anförde att när det gäller ett barn som föds under 
modems utlandsvistelse anses detta barn som bosatt i Sverige från födseln, under 
förutsättning att modem kan anses ha varit bosatt i Sverige under utlandsvistelsen. 
Ett skäl som talar för att bamet i ett fall som det ifrågavarande skall anses bosatt i 
Sverige redan när föräldrarna får bamet i sin vård är att adoptivföräldrarna då kom
mer att jämställas med biologiska föräldrar. Skall man eftersträva en enhetlig lag
tolkning bör bamet enligt RFV anses bosatt i Sverige redan när föräldrarna får bar-
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net i sin vård. - På de skäl som RFV anfört fann FÖD att barnet skulle anses bosatt i 
Sverige då makarna fått barnet i sin vård, vilket skett vid tidpunkten för det ut
ländska adoptionsbeslutet (se även FÖD 860605 mål nr 1347/85).

Flerbarnstillägg

Enligt LAB 2a § utgår som ovan framkommit flerbarnstillägg om någon 
uppbär allmänt barnbidrag för tre eller flera bam. Vid beräkningen av 
flerbarnstillägget skall de bam för vilka någon uppbär allmänt barnbidrag 
räknas samman med de bam för vilka någon annan uppbär allmänt barnbi
drag, om de bambidragsberättigade stadigvarande sammanbor och är eller 
har varit gifta med varandra eller har eller har haft bam gemensamt.

Rätten att uppbära flerbarnstillägg tillkommer i princip den som uppbär 
allmänt barnbidrag för de bam som flerbarnstillägget avser. Med hänsyn 
till sambandet mellan det allmänna barnbidraget och flerbarnstillägget kan 
flerbarnstillägg inte utbetalas enbart p g a den faktiska vårdnadssituatio- 
nen. Departementschefen anförde i specialmotiveringen till lagförslaget om 
flerbarnstillägg angående LAB 2a § följande.11

”1 vissa fall kan barnbidrag enl 4 § första stycket LAB uppbäras av annan än en 
förälder. Detta förutsätter dock att denna person har den rättsliga vårdnaden om bar
net. Den som uppbär allmänt barnbidrag för tre eller flera barn får enligt 4 § första 
stycket automatiskt rätt till flerbarnstillägg. Med hänsyn till att barnbidraget enligt 
huvudregeln utbetalas till den rättsliga vårdnadshavaren kommer även rätten till fler
barnstillägget att vara beroende av vem som har den rättsliga vårdnaden om barnet.”

I målet FÖD 1987:12 hade i samband med en vårdnadstvist en särskild förmyn
dare och vårdnadshavare förordnats för två bam, som redan före förordnandet men 
även därefter vistats hos sin biologiska far. Barnbidraget hade utbetalats till förmyn
daren som genast vidarebefordrat detta till fadern. I faderns familj fanns även ett 
barn i senare äktenskap. Problemet i målet var om familjen skulle tillerkännas fler
barnstillägg. I detta mål sammanföll inte den faktiska och den rättsliga vårdnaden om 
barnen. Fadern uppbar därför inte heller barnbidrag för barnen. FÖD påpekade att 
flerbarnstillägg inte kan utbetalas enbart p g a den faktiska vårdnadssituationen. 
Familjen hade därför inte rätt att uppbära flerbarnstillägg. - En ledamot var skiljaktig 
och ansåg att trots att förmyndaren hade haft den rättsliga vårdnaden om barnen, 
dessa skulle tillsammans med faderns bam i senare äktenskap medföra rätt till fler
barnstillägg. Att domstolen i detta fall för att lösa en vårdnadstvist tillsatt en särskild 
förmyndare, ansåg den skiljaktige inte vara att jämställa med fallet att barnet place
rats i fosterhem. Han påpekade att förhållandet att förmyndaren uppburit barnbidrag 
för barnen och direkt vidarebefordrat dem till fadern, inte bör förta faderns rätt att 
erhålla flerbarnstillägg.

11 Prop 1980/81:188,s 10.
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För bam som har placerats i fosterhem utgår som regel inte flerbarns
tillägg (2a § jfrm 4 § tredje stycket). Fosterföräldrarna får vanligtvis 
ersättning från kommunen för att de tar emot fosterbarn. Fosterföräld
rarna erhåller också i regel barnbidrag för bamen. Detta har ansetts täcka 
fosterföräldrarnas kostnader för barnens vård och fostran. Om det all
männa barnbidraget har flyttats över till fosterföräldrarna är barnets 
ursprungsfamilj inte berättigad till flerbarnstillägg.

Barn som vårdas i hem för vård eller boende inom socialtjänsten, där 
barnbidraget uppbärs av kommunen, berättigar inte till flerbarnstillägg 
(2a § jfrm 7 ).

Rätten till flerbarnstillägg omfattar även i vissa fall barn som fyllt 16 år 
men ännu ej fyllt 20 år. Möjligheten att i underlaget för flerbarnstillägg 
medräkna barn som fyllt 16 år och som studerar infördes genom en ändring 
i LAB som trädde i kraft den 1 juli 1983.12 Ett krav för rätt till flerbarns
tillägg är således att bamet bedriver studier. Efter 1 juni det år, då bamet 
fyller 20 år får det dock inte medräknas i det barnantal som berättigar till 
flerbarnstillägg. Vidare är det inte heller alla studerande barn i den aktuella 
ålderskategorin som berättigar till flerbarnstillägg. Studerande som deltar i 
undervisning kortare tid än åtta veckor eller i deltidsundervisning skall inte 
räknas med vid bestämmandet av flerbarnstillägget (LAB 2b § tredje styc
ket).13 Enligt tredje stycket skall studerande, som uppbär återbetalnings- 
pliktiga studiemedel oberoende av föräldrarnas ekonomi enligt studiestöds
lagen 3:12 tredje stycket eller som är gifta inte medräknas vid beräkningen 
av flerbarnstillägg. Detta beror på att dessa barn inte längre har ansetts vara 
beroende av föräldrarnas försörjning.

12 Se Lavin, s 30.
13 Se Lavin, s 31.

Enligt LAB 2b § andra stycket skall den studerande stadigvarande bo 
tillsammans med den bidragssökande för att berättiga till flerbarnstillägg.
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Allmänt

Systemet med bidragsförskott infördes år 1937 för att stödja barn vars 
föräldrar inte lever tillsammans. I tidigare lagstiftning var bidragsförskot
tet ett verkligt förskott, som förutsatte att underhållsbidrag hade blivit 
fastställt. Förskottet fick inte överstiga underhållsbidragets belopp. Sedan 
år 1964 garanteras barnet ett generellt bidrag oberoende av om genom dom 
eller avtal fastställt underhållsbidrag utgår eller inte och beloppet är stan
dardiserat.

I de fall då ett bam har rätt till underhållsbidrag enligt reglerna i FB 7 
kap men bidraget inte betalas, kan bidragsförskott enligt lag (1964:143) om 
bidragsförskott (BDFL) lämnas av allmänna medel till bamet. Detta gäller 
även när föräldrarna har gemensam vårdnad om bamet men bamet varak
tigt bor hos endast en av dem. Bidragsförskott kan även fylla ut ett lågt 
underhållsbidrag. Bidragsförskottets årliga belopp utgör 40 % av basbe
loppet.

Behörig att ansöka om bidragsförskott är barnets vårdnadshavare, sär
skild förordnad förmyndare eller i vissa fall socialnämnden. Ansökan prö
vas av fk:s lokalkontor. Beviljat bidragsförskott utbetalas månadsvis genom 
RFV. Utbetalning sker i regel till vårdnadshavaren.

Administrationen av bidragsförskott sköts av fk och RFV. Fk handläg
ger ärenden som rör rätten till bidragsförskott och ärenden som rör åter- 
krav av utbetalat bidragsförskott. RFV är tillsynsmyndighet över fk och 
har även rätt att föra talan som part i FR och FÖD.

Enligt BDFL 3 § utgår bidragsförskott från och med den månad varun
der rätt därtill inträtt, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före 
ansökningsmånaden. Rätten till bidragsförskott inträder den månad då för
äldrarna flyttar isär. Vid vårdnadsöverflyttning uppkommer rätten den 
månad då domstolens dom eller beslut om vårdnad vinner laga kraft. Om 
ett interimistiskt förordnande av vårdnaden ges, inträder rätten till bidrags
förskott från och med den månad förordnandet meddelas. För att bidrags
förskott skall utgå krävs en ansökan. För att rätt till bidragsförskott skall
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föreligga för vårdnadshavaren krävs att denna/denne både har den faktiska 
och rättsliga vårdnaden om barnet.1

Den förälder som är skyldig att utge underhållsbidrag skall betala till
baka fastställt underhållsbidrag, som belöper på bidragsförskott, till fk. 
Den bidragsskyldige kan genom eftergift helt eller delvis befrias från de 
återkrav fk kan ha.

BDFL har kompletterats med lag (1984:1095) om förlängt bidragsför
skott för studerande samt lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa 
adoptivbarn.

Lagen om förlängt bidragsförskott trädde i kraft den 1 januari 1985. 
Syftet med lagen var att ge bam som lever med endast en av sina föräldrar 
bättre ekonomiska möjligheter till gymnasiestudier. Enligt ikraftträdande- 
bestämmelserna skall lagen tillämpas på bam som är födda 1967 eller 
senare.

Förutsättningarna för att förlängt bidragsförskott skall utges är i stort 
sett desamma som för bidragsförskott före 18 års ålder. Vidare krävs att 
barnet studerar och att studierna ger rätt till förlängt barnbidrag eller 
studiehjälp. Barnet måste också fortfarande bo tillsammans med den föräl
der som var vårdnadhavare då bamet fyllde 18 år (FÖD 881201 mål nr 
673/87 och FÖD 1988:2). Det förlängda bidragsförskottet beräknas och 
utges med samma belopp som bidragsförskott. Om bamet samtidigt får 
förlängt barnbidrag lämnas förlängt bidragsförskott med 30 % av basbe
loppet.

Det förlängda bidragsförskottet kan utges fr o m månaden efter det 
bamet fyllt 18 år och längst t o m juni månad det år bamet fyller 20 år. 
Förlängt bidragsförskott beviljas i allmänhet för viss tid. Både bamet och 
föräldern har skyldighet att anmäla alla förändringar som kan påverka rät
ten till och storleken av bidraget.

Reglerna om bidragsförskott har blivit föremål för en speciell utred
ningsgrupp, nämligen 1987 års underhållsbidragskommitté. Betänkandet 
presenteras i SOU 1990:8.

Syftet med den kommande reformen är att spara, förenkla administra
tionen och skapa ett rättvisare system. Dessutom vill man komma åt miss
bruket med bidragsförskott. Eftersom staten i dag ”täcker upp” med bi
dragsförskott torde frånskilda föräldrar i vissa situationer ha ett gemen
samt intresse av att ett så lågt underhållsbidrag som möjligt fastställs.

Tre modeller presenteras, vilka samtliga bygger på ett system med 
underhållsbidrag såsom det idag förefintliga. Bambidragsmodellen innebär 
att bidragsförskottet tas bort. Dessutom tas ensamstående föräldrars rätt till

1 Frågan har behandlats i FÖD 870428 mål nr 2188/85, FÖD 870113 mål nr 417/86, FÖD 860325 mål 
nr 594/85, FÖD 860916 mål nr 482/85 och FÖD 870205 mål nr 1310/86.
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skattereduktion bort. Besparingen används till ett extra barnbidrag till alla 
ensamboende vårdnadshavare. Dessutom utgår ett särskilt bidrag till om- 
bildade flerbarnsfamiljer. Bakgrunden härtill är att ensamstående föräldrar 
inte skall bli ”förlorare” när de flyttar ihop med en ny partner genom att 
både mista det nuvarande bidragsförskottet och det nya extra barnbidraget. 
Höginkomsttagare får inte det särskilda bidraget.

Vårdnadshavare skall också få ett förskott från staten på det fastställda 
underhållsbidraget, som den underhållsskyldige skall betala tillbaka till 
staten. Dessutom skall visst övergångsstöd utgå till dem som får sitt stöd 
sänkt genom reformen.

Bostadsbidragsmodellen skiljer sig främst från den föregående genom 
att det extra barnbidraget görs beroende av förälderns inkomst.

Grundbidragsmodellen bygger på det nuvarande systemet. Stödet delas 
upp i två delar. En del ges enbart till ensamstående vårdnadshavare. Den 
andra delen, som relateras till vårdnadshavamas inkomster, kan utgå till 
både ensamstående och ”ombildade” familjer.

Bambidragsmodellen anses vara mest intressant. De båda övriga bygger 
på inkomstprövningar som kräver administration, vilket kostar pengar.

Vårdnad och boende

En av flera förutsättningar för rätt till bidragsförskott är enligt BDFL 1 § 
att ingen av föräldrarna eller endast en av dem har vårdnaden om barnet 
och att den andra föräldern inte varaktigt bor tillsammans med bamet. Om 
båda föräldrarna har vårdnaden om bamet gemensamt men bamet varak
tigt bor tillsammans med endast en av dem, lämnas bidragsförskott i förhål
lande till den andre föräldern. Förälder i förhållande till vilken bidragsför
skott lämnas kallas i lagen underhållsskyldig. För att bidragsförskott skall 
kunna betalas ut krävs således att den underhållsskyldige inte varaktigt 
sammanbor med bamet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om bar
net, är barnets bosättning avgörande för vem av föräldrarna som skall anses 
som vårdnadshavare respektive underhållsskyldig. Bidragsförskott utgår 
inte vid gemensam vårdnad om bamet varaktigt bor ensamt eller hos någon 
annan än föräldrarna.2 Vid gemensam vårdnad anses den av föräldrarna 
som bamet varaktigt bor tillsammans med behörig att företräda bamet i 
fråga om underhållsbidrag (NJA 1985 s 63).

2 Prop 1978/79:12,5 197.
3 Allmänna råd från socialstyrelsen 1989:6.

Vid bedömningen av om föräldrarna skall anses som sammanboende 
eller inte görs en allsidig prövning av och avvägning mellan alla faktorer.3
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Att föräldrarna lever åtskilda under även ganska långa perioder behöver 
inte innebära att sammanlevnaden anses hävd.

I FÖD 1983:6 ansågs en jugoslavisk medborgare varaktigt sammanbo med sin son i 
Sverige, då han själv fullgjorde ettårig militärtjänstgöring i hemlandet. Fk menade att 
fadern måste anses varaktigt sammanboende med sonen. FR däremot fann att fadern 
ej kunde anses varaktigt sammanbo med barnet. Därför skulle man betala ut bidrags
förskott. FÖD upphävde FR:s dom och fastställde fk:s beslut. Man menade att ett
årig militärtjänstgöring kunde inte bryta ett varaktigt sammanboende och motiverade 
detta med att barn och föräldrar kunde bo åtskilda under lång tid utan att samlevna
den upphörde. Som exempel angavs vistelse vid kriminalvårdsanstalt, då föräldern 
efter vistelsen hade för avsikt att åter flytta samman med familjen.

Rättsfallet FRM 840913 mål nr 1239/84 handlar om detta. Fadern hade dömts till 
fängelse i två år, vilket gjorde att modem yrkade bidragsförskott, då mannen inte 
kunde anses varaktigt sammanbo med barnet. Efter omprövning av beslut hos fk 
enligt AFL 20:10 fann man återigen att rätt till bidragsförskott inte förelåg. Man 
menade att varaktigt sammanboende var fallet. FRM var av samma åsikt. Domstolen 
framhöll att han skulle anses varaktigt sammanbo med barnet, då någon omständig
het ej framkommit som gav vid handen att han inte skulle anses sammanbo med 
barnet. Bidragsförskott skulle därför inte utges.

Även i målet FÖD 860917 mål nr 2064/84 (ej prövningstillstånd) ansåg FR det 
förhållandet att maken under viss tid var intagen på kriminalvårdsanstalt inte inne
bära att han inte skulle anses varaktigt sammanbo med barnet. Den andra maken 
befanns därför inte berättigad till bidragsförskott för ifrågavarande barn (jfr FÖD 
1989:42).

Ett annat typfall föreligger när om den ena föräldern p g a sitt arbete bor 
på annat håll men regelbundet besöker familjen. Folkbokföringen kan tjäna 
till ledning vid bedömningen om föräldrarna sammanbor eller inte.4

I målet FÖD 860722 mål nr 1480/84 yrkade modern som var vårdnadshavare för 
barnet bidragsförskott. Hon uppgav att hon inte hade sammanbott med den under- 
hållsskyldige efter barnets födelse. Han hade dock besökt sitt barn i genomsnitt var 
fjortonde dag, då han stannade två till tre dagar. Han sov över i gillestugan och 
bidrog inte ekonomiskt till barnets uppehälle. På uppmaning av en socialsekreterare 
ansökte modern om bidragsförskott. Då hon fick avslag meddelade hon fadern att 
han inte fick träffa sitt barn så ofta och inte heller sova över i hennes hem. Att han 
hade haft posten eftersänd till henne under en period berodde på att han ofta var på 
resande fot. - FÖD konstaterade att föräldrarna inte hade varit folkbokförda på 
samma adress. Enligt FÖD kunde det mot föräldrarnas bestridande inte anses styrkt 
att barnet varaktigt sammanbott med den underhållsskyldige.

Frågan om sammanboende har även behandlats i följande fall: FÖD 861217 
mål nr 90/86, FÖD 861230 mål nr 2132/83, FÖD 850514 mål nr 674/83.

4 Prop 1978/79:12, s 197.
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FÖD har i dessa domar funnit att det mot föräldrarnas bestridande inte 
kunde anses styrkt att bamet varaktigt sammanbott med den underhållsskyl- 
dige. I samtliga fall var också föräldrarna folkbokförda på skilda adresser.

Betalt underhållsbidrag eller på annat vis fullgjord skyldighet

Enligt BDFL 1 och 2 §§ kan bidragsförskott beviljas om den underhålls- 
skyldige inte betalar fastställt underhållsbidrag eller på annat vis sörjer för 
att bamet får motsvarande underhåll. Bidragsförskott beviljas däremot inte 
om underhållsbidraget är lika stort eller större än bidragsförskottet och om 
det betalas regelbundet på förfallodagen. Det fordras att det finns grundad 
anledning att anta att underhållsbidraget betalas. Att den underhållsskyldige 
före ansökan om bidragsförskottet har betalat underhållsbidraget i tid och 
att han har haft fast arbete eller regelbundna inkomster är omständigheter 
som talar för att underhållsskyldigheten fullgörs.5

5 Allmänna råd från socialstyrelsen 1989:6.
6 Se FÖD 870709 mål nr 764/86.

Fk skall utreda om det är troligt att underhållsbidraget kommer att beta
las regelbundet i framtiden. Om föräldrarna är oense om hur tidigare be
talningar skötts måste fk pröva om betalningsförsummelse skett. Om den 
underhållsskyldige betalat underhållsbidrag oregelbundet efter förfalloda
gen bör bidragsförskott beviljas.

Underhållsbidraget kan fastställas genom domstols dom eller genom 
avtal. Vid ändring av bidraget skall detta fastställas genom ny dom eller 
nytt avtal. Föräldrarna har således full avtalsfrihet om underhållsbidragets 
storlek men är också bundna av avtalet. Detta innebär att en förälder inte 
ensidigt kan ändra ett avtal. För att ett avtal skall kunna ändras när för
äldrarna är oense, krävs att det finns förutsättningar för jämkning vid 
domstol enligt FB 7:10.6 Nytt avtal om sänkning av underhållsbidrag kan 
inte ingås för förfluten tid om avtalet minskar den rätt fk fått mot den 
underhållsskyldige genom att utge bidragsförskott. Även domstols dom 
som berör fk:s rätt för förfluten tid gentemot den underhållsskyldige sak
nar rättsverkan mot fk som inte varit instämd i målet. I praktiken före
kommer inte så sällan att bidragsförskott utbetalas utan att underhållsbidrag 
fastställts, ofta under förutsättning att vårdnadshavaren lovar att medverka 
till att avtal kommer till stånd. I sådana fall att medverkan ej sker, har FÖD 
numera (FÖD 1989:36) funnit det inte vara möjligt att återkräva utgivet 
bidragsförskott med stöd av BDFL 13 § (se nedan). Det torde vara tvek
samt om fk vid allmän domstol kan ha framgång med ett yrkande om åter
betalning, eftersom det ej är fråga om en condictio-indebiti-situation.
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En fråga som ofta har uppkommit till prövning är om ett giltigt avtal om 
underhållsbidrag har träffats mellan föräldrarna samt om fk vid sin pröv
ning om rätt till bidragsförskott föreligger har rätt att bortse från avtal om 
underhållsbidrag. Enligt BDFL 2 c § lämnas inte bidragsförskott om det är 
uppenbart att den underhållsskyldige på annat sätt sörjt eller sörjer för att 
barnet erhåller motsvarande underhåll. Bestämmelsen förutsätter således 
att bamet får sin försörjning tryggad på ett sätt som är lika förmånligt som 
eller förmånligare än bidragsförskottet. Makar kan vid bodelning dela sin 
egendom så att den underhållsskyldige avstår från egendom som vårdnads- 
havaren får behålla. Barnets behov av underhållsbidrag kan då i vissa fall 
tillgodoses trots att något löpande underhållsbidrag inte har fastställts. Den 
situation som främst avses är att vårdnadshavaren får behålla makamas 
villa och den underhållsskyldige avstår från att lösa ut villan av vårdnads
havaren. Vidare kan den make som har vårdnaden om bamen erhålla ett 
stort underhållsbidrag medan bamen får ett lägre bidrag eller inget bidrag 
alls utan att för den skull barnens behov av försörjning äventyras. Makarna 
kan också fördela vårdnaden och underhållsbördan så att vardera får vård
naden om ett eller flera bam och svarar för underhåll åt de bam som denne 
tar hand om. När föräldrarna i sådana fall har fördelat underhållsskyldig
heten genom kvittning, bör fk kontrollera, att underhållsbidraget fastställs 
med hänsyn till varje förälders betalningsförmåga och varje bams behov av 
underhåll.

I FÖD 1984:38 togs frågan upp om det fastställda underhåll som modem erhöll 
gjorde det uppenbart att fadern på annat sätt än genom underhållsbidrag till bamen 
sörjt för att dessa fått underhåll som motsvarar bidragsförskottet. - Då makarna 
erhöll äktenskapsskillnad bestämdes det att makan E skulle erhålla ett underhåll på 
1 100 kr/mån och vardera barn 400 kr/mån. E ansökte om bidragsförskott för de 
båda barnen. Fk avslog hennes ansökan med stöd av 2 c §. Den ansåg att E själv 
erhöll ett så pass stort underhållsbidrag att detta även motsvarade barnens underhåll. 
FR ansåg däremot att man inte kunde avslå E:s ansökan genom att tillämpa 2 c §. 
RFV yrkade i besvär hos FÖD att FR:s dom skulle upphävas. RFV ansåg att det 
kunde anses som uppenbart att det underhåll som E fick för egen del var så stort att 
barnens intressen också kunde anses ha blivit tillgodosedda i samma utsträckning 
som om fadem betalat ett underhållsbidrag till bamen inte understigande bidragsför
skottets belopp. Enligt RFV skulle bidragsförskott inte beviljas. FÖD ansåg däremot 
inte att storleken av E:s underhåll eller annan omständighet medförde att det fram
stod som uppenbart att barnens fader annorledes än genom underhållsbidrag till 
bamen sörjt for att de erhållit underhåll som motsvarade bidragsförskottet. FÖD 
godtog FR:s bedömning att man inte genom 2 c § kunnat avslå E:s ansökan om 
bidragsförskott och lämnade RFV:s talan utan bifall.

I ett annat fall, FÖD 1984:29, uppkom frågan om en man uppfyllde sin förplik
telse att utge underhållsbidrag genom att svara för underhållet av två utav de tre 
bamen. Fadern skulle genom en dom vid Californiens högre domstol utge underhåll
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till sonen M. Modem och M flyttade till Sverige. Modem ansökte om bidragsför
skott. Det framkom då att fadern inte betalat något underhåll. Fk beviljade bidrags
förskott. Fadem överklagade kassans beslut. FR upphävde kassans beslut och 
anförde att fadem som sörjde för två av barnen, därmed betalade ett så pass stort 
underhållsbidrag, att det kunde anses som uppenbart att fadem sörjt för att sonen M 
erhöll mot bidragsförskott svarande underhåll. Bidragsförskott enligt 2 c § skulle 
inte utgå. Sonen M anförde besvär hos FÖD. RFV medgav bifall till besvären. 
P g a de ekonomiska förhållanden som modem hade vid den amerikanska domen 
saknades anledning att anta att modem skulle kunna betala ett så stort underhåll till 
de bam som maken hade vårdnaden om, att det kunde anses som uppenbart att han 
genom att avstå därifrån sörjt för att sonen M erhöll ett mot bidragsförskott svarande 
underhåll. FÖD biföll sonen M:s talan. Bidragsförskott skulle utgå till M:s moder. 
FÖD upphävde FR:s dom och överlämnade målet till fk för handläggning.

Vårdnadshavarens medverkan till att få underhållsbidrag eller faderskap 
fastställt

Enligt BDFL 2 a § lämnas inte bidragsförskott om vårdnadshavaren 
uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta eller medverka till 
åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap till barnet fastställt. 
Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse den 1 oktober 1977, då ordet 
”uppenbarligen” infördes i lagtexten. I förarbetena sägs bl a följande om 
motiven till ändringen.

"Möjligheterna att dra in bidragsförskotten är ett olämpligt påtryckningsmedel för att 
uppnå att faderskapet blir fastställt. Sanktionen är mycket hård och drabbar ytterst 
barnens försörjningssituation. Det är vidare tveksamt om bestämmelsen har någon 
större effekt på modems vilja att medverka till faderskapets fastställande. Ett slo
pande av bestämmelserna kunde emellertid ge utrymme för möjligheten till miss
bruk. Det fanns därför anledning att överväga att for rätten till bidragsförskott upp
ställa en spärregel med mera begränsad räckvidd än den gällande. Därigenom skulle 
fall av uppenbart missbruk av förmånen kunna hindras.”7

Fk skall med ledning av uppgifter som lämnats av modem och socialnämn
den ta ställning till om modem uppenbarligen utan giltigt skäl inte medver
kar till att få faderskapet fastställt.

I målet FÖD 1986:56 ansågs modern ha rätt till bidragsförskott. Modem ansökte om 
bidragsförskott. Hon vägrade uppge vem som var far till barnet och åberopade att 
fadem var egyptisk medborgare. Vid parets separation hade han uttalat, att han 
kunde tänkas kidnappa barnet. Modern anförde att hon misstänkte att risken för

7 Soll 1975/76:36 med anledning av prop 1975/76:100 såvitt gäller vissa anslag om ekonomiskt stöd åt 
barnfamiljer m m jämte motioner.
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kidnappning ökar vid officiella faderskapserkännanden. RFV anförde som part i 
målet att enbart misstanke om an fadem kommer att kidnappa barnet inte bör godtas 
som giltigt skäl för modems vägran att få faderskapet fastställt. FÖD påpekade att 
BDFL 2 a § främst tar sikte på att förhindra uppenbart missbruk av bidragsför- 
månen. Omständigheterna i detta mål ansågs inte kunna leda till slutsatsen att det 
skulle vara frågan om ett uppenbart missbruk av bidragsförmånen.

Socialnämnden har enligt FB 2:7 ansvaret för att försöka utreda vem som 
är far till ett bam och för att försöka få faderskapet fastställt. Enligt FB 2:7 
punkt 4 kan socialnämnden i vissa fall lägga ned faderskapsutredningen om 
det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning skulle 
vara till men för bamet eller utsätta modem för påfrestningar, som skulle 
innebära fara för hennes psykiska hälsa.

I målet FÖD 1987:39 ansågs modern vara berättigad till bidragsförskott. Modem 
vägrade uppge vem som var far till bamet under åberopande bl a av att fadem var 
psykiskt sjuk och kunde vara farlig för hennes och barnets säkerhet samt att 
socialnämnden med stöd av FB 2:7 punkt 4 beslutat att lägga ned faderskapsutred
ningen. RFV anförde som part i målet att BDFL 2 a § skall tillämpas generöst i 
förhållande till vårdnadshavaren samt att det beslut som socialnämnden fattat måste 
anses vara en mycket stark presumtion för att modern haft starka skäl för att inte 
uppge faderns namn. FÖD fann med beaktande av vad RFV anfört att modem inte 
uppenbarligen utan giltiga skäl underlåtit att vidta eller medverka till åtgärder för att 
få faderskapet fastställt.

Den slutsats man kan dra av detta rättsfall är att det beslut som socialnämn
den fattat i frågan om faderskapet har stor betydelse vid fk:s handläggning 
av frågan.

I FÖD 1981:13 ansågs inte modem ha rätt till bidragsförskott enligt 2 a §. Modem 
och bamet var danska medborgare och modem hade av dansk myndighet befriats 
från skyldigheten att uppge vem som var fader till bamet. Hon ville inte uppge vem 
som var fader, eftersom detta kunde skada dennes äktenskap och familj. De anförda 
skälen ansågs ej tillräckliga för att underlåta att medverka till faderskapets faststäl
lande.

När det gäller bam till ogifta föräldrar, är socialnämnden skyldig att se till 
att bamet tillförsäkras ett underhåll. Nämnden har även rätt att föra barnets 
talan inför domstol. Har faderskapet blivit fastställt, är vårdnadshavarens 
medverkan till att underhållsbidraget fastställs inte helt nödvändig. När 
medverkan behövs för att underhållsbidraget skall kunna fastställas, kan 
vårdnadshavaren ha ett giltigt skäl till att inte vilja medverka. Giltigt skäl är 
t ex att den underhållsskyldige saknar betalningsförmåga. Praxis visar att
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myndigheterna hittills har varit återhållsamma med att förklara att den 
underhållsskyldige saknar betalningsförmåga.

I FÖD 1983:2 gällde frågan om vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl 
underlåtit att medverka till att underhållsbidrag till barn fastställts. Tingsrätten hade 
dömt till äktenskapsskillnad mellan K och hans hustru N. N fick vårdnaden om de 
fyra barnen. Tre år senare fick K vårdnaden om deras två döttrar. K ansökte om 
bidragsförskott och uppgav att han hos tingsrätten inte yrkat om underhållsbidrag 
för döttrarna p g a att N uppenbarligen saknade förmåga att utge underhållsbidrag 
och för att undvika att försämra relationerna mellan dem. N var mycket förtretad 
över de ekonomiska omständigheterna. K bedömde en process för att erhålla under
håll för döttrarna som meningslös, då N var studerande och saknade egen inkomst 
utöver underhållsbidraget från K. Sedan döttrarna flyttade hade N haft mycket svårt 
att klara ekonomin för den fastighet hon köpt med utgångspunkt från att barnen 
skulle bo hos henne. Fk avslog K:s ansökan med motiveringen att K hade underlåtit 
att medverka till att underhållsbidrag för barnen blev fastställda. FR fann att N vid 
tiden för överflyttningen av vårdnaden om döttrarna inte kunde ha ansetts sakna 
förmåga att utge underhållsbidrag. P g a att K inte angett något giltigt skäl för sin 
underlåtenhet att få underhållsbidrag fastställt, kunde K:s talan inte vinna bifall. - 
FÖD fann att vid tiden för överflyttningen till K av vårdnaden för döttrarna var dessa 
fyllda 16 år. N kunde därför inte erhålla barntillägg till sitt studiemedel enligt stu
diestödslagen 4:4. Det framkom inte heller några skäl till att anta att N skulle ha 
möjlighet att lämna underhåll för döttrarna. FÖD fann att omständigheterna i målet 
inte gav fog för bedömningen att det varit uppenbarligen utan giltigt skäl som K 
underlåtit att få underhållsbidrag för döttrarna fastställt. Det fanns alltså ingen 
anledning att avslå ansökningen om bidragsförskott. FÖD upphävde FR:s dom samt 
visade målet åter till fk för erforderlig handläggning.

I nu gällande studiestödssystem är bamtilläggen försvunna. I prop 1987/88: 
116 ansåg departementschefen att kostnader för bams försörjning inte skall 
medföra extra skuldsättning inom studiemedelssystemet. Men han framhöll 
att många studerande säkert skulle få så god ekonomi i det nya systemet att 
utrymme för underhållsbidrag ändå kommer att finnas. Det förhållandet att 
bamtillägg numera inte utgår till studerande medför således ingen presum- 
tion för oförmåga att bidra till bams försörjning. När den underhålls
skyldige studerar skall efter utredning om vederbörandes ekonomiska för
hållanden visas att oförmåga att bidra till bams underhåll föreligger.

Bidragsförskottets storlek

Som ovan framkommit utgör bidragsförskottets årliga belopp 40 % av 
basbeloppet. Enligt BDFL 4 § fjärde stycket lämnas dock inte bidragsför
skott med högre belopp än underhållsbidraget om det underhållsbidrag som
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har blivit fastställt uppenbarligen understiger vad den underhållsskyldige 
bör erlägga i bidrag. Regeln har tillkommit för att förhindra att föräldrar 
genom ett avtal om mycket lågt underhållsbidrag vältrar över kostnaderna 
för sina bams försörjning på det allmänna. Fk kan dock då särskilda skäl 
föreligger självständigt pröva om det finns förutsättningar för att utge 
bidragsförskott med högre belopp än underhållsbidraget.

I FÖD 1987:11 hade underhållsbidrag fastställts genom dom till 315 kr per barn och 
månad. Vårdnadshavaren yrkade att bidragsförskott skulle utges med belopp mot
svarande mellanskillnaden mellan fullt bidragsförskott och fastställt underhållsbi
drag. RFV anförde att det underhållsbidrag som fastställts uppenbarligen understeg 
vad den underhållsskyldige borde utge i bidrag. Verket påpekade dock att vårdnads
havaren genom att vitsorda och medgiva uppgifter om skälig kostnad för bostad och 
bil för den underhållsskyldige hade begränsat tingsrättens möjligheter till en saklig 
prövning av bidragets storlek. RFV ansåg därför att fk:s beslut att inte bevilja 
bidragsförskott var riktigt. Enligt FR kunde den omständigheten att underhållsbidra
get fastställts med för lågt belopp inte läggas vårdnadshavaren till last. FR fann att 
vårdnadshavaren hade rätt till bidragsförskott för mellanskillnaden mellan fullt 
bidragsförskott och fastställt underhållsbidrag. FÖD ändrade inte FR:s dom.

I BDFL 4a § stadgas att när underhållsbidrag skall fastställas beaktas i vad 
mån den underhållsskyldige i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldig
het genom att ha barnet hos sig. Är så fallet minskas bidragsförskottet med 
belopp som svarar mot den del av underhållsskyldigheten som fullgörs på 
detta sätt. Har den underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget 
enligt FB 7:4, därför att han har haft bamet hos sig, skall avdraget beaktas 
enligt 15 § vid återkrav av bidragsförskott. Då minskas kommande bi
dragsförskott med belopp som skall beaktas vid återkravet. I FB 7:4 första 
stycket stadgas nämligen att om förälder, som enligt 2 § skall betala under
hållsbidrag, haft bamet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem 
hela dygn, föräldern får vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodo
räkna sig ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det 
underhållsbidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden för 
vistelsen. Sådant avdrag får dock inte göras på underhållsbidrag som belö
per på senare tid än sex månader från utgången av den kalendermånad då 
vistelsen upphörde.

I målet FÖD 860325 mål nr 1095/85 (ej prövningstillstånd) hade fk beslutat att redu
cera bidragsförskottet med 53 kr per månad. Underhållsbidraget var fastställt genom 
dom till 285 kr per månad. Vid beräkningen av underhållsbidragets storlek hade 
domstolen tagit hänsyn till att den underhållsskyldige hade sonen hos sig ca 145 
dagar per år. Fk anförde, att om det vid fastställandet av underhållsbidraget har 
beaktats att den bidragsskyldige i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet 
genom att ha barnet hos sig, bidragsförskottet skall minskas med det belopp som
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svarar mot den del av underhållsskyldigheten, som fullgörs på detta sätt, i detta fall 
338 kr - 285 kr = 53 kr. FR ändrade inte fk:s beslut.

Domstolens tillvägagångssätt vid fastställandet av underhållsbidraget, den 
s k nettometoden, används främst i fall då föräldrarna har gemensam 
vårdnad och där man i förväg vet i vilken utsträckning barnet kommer att 
vistas hos den underhållsskyldige.8

8 Se exv FÖD 870604 mål nr 1621/84, FÖD 870414 mål nr 1824/80, FÖD 860930 mål nr 900/85, 
FÖD 860715 mål nr 2484/83, FÖD 860624 mål nr 1319/85, FÖD 861104 mål nr 1052/85, FÖD 
1987:9.

9 Se FÖD 860723 mål nr 1960/83.
10 Se Allmänna råd från socialstyrelsen 1989:6. Se även FÖD 860423 mål nr 1793/83, FÖD 870630 

mål nr 2124/85, FÖD 870721 mål nr 1331/84 och FÖD 861125 mål nr 2059/85.

Återkrav och eftergift av återkrav

Enligt BDFL 12 § är vårdnadshavaren, särskilt förordnad förmyndare och 
den som eljest uppbär bidragsförskott för bamet, skyldiga att ofördröjligen 
till fk anmäla sådana omständigheter som kan påverka rätten till eller stor
leken av bidragsförskottet. I BDFL 13 § stadgas att om någon har genom 
oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra henne/honom 
åliggande anmälningsskyldighet eller annorledes förorsakat att bidragsför
skott utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller om någon eljest har 
obehörigen eller med för högt belopp uppburit bidragsförskott och hon/han 
skäligen bort inse detta, återbetalning skall ske av det som utbetalats för 
mycket, där ej fk finner anledning att helt eller delvis efterge återbetal- 
ningsskyldigheten.9 Det krävs alltså att bidragsmottagaren skäligen bort 
inse detta.10 Eftergift av återkrav enligt BDFL 13 § av felaktigt utbetalt bi
dragsförskott kan ske och prövas då jämlikt nämnda 13 § (”skall återbe
talning ske av vad för mycket utbetalats, där ej försäkringskassan finner 
anledning att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet”).

En annan typ av återkrav är det som regleras i BDFL 15 §. I den mån 
bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag inträder den fk hos 
vilken den underhållsskyldige är inskriven i barnets rätt till underhållsbi
drag gentemot den underhållsskyldige intill det belopp som har lämnats i 
bidragsförskott. Detsamma gäller om vederbörande skulle ha varit inskri
ven om hon/han uppfyllt åldersvillkoret i AFL 1:4. Är den underhållsskyl
dige ej inskriven och skulle hon/han inte heller under nu angiven förutsätt
ning ha varit inskriven hos fk, inträder Stockholms läns allmänna försäk
ringskassa i barnets rätt (BDFL 15 § första stycket).
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För att den underhållsskyldiges ovan anförda rätt till avdrag enligt FB 
7:4 skall kunna beaktas vid återkrav av bidragsförskott måste en anmälan 
ske till fk inom tre månader efter den månad under vilken vistelsen upp
hörde (BDFL 15 § andra stycket).11

11 Se FÖD 870414 mål nr 50/87 och 870908 mål nr 602/87.
12 Prop 1978/79:12, s 204-205.
13 Prop 1978/79:12, s 204.
14 Se FÖD 860325 mål nr 505/85 och FÖD 870519 mål nr 2144/85.

Enligt BDFL 18 § kan den underhållsskyldige genom eftergift helt eller 
delvis befrias från de återkrav fk kan ha enligt 15 §. Eftergift kan erhållas 
om det är påkallat av ändring i den underhållsskyldiges ekonomiska förhål
landen. Eftergift kan också i övrigt erhållas om det framstår som skäligt 
med hänsyn till den underhållsskyldiges personliga förhållanden eller av 
annan särskild anledning. Lagtexten ger inte någon ytterligare vägledning 
utöver vad som nämnts om i vilka fall eftergift får beviljas. Rättstillämp
ningen får därför vara vägledande. Flera rättsfall kommer därför att i det 
följande få illustrera denna tillämpning. Först skall dock anföras vad som 
går att utläsa av förarbetena.

Enligt förarbetena kan eftergift beviljas enligt BDFL 18 § om man har 
haft svårigheter att betala underhållsbidrag på grund av sjukdom, arbets
löshet, stor försörjningsbörda eller om man har varit omhändertagen för 
vård t ex på kriminalvårdsanstalt. Men också andra omständigheter som 
försämrat den underhållsskyldiges betalningsförmåga får beaktas, t ex att 
den underhållsskyldige har börjat studera. Även eftersläpning av inkomst
ökningen i förhållande till den automatiska indexuppräkningen av under
hållsbidragen kan utgöra en försämring som berättigar till eftergift.12

Mindre variationer i ekonomin bör inte leda till eftergift. För att efter
gift skall erhållas, bör ändringen vara av viss storlek och varaktighet och 
den skall även ha betydelse för betalningsförmågan. En förutsättning för 
eftergift på grund av ekonomiska skäl är alltså att en avgörande ändring till 
det sämre har inträtt i den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden.13 
Att underhållsbidraget från början har bestämts till ett för högt belopp är 
inte skäl för eftergift.14

I FB 7:3 stadgas att den som är underhållsskyldig för bam, har rätt att 
förbehålla sig ett belopp för eget eller annans underhåll. Förbehållsbelop- 
pet för den bidragsskyldiges eget underhåll innefattar alla vanliga levnads
omkostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som är skäligt. 
De andra levnadsomkostnaderna beräknas med ledning av ett lagstadgat 
normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 % av gällande 
basbelopp. De bestämmelser om förbehållsbelopp som används vid beräk
ningen av underhållsbidrag enligt FB 7:3 bör vara vägledande vid bedöm-
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ningen av betalningsförmågan vid fråga om eftergift. För övrigt ges rikt
linjer i de anvisningar som utfärdas av RFV.15

Då man i eftergiftssammanhang bedömer betalningsförmågan, utgår 
man från ett fastställt underhållsbidrag. En bedömning görs av om den 
underhållsskyldige tidigare har kunnat och i framtiden kommer att kunna 
betala det fastställda underhållsbidraget.

I målet FÖD 870721 mål nr 888/87 (ej prövningstillstånd) var frågan bl a om till 
vilket ändamål skuldsättning skett. Den underhållsskyldige anförde som skäl för 
eftergift att han hade skulder på 2 470 kr per månad. Fk påpekade att den under
hållsskyldige inte hade styrkt uppgifterna om skulderna samt att han inte angett var
för denna skuldsättning skett. Enligt fk kan en skuldsättning utöver vad som kan 
anses godtagbart med hänsyn till bestämmelserna i FB 7 kap, inte inskränka barnens 
rätt till underhållsbidrag eller kassans rätt till återkrav. FR ändrade inte fk:s beslut.

FÖD har i detta fall inte vid bedömningen tagit någon hänsyn till att den 
underhållsskyldige inte beviljats kredit på grund av underhållsskulden.

I målet FÖD 861230 mål nr 357/86 (ej prövningstillstånd) hade den underhållsskyl
dige beviljats eftergift med 5 000 kr av en skuld på 10 296 kr till fk. Eftergift hade 
beviljats då ekonomiska svårigheter uppstått i samband med att den underhållsskyl- 
diges firma avvecklats år 1982. Genom besvär yrkade den underhållsskyldige att 
även resterande del av skulden skulle efterges. Fk konstaterade att den underhålls- 
skyldiges taxerade inkomst under det aktuella året varit 26 600 kr samt att PGI av 
rörelsen översteg knappt gällande basbelopp för åren 1978-1981. Vidare hade den 
underhållsskyldige inte varit anmäld som arbetssökande under år 1982. Fk ansåg att 
den låga inkomsten under 1982 var självvald och att betalningsförmågan måste 
sättas i relation till förvärvsförmågan. Enligt kassan fanns vid en sådan jämförelse 
inte skäl för ytterligare eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott. FR fann 
med hänsyn till den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden att ytterligare 
eftergift inte var påkallad. FR ändrade inte fk:s beslut.

I målet FÖD 860326 mål nr 86/84 (ej prövningstillstånd) ansökte den underhålls
skyldige om kraveftergift för utgivna bidragsförskott. Som skäl åberopades att han 
hade saknat en regelbunden inkomst. Den underhållsskyldige påpekade att han själv 
hade försökt att få tag i ett arbete men att detta misslyckats. Enligt fk var den under
hållsskyldige inte att betrakta som arbetslös då han inte stått till arbetsmarknadens 
förfogande. Skäl för eftergift ansågs därför inte föreligga. FR ändrade inte fk:s 
beslut.

I målet FÖD 860211 mål nr 1638/84 (ej prövningstillstånd) ansågs rätt till krav
eftergift inte föreligga. Fk påpekade att den underhållsskyldiges låga inkomst inte 
berott på nedsatt arbetsförmåga samt att arbetslösheten inte kunde anses vara styrkt. 
FR ändrade inte fk:s beslut.

I målet FÖD 861203 mål nr 729/86 (ej prövningstillstånd) angav den underhålls
skyldige som skäl för kraveftergift ökad försörjningsbörda och arbetslöshet på

15 Prop 1978/79:12, s 206.
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grund av nedläggning av egen firma. Han hade stått som arbetssökande hos arbets
förmedlingen. Vidare hade han gift sig med en kvinna som hade två minderåriga 
barn och även hon var arbetslös. FR påpekade att den beräkning som fk gjort avse
ende den underhållsskyldiges förmåga att betala underhåll för sina barn visade ett 
underskott, vidare att den underhållsskyldiges skulder ökat under det aktuella året 
och att han inte hade någon taxeringsbar inkomst detta år. På grund av de ändrade 
ekonomiska förhållandena ansåg FR att anledning förelåg för eftergift av återkrav 
för utgivna bidragsförskott.

I målet FÖD 860415 mål nr 975/85 (ej prövningstillstånd) ansågs den underhålls- 
skyldige inte vara berättigad till kraveftergift. Fk påpekade att den underhållsskyl- 
dige valt att bosätta sig på en mindre ort där möjligheten till arbete var oviss, att 
arbetslösheten varit relativt kortvarig och att den underhållsskyldige i övrigt hade 
haft en god ekonomi. FR ändrade inte fk:s beslut.16

För att arbetslöshet skall berättiga den underhållsskyldige till eftergift 
enligt BDFL 18 § synes domstolarna kräva att arbetslösheten inte varit 
kortvarig, att den underhållsskyldige stått till arbetsmarknadens förfogande 
samt att den underhållsskyldiges ekonomi varit ansträngd.

I målet FÖD 870113 mål nr 21/86 (ej prövningstillstånd) anförde den underhålls
skyldige som skäl för eftergift, fördyrade levnadskostnader på grund av dubbel 
bosättning samt att den enda inkomsten var studielån och att inga sparade medel 
fanns. Fk konstaterade att underhållsbidraget var fastställt till 350 kr per månad samt 
att underhållsbidragets storlek hade baserats på de barntillägg som ingår i studiemed
len (se ovan). På grund härav fann fk inte skäl till eftergift. FR fastställde fk:s be
slut.

I målet FÖD 870908 mål nr 1817/86 (ej prövningstillstånd) var frågan om studier 
vid en privatskola utgjorde ett hinder för kraveftergift enligt BDFL 18 §. Den 
underhållsskyldige anförde att han på grund av heltidsstudier hade fått ändrade 
ekonomiska förhållanden. Studiemedel hade inte utgått. Den underhållsskyldige 
hade tagit banklån för att finansiera studierna. Fk påpekade att en förutsättning för 
att erhålla kraveftergift är att den utbildning som bedrevs berättigade till studiestöd. 
Studiemedel kan inte sökas om studierna sker vid en helt privat skola. - Enligt FR 
var den omständigheten att studierna bedrevs vid en privatskola inte ett absolut hin
der för kraveftergift. FR fann dock att den underhållsskyldiges ekonomiska förhål
landen i övrigt inte var sådana att det fanns skäl att medge eftergift.

Även om den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden varit sådana att 
hon/han kunnat betala underhållsbidrag, kan eftergift erhållas om det 
framstår som skäligt med hänsyn till den underhållsskyldiges personliga 
förhållanden. Vid prövningen skall beaktas om en betalning av skulden kan 
försvåra den underhållsskyldiges rehabilitering efter en senare inträdd 
sjukdom eller anstaltsvistelse eller om den annars kan få socialt ogynn-

16 Se även FÖD 870519 mål nr 328/87, FÖD 870827 mål nr 936/86, FÖD 861104 mål nr 311/86, 
FÖD 860603 mål nr 754/85 och FÖD 870428 mål nr 1575/86.
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samma verkningar för den underhållsskyldige. Eftergift kan också medges 
i de fall där någon betalningsförsummelse inte skett, men då återbetalnings- 
skyldigheten pressar den underhållsskyldige på ett sätt som kan få olyckliga 
följder för dennes personliga förhållanden.17

17 Prop 1978/79:12, s 206.
18 Se FÖD 860604 mål nr 742/85, FÖD 870709 mål nr 92/87 och FÖD 870630 mål nr 779/86.

I målet FÖD 870831 mål nr 193/86 anförde den underhållsskyldige som skäl för 
eftergift ekonomiska och personliga förhållanden. Hon uppgav att hon hade haft 
problem i äktenskapet och att hon efter skilsmässan ensam fått ansvara för de 
gemensamma skulderna. Vidare hade hon på grund av ett minderårigt barn endast 
kunnat arbeta deltid. RFV anförde som part i målet att eftergift kan medges om betal
ningsskyldigheten pressar den bidragsskyldige på ett sätt som kan få olyckliga 
följder med hänsyn till vederbörandes personliga förhållanden. RFV ansåg dock inte 
att sådana förhållanden förelåg. FÖD ansåg inte att rätt till eftergift förelåg och läm
nade besvärstalan utan bifall.

Enligt BDFL 18 § kan eftergift också medges då återkrav skulle vara 
oskäligt på grund av särskilda omständigheter. Här kan nämnas de fall då en 
faderskapsutredning tagit lång tid utan att detta kan läggas den underhålls
skyldige till last.18

För barnets krav på underhållsbidrag och för fk:s krav gentemot en 
underhållsskyldig för utgivna bidragsförskott gäller en preskriptionstid på 
3 år. Preskriptionstiden förkortades år 1979 från 10 år till 3 år för att 
mildra underhållsbördan för underhållsskyldiga som har svag ekonomi. 
Denna tid kan inte förlängas genom preskriptionsavbrott. Den underhålls
skyldige kan inte heller åläggas att betala ränta på underhållsbelopp som 
han inte har betalat.

I FÖD 1987:44 var frågan om den som har skuld till fk för utgivna bidragsförskott 
vid inbetalning av belopp till kassa kan rikta inbetalningen till viss månad. FÖD 
påpekade att om den underhållsskyldige skulle ha rätt att destinera sin inbetalning till 
viss månad, denne kunde undvika att avräkning görs på äldsta skuld och medvetet 
försöka förkorta preskriptionstiden. Domstolen framhöll att varken lagtext eller 
praxis ger någon ledning och att förarbetsuttalandena är vaga. Enligt FÖD hade 
lagstiftaren dock genom de år 1979 vidtagna lagändringarna uttömmande gynnat de 
underhållsskyldiga så att rätt till att rikta inbetalningen till viss månad inte föreligger. 
Domstolen ansåg att inbetalning till fk bör räknas av på äldsta skuld (jfr NJA 1988 s 
205).



Bostadsbidrag

Bakgrund

Bostadsbidragen har vuxit fram genom en rad reformer sedan mitten av 
1930-talet. Man ansåg det befogat att ge familjer med mer än tre bam under 
16 år stöd för att dessa skulle få möjlighet till bättre boendeförhållanden. 
Ett individuellt bostadsstöd infördes, vilket utgick i form av reducerad 
hyra.

1947 utvidgades kretsen av stödberättigade. En grundläggande förut
sättning för standardhöjning på bostäder var att relationen hyra/inkomst 
var rimlig och att en familj inte avskräcktes av en hyreshöjning, som blev 
följden, då man flyttade till en nybyggd lägenhet. Instrumentet för att 
åstadkomma detta var det individuella bostadsstödet. 1958 utvidgades den 
bidragsberättigade kretsen ånyo, så att även familjer med endast ett bam 
kom att omfattas av bidragssystemet. 1969 infördes ett nytt system för det 
individuella bostadsstödet till barnfamiljer. Det nya bostadstillägget bestod 
dels av en statlig del, dels en kommunal del som delvis var finansierad med 
statliga medel. Efter flera ändringar i reglerna under 1970-talet beslöt 
riksdagen att fr o m 1 januari 1988 dels ändra reglerna för bostadsbidrag 
till barnfamiljer, dels införa bostadsbidrag till vissa hushåll utan bam.1

Bidragsbestämmelsema fanns i förordning (1987:818) om bostadsbi
drag till barnfamiljer (ändrad senast 1987:869) och förordning (1987:870) 
om bostadsbidrag till vissa hushåll utan bam. Föreskrifter för tillämp
ningen av vissa bestämmelser i förordningarna meddelades efter rege
ringens bemyndigande av Bostadsstyrelsen, numera Plan- och bostadsver- 
ket, vanligen benämnt Boverket. För kommunerna innebar regelsystemet 
bl a att statsbidrag lämnades till kostnaderna för bostadsbidrag som utgivits 
i enlighet med de två förordningarna. Det fanns naturligtvis inget hinder 
för kommunerna att lämna bidrag utöver vad som följde av dessa bestäm
melser, men för den överskjutande delen utgick inget statsbidrag. Bestäm
melserna om kommunernas befogenheter att lämna bostadsbidrag fanns i 
lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främ
jande m m, bostadsförsörjningslagen.

1 Prop 1986/87:48, prop 1986/87:93 och prop 1986/87:100 bil 13, BoU 10 och 20, rskr 2481.
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Bostadsförsörjningslagen gav alltså kommunerna en möjlighet men 
ingen skyldighet att lämna bostadsbidrag. I detta låg en stor skillnad mellan 
bostadsbidrag och flera andra centrala former av stöd, vilka är garanterade 
i lag. Detta jämte regionala orättvisor ansågs utgöra en brist i systemet, var
för man beslutade sig för att i lag ålägga kommunerna en skyldighet att 
lämna bostadsbidrag. Varje kommun är sedan 1 september 1988 tvungen att 
lämna bostadsbidrag i den omfattning som anges i lag (1988:786) om 
bostadsbidrag. Kommunerna har rätt till statsbidrag med 50 % av sina 
kostnader. Bidraget lämnas årsvis i efterskott. Länsbostadsnämnden gran
skar ärendet och Boverket sköter utbetalningarna (1, 32 §§). Kommunerna 
äger rätt att anföra besvär hos Boverket i de fall länsbostadsnämnden vägrat 
ersättning av statsmedel.

Den nya lagen innehåller bestämmelser som i allt väsentligt är oföränd
rade i förhållande till de äldre reglerna. Det finns dock vissa regler som bör 
beaktas, bl a de ändrade reglerna om bostadsbidrag till ungdomar (prop 
1987/88:131).

Villkor för rätt till bidrag

Som en allmän förutsättning för bostadsbidrag krävs att barnfamiljen är 
bosatt och folkbokförd i kommunen där den söker bidraget (3 § första 
stycket). Med barnfamilj menas också föräldralösa bam. Det framgår indi
rekt av Boverkets föreskrifter.2

2 BFS 1988:10 p 2.7.

3 Prop 1975/76:145.

4 Bo Dnr 810-1558/86, 810-1716/86.

Barnet skall stadigvarande bo hos vårdnadshavaren (3 § första stycket). 
Men bostadsbidrag får utgå även för bam som för vård eller undervisning 
bor utanför hemmet, om bamet bor hemma minst så lång tid som skolloven 
varar. Även i annat fall kan bidrag lämnas då bamet bor i familjehem eller i 
hem för vård eller boende om det finns särskilda skäl och socialnämnden 
tillstyrker bidraget (3 § andra stycket). I motiven3 har man betonat angelä
genheten av att bidragen skall underlätta för föräldrar att hålla kontakten 
med sina bam, även om dessa p g a handikapp måste vistas på institution 
och endast är hemma under kortare perioder under året. En viktig förut
sättning för att denna kontakt skall fungera är att föräldrar har en rymlig 
och väl fungerande bostad att ta emot bamet i. För bam som studerar utom
lands beviljas numera bostadsbidrag om bamet vistas i hemmet under en tid 
som motsvarar normala skollov.4
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Bostadsbidrag lämnas även till den som efter myndighets beslut har tagit 
emot bam för vård i familjehem (3 § första stycket andra punkten) om 
barnet bott i familjen i minst tre månader (4 §). Fosterbarn kan alltså i 
vissa fall räknas med både i den egna familjen och i fosterfamiljen. Som 
fosterbarn räknas också utvecklingsstört bam eller bam omhändertaget 
enligt LVU, om de är placerade i enskilt hem.

Bostadsbidrag lämnas också till vårdnads- och umgängeshavare, som 
har barnet boende hos sig så lång tid årligen att hon/han kan anses ha behov 
av bostadsutrymme för bamet (5 §). Boverket rekommenderar en tid på 
minst två månader, vilket gör att ”helgpappor” kan få bidrag. Sökanden 
skall vara biologisk förälder, adoptiv- eller fosterförälder.

Det bostadsanknutna bidraget (19 § första stycket andra punkten) får 
endast tillgodoräknas den som bor i bostad, som hon/han äger eller innehar 
med hyres- eller bostadsrätt (20 § tredje stycket). Detta kallades tidigare 
”egen bostad”. Rum i studentbostäder och ungdomshotell räknas som egen 
bostad men inte elevbostad utan hyreskontrakt.5 Hyr sökanden en lägenhet i 
andra hand lämnas bidrag om fastighetsägaren eller hyresnämnden godkänt 
upplåtelsen och hyresavtalet är skriftligt och gäller för en hyrestid om 
minst tre månader. Om flera familjer delar på en bostad, kan bidrag lämnas 
till envar av familjerna endast om de har gemensamt hyresavtal med fastig
hetsägaren. Härmed jämställs de fall där flera familjer äger ett egnahem 
eller en bostadsrätt.

5 BoV:s och bostadsförmedlingens broschyr; se även Bo Dnr 48-1097/81 och Bo Dnr 48-3782/80; jfr 
BFS 1988:10 p 1.

6 Prop 1986/87:93.
7 Prop 1975/76:145, SOU 1986:5.

Förutsättning för bostadsbidrag till hushåll utan bam är att sökanden 
fyllt 18 år men ej 29 (7 §). När det gäller sammanboende eller makar är 
det åldem på den äldste av dem som är avgörande för om bidrag skall 
lämnas.6 I övrigt gäller samma förutsättningar angående boendekrav, egen 
bostad m m som angivits ovan.

Bidragsgrundande inkomst
Bostadsbidragen är behovsprövade, eftersom de vägs mot det enskilda hus
hållets inkomster. Bostadsbidragskommittén och senare Bostadskommittén 
har diskuterat problemet att finna ett inkomstbegrepp som ger en rättvi
sande bild av sökandens faktiska ekonomiska bärkraft.7 Bostadskommittén 
kom fram till att det bästa inkomstbegreppet är den taxerade inkomsten året 
före bidragsåret. Det är ett välkänt och officiellt begrepp och att uppgif-
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tema redan är prövade genom taxeringsförfarandet ger stora administrati
va fördelar. Sökanden kan också själv beräkna vilken inkomst som kommer 
att ligga till grund för bidragsprövningen.

Med bidragsgrundande inkomst menas alltså bidragssökandens samman
räknade inkomst enligt taxeringen till statlig inkomstskatt året före bi
dragsåret med vissa tillägg (10 §). Skattefria stipendier från institutioner 
och enskilda både i Sverige och utlandet räknas som inkomst om stipendiet 
överstiger 3 000 kr i månaden.8 Den sammanlagda inkomsten skall avrun
das till närmast lägre 1 OOO-tal kronor.9 Är bidragssökanden gift skall 
bådas sammanräknade inkomster räknas in i den bidragsgrundande in
komsten (10 §). Med makar jämställs om sökanden inte visar skäl för 
annat, man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsam
mans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på 
samma adress (2 §). Man presumerar alltså att mannen och kvinnan är 
sammanboende om de är folkbokförda på samma adress. Är villkoret upp
fyllt ankommer det på sökanden att bevisa att hushållsgemenskap ej förelig
ger.

8 BFS 1988:10 p 2.4.
9 BFS 1988:10 p 2.12.
10 Prop 1986/87:48.

Det är inte bara den taxerade inkomsten som skall ligga till grund för 
bidragsprövningen. Tillägg skall göras med viss andel av förmögenhet, 
efterlevandepension, bidragsförskott och underhållsbidrag. Syftet med de 
tre sistnämnda är att ensamboende skall jämställas med ensamföräldrar, 
vilka bildat nya familjer som inte åtnjuter motsvarande stöd till barnets för
sörjning.10

I stället för bidragsgrundande inkomst skall i vissa fall en beräknad 
inkomst ligga till grund för bostadsbidrag. Så är fallet om det inte finns 
några uppgifter från taxeringen (10 § andra stycket första punkten). Detta 
kan gälla sökande som är ny i förvärvslivet eller invandrare eller från 
utlandet återvändande svensk. Vidare skall beräknad inkomst läggas till 
grund för bidraget för barnfamiljer om inkomsterna av förvärvsarbete har 
ändrats väsentligt i förhållande till motsvarande inkomster enligt taxe
ringen till statlig inkomstskatt året före bidragsåret och det står klart att 
inkomständringen kommer att bestå under bidragsåret (10 § andra stycket 
andra punkten).

Har beräknad inkomst av förvärvsarbete minskat med mer än 15 000 kr 
jämfört med motsvarande inkomst enligt taxeringen året före bidragsåret, 
skall sökanden ange detta i ansökan. Kan hon/han styrka inkomstminsk
ningen, skall den beräknade inkomsten ligga till grund för bidragspröv
ningen. Kan den ändrade inkomsten inte styrkas bidragsåret, skall hon/han
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före den 1 juli året efter ha inkommit med styrkta uppgifter. Sökanden 
måste ha anmält inkomstminskningen innan bidragsårets utgång för att 
hänsyn skall tas till denna.11 Det är endast minskning av förvärvsinkomst, 
dvs inkomst av tjänst, jordbruk, rörelse eller sjöinkomst, som kan föran
leda att den beräknade inkomsten blir bidragsgrundande, vilket är svårt att 
motivera för sökande som haft en realisationsvinst som ingått i den taxerade 
inkomsten. Men har inte förvärvsinkomsten minskat såsom lagen anger 
avslås besvären.12

11 BFS 1988:10 p 2.8.
12 Bo Dnr 810-652/88,810-770/88.
13 BFS 1988:10 p 2.9.

Har beräknad inkomst av förvärvsarbete för bidragsåret ökat med mer 
än 50 000 kr jämfört med motsvarande inkomst enligt taxeringen året före 
bidragsåret grundas bidraget på beräknad inkomst. Från den beräknade 
inkomsten dras ett belopp om 20 000 kr. Detta kan leda till beslut om redu
cerat bidrag eller avslag av ansökan.13

Beräknad inkomst skall läggas till grund för bidraget för hushåll utan 
bam om de sammanräknade inkomsterna har ändrats väsentligt i förhål
lande till de taxerade sammanräknade inkomsterna (15 § andra stycket).

Bostadskostnad

Enligt 19 och 21 §§ beräknas bostadskostnadens storlek av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer. Med stöd av bostadsbidragsför- 
ordningen (1988:787) föreskriver Boverket i BFS 1988:10 vad som skall 
ingå i bostadskostnaden. Som bostadskostnad avses normalt den kostnad 
(hyra, årsavgift eller kostnad för bostad med äganderätt), som bidragstaga- 
ren har januari månad det kalenderår som bidraget avser. Vid nyinflyttning 
efter 1/1 gäller i stället den bostadskostnad som föreligger vid tidpunkten 
för inflyttning. Tillägg för uppvärmningskostnad skall göras dels om kost
naden för värme inte ingår i hyran/avgiften (kallhyra), dels om bostaden är 
ett egnahem eller ett hus på jordbruksfastighet. Uppvärmningskostnaden 
beräknas schablonsvis.

Bostadskostnaden för en hyreslägenhet utgörs av den avtalade hyran 
inklusive uppvärmningskostnad. Innehas lägenhet med bostadsrätt eller 
andelsrätt skall den fastställda årsavgiften inklusive uppvärmningskostna
den anses utgöra bostadskostnad. Ränta på egen insats eller upplånat kapital 
får ej medräknas. Bostadskostnaden för jordbruksfastighet anses utgöra ett 
belopp motsvarande det värde som vid taxeringen året före bidragsåret
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beräknades utgöra familjens bostadsförmån med tillägg för uppvärmnings- 
kostnader.

Bostadskostnaden för egnahem samt en- och tvåbostadshus utgörs av 
räntekostnader för upplånat och i fastigheten nedlagt kapital, tomträttsav- 
gäld, uppvärmningskostnader och övriga driftskostnader. Ränta på eget 
kapital ingår däremot inte. Får man räntebidrag på lånet, skall den del av 
lånet som täcks av bidraget avräknas. Räntan skall vara i paritet med ränta 
på lån av motsvarande slag på den allmänna lånemarknaden.

Reducering skall göras för inneboende. Som inneboende räknas inte 
sådana sökandes barn som fyller högst tjugo år under bidragsåret.

Förfarandet

Det belopp med vilket bostadsbidrag utgår regleras i 19-21 §§, vilka i stort 
motsvarar de äldre bestämmelserna. Bostadsbidraget räknas fr o m måna
den efter den då man får rätt till bidrag. Den som har rätt till bidrag men 
inte sökt det genast kan få bidraget räknat högst tre månader bakåt från att 
ansökan lämnades in (23 §).

Ansökan om bostadsbidrag skall göras på en blankett som fastställs av 
Boverket.14 Den skall lämnas till kommunen som prövar ärendet och sköter 
utbetalningen. Sökanden skall lämna handlingar och övrig utredning som 
behövs för prövningen. Sådana uppgifter som rör faktiska förhållanden 
skall lämnas på heder och samvete (22 §). Ansökan måste göras för varje 
kalenderår.

Bostadsbidraget betalas ut månadsvis och helst i förskott enligt motiven.
Huvudregeln är att beslut varigenom en myndighet avgör ärenden skall 

innehålla de skäl som bestämt utgången (FL 21 §). I föreskrifterna till för
ordningarna om bostadsbidrag angavs uttryckligen att beslutet alltid skulle 
ange den inkomst och det barnantal som legat till grund för beslutet. Beträf
fande beslut som innebar helt eller delvis avslag skulle samtliga avslagsskäl 
anges och beslutet vara så utformat att inga tvivel rådde om dess innebörd. 
Så gäller även efter bostadsbidragslagens tillkomst.

Kommunens beslut får överklagas hos länsbostadsnämnden och dess 
beslut får överklagas hos Boverket, vars beslut inte är överklagbart (33 §). 
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om det går henne/ 
honom emot. Besvärstiden är tre veckor (FL 22-23 §§). Enligt bostadssty- 
nelsens tidigare föreskrifter har kommun inte besvärsrätt i de fall länsbo
stadsnämnden bifallit bidragssökandens besvär och bostadsstyrelsen har

14 BFS 1988:10 p 4.1.
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avslagit besvären. Men i prop 1987/88:151 anges att det utan särskild 
föreskrift står klart, att en kommun har rätt att överklaga ett beslut om 
bidrag som går kommunen emot. Boverket avser att följa rekommendatio
nerna och ge kommunen besvärsrätt.

128 § första stycket anges tre fall då beslutet skall omprövas. Det första 
fallet är om förvärvsinkomsten har minskat väsentligt i förhållande till 
motsvarande inkomster enligt taxeringen året före bidragsåret och sänk
ningen är bestående. Med väsentlig avses 15 OOO kr. Det andra fallet är om 
familjen byter bostad eller sammansättningen ändras på ett sätt som har 
betydelse för bidraget. Det tredje fallet är om den bidragsberättigade begär 
det och bostadskostnaden har ändrats.

I de fall ett beslut medfört att bostadsbidrag felaktigt betalats ut eller 
betalats ut med för högt belopp skall kommunen bedöma om ett återkrav 
skall framställas eller inte. Felen kan hänföras till flera olika orsaker, vilka 
finns angivna i 31 §. Om det finns särskilda skäl får kommunen efterge 
belopp som skall återbetalas (31 § tredje stycket). Eftergift kan vara tänk
bar, då bidragstagaren visserligen förorsakat att ett bidrag felaktigt betalats 
ut, men detta orsakats i okunnighet eller oförstånd. Eftergift kan också ske 
om det p g a bidragstagarens sjukdom eller arbetslöshet skulle vara obil
ligt att utkräva betalning.15 Vidare kan eftergift meddelas som ett led i den 
enskildes sociala rehabilitering eller med hänsyn till bidragstagarens eko
nomiska situation. Återkravet får naturligtvis inte vara så högt att bidrags
tagaren blir i behov av socialhjälp för att klara återbetalningen. Prövningen 
i praxis sker ofta genom att nettoinkomst samt bostads- och barnbidrag 
jämförs med existensminimum enligt kommunalskattelagen.

15 Lavin, Återbetalning av social ersättning, s 157.
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Socialtjänsten

Inledning

Begreppet socialvård är vidsträckt till omfånget och vagt till sin avgräns- 
ning. Begreppet utgör språkligt sett ett samlingsord för ett flertal olika 
funktioner. Man torde dock som regel med socialvård mena den verksam
het som ansvarsmässigt fallit på de olika kommunala sociala nämnderna. 
Dess roll i det socialpolitiska systemet är inte helt lätt att beskriva (se ovan 
avsnittet Det socialpolitiska bidragssystemet). Växande behovsgrupper av 
skilda slag, olika samhällsdebattörer och kritiker samt lagstiftaren har till
sammans skapat en bild av behov och krav, som varit omfattande och mång- 
fasetterad.

Socialpolitikens syfte är främst att ge den enskilde trygghet i olika situa
tioner och därvid tillgodose såväl materiella behov som behov av personlig 
vård och omvårdnad. Socialvården har här varit en viktig del av det social
politiska systemet. Socialvården har varit ett av instrumenten för samhällets 
strävan att genom åtgärder av både generell och individuell natur söka 
förebygga uppkomsten av sociala problem samt bereda den enskilde stöd, 
hjälp och vård i sociala eller psyko-sociala sviktlägen. Målsättningen har 
funnits uttryckt i olika vårdlagar.

Under 1950- och 1960-talen genomfördes de reformer, som bildat bas 
för den sociala verksamheten på lokal nivå och som fungerade fram till den 
1 januari 1982. År 1954 ersattes 1931 års alkoholistlag av en ny lag om 
nykterhetsvård (1954:579). Fattigvårdslagen av år 1918 avlöstes 1957 av 
socialhjälpslagen (1956:2). Vidare ersattes 1924 års bamavårdslag av en ny 
bamavårdslag år 1961 (1960:7). Dessa tre s k sociala vårdlagar utgjorde 
kärnan i socialvårdens regelsystem. Vårdlagarna kompletterades efter hand 
med en lag om förskoleverksamhet (1973:1205), sedermera lagen om 
barnomsorg (1976:381). -1 doktrinen har detta rättsområde under en följd 
av år ingående behandlats av G Bramstång, till vars arbeten hänvisas för ett 
mer ingående studium.

Socialvårdens övergång till socialtjänsten (se nedan) inträffade vid en 
tidpunkt då det socialpolitiska systemet hade problem med snabbt ökande 
krav på social service och sociala omsorger, sviktande ekonomiska resurser 
samt bristande administrativa styrsystem. Trots detta torde socialvårdens
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samlade resurser vid denna tidpunkt internationellt sett ha motsvarat rela
tivt högt ställda krav på en stöd- och hjälpverksamhet.

Socialtjänstlagens tillkomst

Under 1950- och 60-talet påbörjades en kraftig utbyggnad av olika service
områden inom socialvården. Tidigare hade staten utgivit begränsade bidrag 
till barnstugor och till social hemhjälp också till andra än barnfamiljer. På 
enskilt initiativ startades särskild hemhjälp för åldringar och invalider. 
Denna hemtjänst- eller hemsamaritverksamhet var avsedd att sättas in även 
vid ett mer stadigvarande hjälpbehov än det som den statsunderstödda 
sociala hemhjälpen avsåg. Snart bedrevs verksamhet i de flesta kommuner 
antingen i kommunal regi eller i enskild regi av t ex rödakorskretsar. I 
nästan samtliga kommuner förekom hemhjälps- och hemsamaritverksam
het år 1962. Under år 1964 infördes statsbidrag för den sociala hemtjänst
verksamheten för att stimulera kommunerna till en utbyggnad av verksam
heten. Perioden 1960-65 fördubblades antalet äldre och handikappade som 
fick bistånd i form av social hemhjälp.

Normaliseringstanken, vilken innebär att målet är att personer med 
handikapp i största möjliga utsträckning skall leva som alla andra, växte 
fram under denna period. Serviceutbudet blev omfattande och flexibelt i 
jämförelse med tidigare förhållanden. Som ett led i strävandena att bryta 
isoleringen av personer med handikapp började kommunerna tillhandahålla 
bland annat viss form av färdtjänst, i enstaka fall socialhjälp till ledarhund 
och vissa tekniska hjälpmedel.

Det var i denna ”sociala miljö” som socialutredningen tillsattes i decem
ber 1967 för att göra en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen. 
Socialutredningen, vars uppgift var att företa en samlad översyn av social
vårdens mål, organisation och arbetssätt, framlade 1974 ett principbetän
kande ”Socialvården. Mål och medel”, SOU 1974:39. Till grund för betän
kandet låg utredningens uppfattning, att socialvården måste utformas i 
enlighet med klart angivna mål för verksamheten. Olika förhållanden 
talade enligt utredningen för att den dåvarande detaljreglerade socialvårds- 
lagstiftningen borde ersättas med en målorienterad ramlag. Socialutred
ningen sökte i sina reformförslag konsekvent tillämpa en helhetssyn, som 
bl a skulle innebära, att varje enskilt ärende skulle beaktas och bearbetas i 
alla sina aspekter och med insatser av alla tillgängliga slag. Även insatser 
från andra samhällsorgan skulle vid behov initieras och samordnas. Hel- 

X hetssynen skulle också innebära en ökad uppmärksamhet på miljöfaktorer, 
som kunde bidra till sociala problem. En alltför detaljerad reglering av
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socialvårdens verksamhet kunde medföra bristande flexibilitet i åtgärdsval 
m m. I fråga om insatser för den enskilde framstod individualisering och 
situationsanpassning som väsentliga. De individuella insatserna borde, 
enligt socialutredningen, utmärkas av frivillighet och samverkan mellan 
den enskilde och socialvården. En föreslagen rätt till socialvårdens insatser 
måste dock, enligt utredningen, ges en fastare reglering.

I sitt slutbetänkande ”Socialtjänst och socialförsäkringstillägg” SOU 
1977:40, fullföljde socialutredningen i allt väsentligt sina i principbetän
kandet framförda synpunkter om mål och medel och framlade som en bas 
för en samlad reform av socialvården förslag om att kommunernas sociala 
verksamhet i framtiden borde rättsligt regleras i en socialtjänstlag, som 
skulle utformas som en målinriktad ramlag. Socialutredningens förslag 
innebar alltså att de sociala vårdlagarna skulle ersättas av en enda lag, 
socialtjänstlagen, vilken skulle reglera hela det sociala verksamhetsområdet 
på kommunal nivå. Slutbetänkandet remissbehandlades och därefter lade 
regeringen fram prop 1979/80:1, Om socialtjänsten, för riksdagen. Social
tjänstlagen (1980:620) antogs och trädde i kraft den 1 januari 1982.

En målinriktad ramlag

Socialtjänstlagen (SOL) är en målstyrd ramlag. Denna konstruktion ger A 
kommunerna stor frihet att anpassa allmänna insatser och individuellt 
bistånd efter uppskattade behov och lokala förutsättningar. Målen anges i 
SOL 1 §. I denna portalparagraf stadgas, att verksamheten skall bygga på 
respekt för människors självbestämmanderätt ochintegritet. Den skall 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Som en allmän riktlinje anges i lagen, att socialnämndens insatser för den 
enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med henne/honom. 
Klienten skall själv behålla ansvaret för sin situation. Frivillighet och själv- 
bestämmande kan alltså konstateras vara viktiga begrepp i samband med 
socialtjänstreformen. SOL innehåller följaktligen inga moment av tvång 
mot den enskilde. Den enskildes rätt att själv bestämma över sin situation 
bör dock inte förväxlas med kravlöshet i det sociala arbetet. De sociala 
tjänsterna kan, som nedan skall visas, dock ibland förbindas med villkor. 
Olika målkonflikter kan då uppstå.

Helhetssynen kräver en nära samverkan mellan socialtjänsten och en rad 
andra samhällsorgan och olika ideella organisationer. SOL:s allmänna 
karaktär av målinriktad ramlag är en naturlig konsekvens av helhetssynen. 
Lika naturlig är kanske inte utformningen av SOL 6 §, som reglerar den 
enskildes rätt till bistånd. Här kolliderar, som nedan skall visas, helhetssy-
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nen (kombinerad med vissa andra intressen) med den enskildes berättigade 
krav på rättvisa och rättssäkerhet.

De föreslagna målen demokrati, jämlikhet och solidaritet samt trygghet , 
mottogs väl av remissinstanserna. Det fanns dock kritiska synpunkter, bl a 
att målen var alltför allmänt hållna och därför inte skulle få någon hand- 
lingsdirigerande effekt samt att målen angivits i termer av politiska slag
ord, vilkas innebörd skiftar från tid till annan och även med vilken politisk 
åskådning som har starkast inflytande.1

Det förhållandet att SOL är en målinriktad ramlag och att kommunerna 
därigenom får stor frihet att själva bestämma vilken verksamhet som skall 
bedrivas fick dock ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. Vissa 
remissinstanser menade att den flexibilitet som möjliggörs är positiv, 
medan andra, exempelvis handikapprörelsen, menade att det kan uppstå 
stora standardskillnader mellan kommunerna och att det är de svagaste i 
samhället som får lida mest av detta. Departementschefen ansåg en ram- 
lagskonstruktion vara av godo då den ger större frihet vid val av tillväga
gångssätt och gör det möjligt för kommunerna att ta större hänsyn till vad 
den enskilde vill och behöver jämfört med en mer detaljerad lagstiftnings- 
produkt.

Departementschefen anförde emellertid också följande:

”Jag anser att man måste fästa stort avseende vid de risker för standardskillnader och 
osäkerhet om skyldigheter och rättigheter som kritiken har pekat på. Samtidigt bör 
man hålla i minnet alla faktorer som balanserar en ogynnsam utveckling. Jag vill 
erinra om att socialtjänstlagen inte möjliggör åtgärder som står i strid mot den en
skildes vilja. Andra viktiga funktioner som verkar for konkretisering av den enskil
des skyldigheter och rättigheter samt en jämnare standard mellan kommunerna är 
dels besvärsinstitutet och de rättsvårdande instansernas prövning dels tillsynsmyn
digheternas viktiga roll.”2

Vidare räknade departementschefen med att det politiska ansvaret för 
socialtjänsten skulle få ökad betydelse. Skeptiska reflexioner framfördes 
dock om troliga svårigheter med att väcka opinion för de delar av social
tjänsten som avser vård och ekonomisk hjälp till missbrukare, handikap
pade och andra enskilda,3 vilka farhågor delvis visat sig bli besannade.

Som ytterligare en basal princip för socialtjänstens insatser för enskilda 
X och familjer kan nämnas den ovan anförda normaliseringsprincipen. Här

med avses att samhällets insatser skall underlätta för den enskilde att så 
långt som möjligt kunna vara och ha det som andra. Särbehandling, som
* Bramstång, Sociallagstiftningcn, s 37. Bland remissinstanserna kan nämnas riksåklagaren, justitie- 

kanslem och Svea hovrätt.
2 Prop 1979/80:1, s 142.

3 Grönwall-Nasenius, Socialtjänstens mål och medel, s 77.



Socialtjänsten 231

inte kan motiveras positivt för den enskilde, skall undvikas. Normalise- 
ringsprincipen har i praktiken länge präglat den sociala servicen för de 
äldre och handikappade och gäller efter SOL:s tillkomst för socialtjänstens 
alla insatser.

Som huvudprinciper för vård utom det egna hemmet anges kontinuitet, i. 
flexibilitet och närhet. Med kontinuitet menas att den socialnämnd, som v 
anordnar vård utom det egna hemmet för någon skall ha ett kontinuerligt 
vårdansvar, oavsett om den enskilde vårdas i familjehem eller i institution 
(hem för vård eller boende). Det innebär konkret, att den enskilde bör ha 
möjlighet att hålla kontakt med samma socialarbetare, även när man växlar 
behandlingsform. Flexibilitet innebär grovt sett, att de sociala tjänsterna 
skall anpassas till den enskildes förutsättningar och behov och till den totala 
situationen Närhetsprincipen innebär, att vårdinsatserna i princip skall 
förläggas så nära den enskildes hemmiljö som möjligt. Det anses, att hem
kommunens socialtjänst har de bästa förutsättningarna att bedöma behovet 
av hjälp- och stödåtgärder. De sociala insatserna kan behöva omfatta hela 
hem- och familjesituationen. Det bör dock här observeras, att vårdintresset 
i vissa fall kan komma i konflikt med närhetsprincipen, som alltså inte bör 
hårddras.

Socialnämndens uppgifter

Det kommunala organ som fattar beslut enligt SOL benämns genomgående 
socialnämnden. Det kan emellertid vara fråga om socialnämnd, social 
distriktsnämnd eller kommundelssektion för sociala ärenden. SOL 2 och
3 §§ reglerar kommunernas ansvar för socialtjänsten inom sitt område. I
4 § stadgas att det för fullgörandet av kommunens uppgifter skall finnas en 
socialnämnd. Nämndorganisationen, avseende socialnämnd och social 
distriktsnämnd, regleras i 38—46 §§. Regler om inskränkningar i delega
tionsrätten finns i 47-49 §§. Enligt 38 § gäller kommunallagen (1977: 
179), KL, 3:12 om delegation för socialnämnderna. Huvudprincipen är att 
nämnden själv skall fatta sina beslut, men hänvisningen till kommunallagen 
ger möjlighet till intem delegation. Beslutanderätten för vissa grupper av 
ärenden får uppdras åt tjänsteman. Ett beslut som fattas med stöd av dele
gation skall anmälas till nämnden samt är i alla avseenden att betrakta som 
ett av nämnden fattat beslut.

o( Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med lev
nadsförhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen samt 
att i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och enskilda 
främja goda miljöer i kommunen. Socialnämnden skall bl a informera om
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socialtjänsten i kommunen och bedriva uppsökande verksamhet i syfte att 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Nämnden skall 
vidare svara för upplysningar, råd, stöd och olika andra former av socialt 
bistånd samt social service till enskilda och familjer, som behöver det. Man 
kan, om man vill, följa socialutredningens indelning av socialnämndens 
uppgifter i följande huvudgrupper:

1 strukturinriktade
2 allmänt inriktade
3 individuellt inriktade.

d
I tidigare lagstiftning gjordes en indelning i obligatorisk och frivillig 
socialhjälp som inte återfinns i SOL. Dock finns genom 5 § sista satsen en 
möjlighet för socialnämnd att lämna även ekonomisk hjälp trots att skyldig
het inte föreligger enligt den centrala biståndsbestämmelsen, nämligen 6 §. 
Socialstyrelsen har i detta sammanhang yttrat följande:

”Det är emellertid viktigt att komma ihåg att sådant stöd och hjälp som här avses 
aldrig får utgå istället för bistånd enligt 6 §. Är förutsättningarna för bistånd enligt 
6 § uppfyllda skall bistånd utgå med stöd av den paragrafen.”4

4 Allmänna råd 1981:1, s 32, jfr även RÅ 83 2:82.
5 Angående besvär över socialnämnds beslut, se nedan i avsnittet Besvärsinstituten.
6 Kompetens rör också frågan vad kommunen får använda sina skattepengar till.
7 SOU 1947:53, särskilt s 68, prop 1975/76:187, s 339.
8 Lindqvist, Kommunala befogenheter, s 38 ff, 48 f.

En viktig anledning till denna markering av socialstyrelsen torde vara att 
kommunalbesvär5 är den enda möjligheten att angripa ett beslut enligt 5 §.

Orsaken till att denna möjlighet för socialnämnd att utge ”frivillig” 
ekonomisk hjälp eller annat bistånd utsägs i SOL har sin förklaring i KL:s 
regler om kommunal kompetens.6 Kommunerna har dels en allmän kompe
tens att befatta sig med vissa slag av angelägenheter given genom KL 1:4, 
dels särskild kompetens som grundas på specialförfattningar, såsom exem
pelvis SOL. 11:4 sägs att kommunerna själva får vårda sina angelägenheter. 
Ur förarbetena till kompetensbestämmelsen kan utläsas att angelägenheter
nas handhavande till sin art och natur skall uppbäras av ett allmänt intresse 
samt att detta intresse skall vara lokaliserat till kommunen för att ifrågava
rande åtgärd skall falla inom den allmänna kompetensen.7 Den allmänna 
kompetensen har preciserats och konkretiserats genom den rättspraxis som 
utbildats i kommunalbesvärsmål, varvid vissa principer har utkristallise
rats.8

Riktlinjerna för hur verksamheten skall bedrivas för fullgörande av de 
uppgifter som socialnämnden ålagts i SOL 5 och 6 §§ återfinns i 7-32 §§.
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De allmänna riktlinjerna i 7-9 §§ berör socialnämndens medverkan i 
samhällsplaneringen, den uppsökande verksamheten samt de individuella 
insatserna, vilka skall genomföras i samförstånd med den enskilde. Vidare 
stadgas i 10 första stycket att socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, 
färdtjänst eller annan service underlätta för den enskilde att bo hemma och 
ha kontakter med andra. Denna bestämmelse utgör grunden för den gene
rella sociala service som kommunerna erbjuder.

Socialnämnden har också att arbeta efter ett antal särskilda riktlinjer. 
Den skall enligt 11 §§ företa åtgärder mot missbruk. Riktlinjer för åtgär
der avseende omsorger om bam och ungdom anges i 12-18 §§. Vidare 
finns särskilda regler till skydd för underåriga i 25-32 §§. Stadganden 
angående bl a socialnämndens uppgifter och åligganden beträffande vård i 
familjehem och i hem för vård eller boende återfinns i 22-24 §§.119 och 
20 §§ regleras vad socialnämnden skall verka för när det gäller omsorger 
om äldre människor. Socialnämndens särskilda riktlinjer för omsorger om 
människor med handikapp framgår av 21 §.

När det gäller de psykiskt handikappades situation kommer den att belysas nedan i 
samband med att omsorgslagen blir föremål för behandling. En utredning rörande 
service, stöd och vård till psykiskt störda avser att lämna slutbetänkande under 1991 
eller senare. 1989 års handikapputredning har som huvudsakligt uppdrag att kart
lägga och analysera insatser för funktionshindrade inom socialtjänsten samt inom 
habiliteringen och rehabiliteringen. Utredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande 
under 1990. Genom tilläggsdirektiv fick den i uppdrag att utreda frågan om svårt 
rörelsehindrade ungdomars gymnasiestudier, vilket resulterade i delbetänkandet Rätt 
till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (SOU 1989:54 samt 
prop 1989/90:92; se även SOU 1990:2).

När det gäller omsorgerna om äldre människor inom socialtjänsten kommer 
nedan endast helt kort den utredningsverksamhet som under större delen av 1980- 
talet rört denna fråga att beröras. Den stora frågan har gällt behovet av förändring av 
nuvarande ansvarsförhållanden inom äldreomsorgen. I prop 1987/88:176 om äldre
omsorgen inför 90-talet anförs bl a att samordningen mellan primärkommuner och 
landstingskommuner behöver utvecklas och att målet därvid bör vara att åstad
komma ett mer sammanhållet ansvar för samhällets insatser för äldre. I propositio
nen sades bl a att primärkommunerna, förutom det ansvar de har idag, bör vara 
huvudmän för hemsjukvård, dagverksamheter och lokala sjukhem. Riktlinjerna i 
propositionen har enhälligt antagits av riksdagen (rskr 88/89:55).

I samband med att propositionen förelädes riksdagen inrättade regeringen en dele
gation (S 1988:A), Äldredelegationen, med uppdraget att utarbeta ett förslag till 
närmare utformning av en förändrad ansvarsfördelning mellan huvudmännen inom 
samhällets äldreomsorg samt att analysera organisatoriska, rättsliga och ekonomiska 
konsekvenser av en sådan förändring.

Delegationen föreslog i rapporten Ansvaret för äldreomsorgen (Ds 1989:27) vissa 
ändringar i SOL. Den dåvarande 20 § andra stycket skulle utgå och ersättas med en 
särskild paragraf (21a §) av följande lydelse: ”Kommunerna skall inrätta särskilda
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boendeformer för service och omvårdnad åt människor som behöver sådant stöd.” 
Vissa ändringar blev som en följd härav nödvändiga i 35 och 54 §§. Vad delegatio
nen sade sig åsyfta med denna lagändring var ett vidgat kommunalt ansvar. Enligt 
dåvarande SOL 20 § andra stycket skulle kommunerna inrätta servicehus för äldre 
människor med behov av särskilt stöd. Men delegationen menade att vad som 
anförts i prop 1987/88:176 och i socialutskottets betänkande 1988/89:6 om de äldres 
boende gäller i lika hög grad yngre personer med funktionshinder (inkl långvarigt 
sjuka). Det var enligt delegationens åsikt även för andra grupper än äldre viktigt att 
kunna få ett sådant boende att rätten till frihet och integritet tillgodoses likaväl som 
rätten till stöd och hjälp. Möjligheterna att tillgodose en sådan begäran är emellertid 
beroende av i vilken utsträckning kommunen inrättat olika boendeformer for service 
och omvårdnad. Delegationen menade därför att man i SOL skulle slå fast ett ansvar 
för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad även 
för andra än äldre. Begreppet "särskilda boendeformer för service och omvårdnad" 
används som gemensam beteckning för alla sådana boende- och vårdformer som 
avses.

Avsikten med en bestämmelse om skyldighet att inrätta sådana särskilda boende
former är att förtydliga kommunernas ansvar för ett varierat utbud av boendeformer 
till alla som behöver sådant stöd. Det är en precisering och ett förtydligande av ett 
ansvar som kommunerna egentligen redan har. Med stöd av SOL 6 har den enskilde 
rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt om hans behov inte kan till
godoses på annat sätt. Rätten till bistånd omfattar alltså i förekommande fall olika 
former av serviceboende (jfr även SOL 23 §; ang bistånd jämlikt SOL 6 §, se 
nedan).

1990-talets äldreomsorg kommer att innebära ett ökat ansvar för kommunerna. 
Vid remissbehandlingen av äldredelegationens rapport Ansvaret för äldreomsorgen 
var förslaget om att kommunerna skulle få sjukvårdskompetens, dvs "ta över” vissa 
distriktssköterskor m fl som arbetar inom hemsjukvården, det mest kontroversiella. 
Huvudargumentet var att primärvården splittras till förfång för hela hälso- och sjuk
vården. Frågan har väckts om huruvida kommunerna skall ta över hela primärvården 
såsom vårdcentralerna, bama- och mödrahälsovården m m. Denna fråga hänger 
delvis samman med riksdagens beslut 1984 om en försöksverksamhet med ökad 
kommunal självstyrelse. Samspelet mellan stat och kommun intar en central plats när 
förändringar i samhällsförvaltningen övervägs. Idén om en försöksverksamhet med 
frikommuner växte fram. Eftersom landstingens och kommunernas ansvar för 
människors sociala välfärd är omfattande och mångfasetterat, har naturligt nog ett 
stort antal frågor härom aktualiserats i frikommunsförsöket. Stat-kommunbered- 
ningen har i ett delbetänkande rapporterat om försöksverksamheten med ökad kom
munal självstyrelse, Frikommunförsöket (SOU 1988:26). Detta är ett utslag bland 
flera andra av den tendens till ökad kommunalisering som nu kännetecknar vårt 
samhälle. I debatten görs ibland gällande att landstingen på sikt är på väg att för
svinna (i detta sammanhang kan dock kommunallagsgruppens slutbetänkande Ny 
lag om kommuner och landsting /Ds 1988:52/ nämnas).
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Handläggning av ärenden

Förvaltningslagen (FL) (1986:223) reglerar förvaltningsmyndigheters 
handläggning av ärenden (se ovan härom). 131 finns dock vissa begräns
ningar av lagens tillämpning avseende sådana ärenden hos kommunala 
myndigheter där beslut i ärendet överklagas genom kommunalbesvär.9 1 
Vidare stadgas i 3 § att FL endast gäller subsidiärt i förhållande till annan 
lag eller förordning. Följaktligen gäller SOL:s handläggningsregler i första 
hand.

9 Angående kommunalbesvär se min uppsats SOL - eU verk med eller utan ram? i Socialrättsliga upp

satser.
10 Prop 1979/80:l,s 397 ff.

11 Allmänna råd 1983:5, s 17.

12 Allmänna råd 1983:5, s 65.

13 Allmänna råd 1983:5, s 24.

Hur handläggningen av ärenden skall ske behandlas i SOL 50-58 §§. * 
Departementschefen erinrade om den grundläggande handläggningsregeln 
i RF 1:9.10 Där stadgas att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verk
samhet skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opar
tiskhet. Denna regel gäller också för de sociala myndigheternas verksam
het.

Enligt SOL 50 § skall socialnämnden inleda en utredning om vad som 
kommit till nämndens kännedom i syfte att utröna om detta kan föranleda 
någon åtgärd av nämnden. Ett ärende kan anhängiggöras hos socialnämn
den genom biståndsansökan av någon enskild, anmälan av någon att annan 
person är i behov av hjälp eller genom att nämnden själv får kontakt med 
behövande genom sin uppsökande verksamhet.11

Hos socialnämnderna uppkommer ibland frågan huruvida en biståndsan
sökan är för handen och ett ärende skall registreras eller huruvida den 
enskilde endast vill ha viss information.

"Det är inte ovanligt att den enskilde per telefon eller vid ett personligt besök frågar 
om t ex socialbidragets storlek och rätten att få socialbidrag. Det är i en sådan situa
tion viktigt att klart informera om hur man gör en ansökan och den enskildes rätt till 
individuell behovsprövning. Socialtjänsten måste vara lyhörd vid en sådan förfrågan 
så att inte svaret uppfattas som ett beslut om avslag.”12

När ett ärende registreras skall ”en utredning inledas utan dröjsmål, j 
genomföras skyndsamt samt leda till beslut i rimlig tid.”13 Även om det är 
helt klart att den hjälpsökande inte ärberättigad till bistånd enligt SOL skall
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<j utredning göras.14 Ett beslut måste som regel fattas, såvida inte bistånds- 
framställningen återkallas.15

14 Allmänna råd 1983:5, s 26.
15 Ang myndighetsutövning, se Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 19 f, prop 1971:30, s 329 ff.
16 Hellners-Malmqvist, Nya förvaltningslagen, s 231 ff.
17 Grönwall-Nasenius, a a, s 296.
18 Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 125 f. Se även Fahlberg-Magnusson, Socialtjänstlagarna, s 

118 f liksom prop 1979/80:1, s 453 ff.

Socialnämndens beslut, såväl muntliga som skriftliga,16 skall motiveras. 
Vad som skall medtas i en beslutsmotivering berördes inte i propositionen 
om socialtjänst. Inte heller i prop 1985/86:80 om ny förvaltningslag eller 
prop 1971:30 om förvaltningslag (gamla) sades något som kan vara till 
ledning för vilka krav man kan ställa på socialnämndernas beslutsmotive
ringar. I socialrättslig doktrin har sagts att nämnden ”i princip är skyldig 
att i sina beslut ange de skäl som har bestämt utgången.”17 Vidare är det ur 
rättssäkerhetssynpunkt väsentligt att skälen klargörs för den enskilde så att 
möjlighet ges till att kontrollera att beslutet inte grundar sig på godtycke 
samt för att undvika onödiga överklaganden.18

Tillsynsfunktionen

Tillsynsmyndigheternas, socialstyrelsens och länsstyrelsernas, uppgifter 
anges i SOL 67-70 §§.

Av remissinstanserna i samband med SOL:s tillkomst ansåg bl a kom
munförbundet att kommunernas och socialnämndernas politiska ansvar 
skulle vara den bästa garantin för att socialtjänsten utvecklas tillfredsstäl
lande. Tillsynsmyndigheter bör inte, enligt kommunförbundet, kunna in
spektera politiska organs beslut om socialtjänstens kvantitativa och kvalita
tiva innehåll eller ha möjlighet att relativt detaljerat inkräkta på kommu
nernas bestämmanderätt om inriktning, prioritering och utbyggnad av 
kommunala resurser. Andra remissinstanser menade däremot att ramlags- 
konstruktionen ger möjligheter till standardskillnader som måste motver
kas genom den stadiga tillsynen.

Departementschefen anförde att det bör vara en central uppgift för 
socialstyrelsen att aktivt verka för att de mål och riktlinjer för social
tjänsten som riksdagen lägger fast blir förverkligade. Socialstyrelsen skall 
följa den sociala verksamheten i kommunerna genom bl a kontroll i form 
av inspektioner, vilka skall syfta till ett ömsesidigt utbyte av information 
och erfarenheter. Vidare skall socialstyrelsen påtala om lagar och förord
ningar inte följs på det sätt som riksdag och regering avsett, granska på-
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stådda missförhållanden, följa och stödja kommunernas planering av social
tjänsten samt driva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Departements
chefen delade socialutredningens uppfattning att det, mot bakgrund av den 
kraftiga utvecklingen av kommunernas sociala sakkunskaper och resurser 
på området samt med hänsyn till det lokala politiska ansvaret, inte är nöd
vändigt att ha kvar ett instrument som ger möjlighet för tillsynsmyn
digheterna att direkt ålägga en kommun att lämna det bistånd som den 
enskilde har rätt till.

Länsstyrelserna är regionala tillsynsorgan för socialtjänsten. De skall 
bistå länsrätterna (LR) med sociala bedömningar samt lämna råd och upp
lysningar till den enskilde. Vidare skall tillsynsarbetet bedrivas genom 
överläggningar med förtroendevalda och tjänstemän samt genom att följa 
och medverka till att socialtjänsten utvecklas på ett ändamålsenligt sätt i 
enlighet med lagstiftarens intentioner. - Utöver länsstyrelserna och social
styrelsen har JO tillsyn över socialnämnderna, deras ledamöter samt deras 
anställda.

Enligt SOL 67 § har socialstyrelsen att till ledning för tillämpningen av 
SOL utfärda allmänna råd. Med skriften Rätten till bistånd, Allmänna råd 
1981:1, inledde socialstyrelsen en planerad serie av ”råd”. Dessa råd, som 
får anses som grandläggande för styrelsens vägledande verksamhet på om
rådet, har tillkommit i samarbete med Svenska kommunförbundet och efter 
kontakter med representanter för domarkåren, länsstyrelsernas socialkon
sulenter och företrädare för socialtjänsten.

Efter en översiktlig behandling av biståndsparagrafens konstruktion, 
den allmänna inriktningen av biståndet samt ansvarig nämnd, tas i All
männa råd 1981:1 upp och genomgås biståndsrättens omfattning, innehåll 
m m. Som nedan kommer att behandlas skall biståndet tillförsäkra den 
enskilde en ”skälig levnadsnivå”. De lagstiftande organen har inte kunnat 
eller velat närmare inringa begreppet skälig levnadsnivå. Det skall i första 
hand vara kommunernas sak att fastställa vilken nivå som skall anses skälig. 
Socialstyrelsen ger dock härvid en viss ledning.

Dessutom har bl a följande ämnesområden av intresse här behandlats i 
serien Allmänna råd: Sekretess 1982:4, Handläggning och dokumentation 
1983:5, och Socialtjänstens insatser för vuxna handikappade 1985:8.

o/' Socialstyrelsen utkom år 1985 med ytterligare Allmänna råd avseende 
biståndsrätten, speciellt inriktade på socialbidrag (1985:1). Syftet med 
dessa Allmänna råd var att söka motverka alltför stora skillnader i normni- 
våema för socialbidrag mellan olika kommuner. Råden utarbetades efter 
samråd med Svenska kommunförbundet och i samarbete med en referens
grupp, som bestod av företrädare för den kommunala socialtjänsten, läns
styrelsernas socialkonsulentorganisation, kommunförbundet och konsu- 
mentverket. Vägledande socialbidragsnormer, deras konstruktion och
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funktion behandlas därför särskilt ingående i dessa råd. Där behandlas bl a 
också socialbidrag till olika behov och speciella behovsgrupper, socialbi
drag vid vistelse i annan kommun än hemkommunen och den kommunala 
socialtjänstens yttersta ansvar i relation till andra huvudmän.

Besvärsinstituten

SOL 73 § reglerar i vilka fall förvaltningsbesvär kan anföras över social
nämnds beslut. Lagrummet anger att beslut som fattats i fråga om bistånd 
enligt 6 § samt beslut enligt 25, 27 , 28 eller 37 §§ överklagas genom 
besvär till länsrätt. Vidare stadgas att besvär inte får föras mot beslut i 
fråga om bistånd till annan. Eftersom de båda besvärsordningama, för
valtnings- och kommunalbesvär, utesluter varandra kan andra beslut av 
socialnämnd än de i 73 § uppräknade, endast överklagas genom anförande 
av kommunalbesvär. Valet av besvärsordning är viktigt bl a därför att för
valtningsbesvär går till LR först, medan kommunalbesvär går direkt till 
KR. Vid förvaltningsbesvär företas en materiell prövning av saken, medan 
vid kommunalbesvär endast laglighetsfrågan behandlas.

Framställningar om hjälp av socialnämnden kan antingen vara en ansö
kan om erhållande av den generella service som kommunen erbjuder sina 
invånare genom socialnämndens försorg eller vara en ansökan om indivi
duellt bistånd av något slag. Är det oklart vad framställningen avser, skall 
en prövning göras rörande båda dessa former av insatser.

Som tidigare nämnts skall socialnämnden i första hand pröva om en 
biståndsframställning avseende ekonomisk eller annan hjälp kan bifallas 
enligt 6 § och i andra hand om framställningen kan bifallas enligt 5 § sista 

! satsen. Avslås framställningen skall beslutet motiveras och besvärshänvis- 
ning lämnas sökanden. Konsekvensen av att en framställning om hjälp i 
princip alltid skall betraktas också som en biståndsframställning enligt 6 
blir att förvaltningsbesvär kan anföras. Detta är till fördel för den hjälpsö
kande med hänsyn till de större möjligheterna att få rättelse av felaktiga 
beslut som förvaltningsbesvärsinstitutet medför.

Socialutredningen föreslog i sitt slutbetänkande,19 att talan mot beslut rörande rätten 
till bistånd skulle föras genom förvaltningsbesvär. Utredningen liksom flera remiss
instanser menade, att en vidgad rätt till förvaltningsbesvär var av betydelse ur rätts- 
säkerhetssynvinkel. Flera remissinstanser var dock kritiska och menade, att besvärs- 
rätten skulle sakna ett reellt innehåll. Den frihet att utforma socialtjänsten efter behov 
och önskemål på det lokala planet som ramlagstiftningen var tänkt att ge, skulle

19 Prop 1979/80:1, del A, s 472.
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begränsas genom besvärsprövningen. Vidare skulle risk föreligga för en konflikt 
mellan den enskildes rätt till bistånd och kommunens faktiska resursutbud. Besvärs- 
rätten skulle i vissa fall bli starkt uttunnad p g a resursrestriktioner. Det ansågs till
räckligt att inom vissa serviceområden kunna anföra kommunalbesvär.

Tanken bakom besvärsregeln i SOL 73 §, enligt vilken socialnämnds beslut i 
fråga om bistånd enligt 6 överklagas genom förvaltningsbesvär till LR, är att den 
enskilde skall ha möjlighet att få en verklig rätt till bistånd prövad av en opartisk 
domstol. Däremot är meningen att i andra fall, då en förmån utgår inom ramen för 
socialtjänsten men en rätt till denna ej tillkommer den enskilde, beslutet härom skall 
kunna angripas endast genom kommunalbesvär.

Reglerna i SOL 7-32 §§ är överlag konstruerade som ålägganden för social
nämnden att verka för att människor tillhörande grupper, som är i behov av social
tjänst, erhåller nödvändig hjälp. RR har i exv RÅ 83 2:82 (I och B) uppfattat 19 § 
såsom vägledande, då det gällt att bestämma en äldre, rörelsehindrad persons rätt till 
bistånd i form av transporttjänster. Den enskilde har i detta och i andra liknande fall 
inte ansetts kunna grunda någon rätt till service direkt på regeln men kan åberopa 
denna, när det gäller att bestämma det egna behov som bildar underlag for en rätt till 
bistånd enligt 6 §.20

I nämnda RÅ 83 2:82 (I och II) aktualiserades frågan om gränsdragningen mellan 
beslut som överklagas genom kommunalbesvär och beslut som överklagas genom 
förvaltningsbesvär. För den enskilde saknar det som regel betydelse, på vilket sätt 
en begärd förmån, i det här fallet färdtjänst, erhålls. Ett beslut kan innebära såväl att 
hon/han erhållit färdtjänst enligt de regler kommunen antagit för denna kommunala 
service som att hon/han fått bistånd enligt 6 §. I och med att anspråken på bistånd 
enligt 6 § och anspråken på kommunens service ofta blandas ihop, måste vatje 
ärende analyseras från nu nämnda utgångspunkter. Det måste alltså klarläggas om 
rätt att anföra förvaltningsbesvär tillkommer den enskilde biståndssökanden eller om 
beslutet i stället kan klandras genom kommunalbesvär av envar kommunmedlem. 
Ofta kan båda rättsmedlen stå till förfogande för skilda delar av samma beslut. 
Besluten innefattar endast undantagsvis lagrumsangivelser, och besvärshänvisning 
har inte alltid fogats till beslut, vilka tveklöst skall överklagas medelst förvaltnings
besvär. Klagandens besvärsskrift är ofta så formulerad, att det inte klart framgår, 
huruvida besvärsprövningen kan ske enligt reglerna för förvaltningsbesvär eller 
kommunalbesvär eller bådadera. Utformningen av SOL:s besvärsregel i 73 § inne
bär, att ett och samma beslut får överklagas dels av beslutets adressat genom för
valtningsbesvär hos LR, dels av kommunmedlemmar genom kommunalbesvär hos 
KR. För den enskilde måste det ibland innebära nackdelar att behöva överklaga på 
två vägar för att få sin rätt fullständigt prövad. För personer som i allmänhet har 
svårt att göra sin rätt gällande är detta otillfredsställande. Ur administrativ synvinkel 
är det också tungrott.

Men det viktiga i detta sammanhang är den gränsdragning mellan de båda 
besvärsvägarna som RR:s rättstillämpning utvisar. I de båda målen (I och II) i det 
anförda rättsfallet prövade RR besvären i den för förvaltningsbesvär stadgade ord
ningen, eftersom framställningen till socialnämnden också fick anses avse rätt till

Se M Bergström, Biståndsbeslut och besvärstalan, FT 1982, s 253 ff; se även M Bergström, 
Biståndsbeslut och besvärstalan II, FT 1983, s 66 ff.
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bistånd enligt 6 §. RR:s dom visar, att man vid besvärsprövningen skall tolka in ett 
underförstått önskemål om ett bistånd enligt 6 §. Av domen kan utläsas att man inte 
bör grunda besvärsprövningen enbart på sådana omständigheter som sökanden 
formellt har åberopat. Presumtionen bör vara, att den enskildes ansökan rör en rätt 
till bistånd enligt 6 §. Socialnämnden bör i sådana fall ex officio undersöka, om 
förutsättningar för bistånd enligt 6 § föreligger.

Fall där nämnden beslutat att inte ge bistånd enligt 6 § måste givetvis överklagas 
medelst förvaltningsbesvär. Beslut angående redan beslutad insats kan dock vålla 
problem. Om socialnämnden beslutat, att en viss socialtjänst inte längre skall ges åt 
en person, måste fastställas om tjänsten en gång beviljades som bistånd enligt 6 § 
eller som annan form av service eller stöd enligt SOL. Har en socialtjänst meddelats 
enligt 6§, rör även upphävandebeslutet bistånd enligt denna paragraf, dvs beslutet 
kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Har tjänsten utgått på andra grunder, kan 
inskränkningen endast angripas medelst kommunalbesvär. Detta framgår av bl a RÅ 
84 2:29.

Rätten till bistånd

Allmänna förutsättningar

SOL 6 lyder:

Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden for sin försörjning och sin livs
föring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.

Den ena förutsättningen för att rätt till bistånd skall föreligga är alltså att ett 
behov av hjälp föreligger och den andra förutsättningen att detta behov inte 
kan tillgodoses på annat sätt (se nedan).

Var och en som behöver bistånd har i princip rätt till ekonomisk eller 
annan hjälp, anpassad efter behovet. SOL knyter inte, som tidigare lag
stiftning gjort, an till några speciella situationer där bistånd kan utgå eller 
till någon särskild orsak till hjälpbehovet. Med försörjning avses medel för 
att klara mat, hyra och andra levnadsomkostnader. Livsföring i övrigt om
fattar allt annat som ingår i begreppet skälig levnadsnivå.

Vid remissbehandlingen kritiserade flera instanser lagförslaget i så av
seende att man ansåg att rätten till bistånd var oklar och oprecis. Den en
skilde skulle få svårigheter att bedöma sina rättigheter och förutse hur 
besluten i biståndsärenden skulle kunna bli. Departementschefen framförde 
som ett skäl till att inte utforma biståndsparagrafen mer exakt att det skulle 
”möta betydande svårigheter att utforma lagstiftningen så att den kom att
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avse alla de situationer där det bör finnas en rätt till bistånd.”21 Vidare 
pekade departementschefen på socialstyrelsens uppgift att utfärda allmänna 
råd som vägledning för tillämpningen av SOL.

21 Prop 1979/80:1, s 183.

22 Allmänna råd 1983:5, s 22 f.

Kan den hjälpsökande själv klara sin försörjning och livsföring förelig
ger inget biståndsbehov. Egna tillgångar i form av kontanter eller någor
lunda lätt avyttringsbar egendom medför i princip att socialnämnden inte är 
skyldig att utge bistånd. Emellertid förespråkar socialstyrelsen att visst 
sparkapital bör undantas. Vidare är det inte alltid skäligt att kräva att en 
bostad säljs innan hjälpbehov inträder.22

Beträffande återbetalningsskyldighet stadgas i SOL 33 § första stycket, 
att ekonomisk hjälp som lämnats som bistånd enligt 6 § är förenad med 
återbetalningsskyldighet endast om den lämnats som antingen förskott på en 
förmån eller som ersättning till någon som är indragen i arbetskonflikt. I 
33 § anges inget krav på att den enskilde skall ha informerats om återbe- 
talningsskyldigheten då biståndet beviljas. I specialmotiveringen till para
grafen anges dock, att detta förutsättes. ”Har biståndet i ett sådant fall getts 
under förutsättning att det skall utgöra förskott, är den enskilde i enlighet 
med vad som har överenskommits skyldig att återbetala vad han tagit 
emot.” Även beträffande arbetskonflikt är det angeläget att sökanden blir 
informerad om sin återbetalningsskyldighet.

133 § andra stycket sägs, att ekonomisk hjälp som lämnats i annat fall än 
som avses i 6 § får återkrävas av den enskilde, om hjälpen getts under vill
kor om återbetalning. Här har alltså klart angivits att återkrav av frivillig 
hjälp förutsätter, att hjälpen har lämnats under villkor om återbetalning.

Behovs tillgodoseende på annat sätt

Om man, vilket varit fallet under 1980-talet, i ett tämligen ansträngt stats- 
och kommunalfinansiellt läge har givit rekvisitet "behov som kan bli 
föremål för bistånd enligt 6 §" en vidsträckt tillämpning, skulle man kunna 
förvänta sig, att rekvisitet ”inte kan tillgodoses på annat sätt" har fått en 
restriktiv utformning i rättstillämpningen. Någon större restriktivitet torde 
dock ej känneteckna denna. Klart är att om den enskilde med egna medel 
kan betala kostnaderna för uppkomna vårdbehov, hon/han inte är 
berättigad till bistånd enligt 6 § (se RÅ 85 2:14, där frågan gällde bistånd 
enligt 6 § för att tillgodose epileptikers transportbehov och RÅ 85 2:22, 
där frågan gällde rätt till bistånd enligt 6 i form av nedsättning av avgift för 
inackordering i servicehus).
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Make och föräldrar, vilka har en lagstadgad underhållsskyldighet gent
emot andre maken respektive bam under 18 år liksom annan huvudman, 
som har att svara för de åtgärder som faller inom vederbörandes kompe
tensområde, måste tillse, att ekonomiska behov hos någon för vilken de 
ansvarar blir tillgodosedda. Make kan dock ej avkrävas alltför betungande 
serviceinriktade tjänster. Någon lagstadgad underhållsskyldighet föreligger 
inte mellan en man och en kvinna som sammanbor. RR är dock av den 
meningen att man kan förutsätta, att de ekonomiskt bistår varandra, även 
om det inte föreligger någon civilrättslig underhållsskyldighet. Detta syn
sätt hade RR gjort sig till tolk för redan under socialhjälpslagens giltighets
tid (se RÅ 80 2:65). RR hade i och för sig kunnat avlägsna sig härifrån och 
hänvisa till avsaknaden av lagstadganden härom i SOL. Att inte låta ett sam
boförhållande få några som helst rättsverkningar i detta hänseende skulle 
dock ha inneburit ett alltför långt avlägsnande från det synsätt rörande 
samboförhållanden, som i övrigt gäller inom socialrätten. För att en person 
(huvudman) skall göras ekonomiskt ansvarig för en annan person, som är i 
behov av bistånd i visst hänseende, krävs dock med nu nämnda undantag ett 
lagstadgande om skyldighet härvidlag.

Slutligen skall den enskilde själv inte kunna tillgodose det uppkomna 
behovet, t ex genom inkomster av arbete, ersättning från arbetslöshets
kassa, förmån från den allmänna försäkringen eller genom att hon/han på 
annat sätt kan klara sin försörjning. Detta innebär att den enskilde för att ha 
rätt till ekonomiskt bistånd enligt 6 § efter förmåga skall bidra till sin för
sörjning. Den som inte har arbete är skyldig att söka arbete och godta det 
arbete som anvisas, om detta anses lämpligt. Att detta bedöms gälla även för 
hemmavarande make med minderåriga barn framgår av en dom i KR i 
Stockholm (831205 mål nr 5961-1983), enligt vilken en familj bestående 
av två vuxna och tre bam i åldrama 4-9 år konstaterades inte vara berätti
gad till fortsatt kompletterande socialbidrag. RR beslöt den 9 februari 1984 
att inte meddela prövningstillstånd (se även RR 850315 mål nr 3607-1984 
angående skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande).23

Vistelsekommuns ansvar

Enligt SOL 2 § svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område. I 
SOL 3 § sägs att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Vistelsekommunen har 
således ansvaret för att ett hjälpbehov, som uppstår eller finns även vid till
fällig vistelse inom kommunen, blir tillgodosett. Huruvida detta ansvar är

23 Wcstcrhäll, Uppsatser i socialförvakningsrält, s 51 ff.
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oinskränkt eller inte har överlämnats till rättstillämparen att avgöra. RR 
har prövat frågan bl a i rättsfallen RÅ 84 2:32, 84 2:33 och 84 2:63.1 alla 
tre rättsfallen slås fast att vistelsekommunen har ett oinskränkt ansvar för 
att hjälpbehov blir tillgodosedda hos personer som vistas i kommunen.

RR:s rättstillämpning rörande vistelsekommunens ansvar har inte inne
fattat införandet av något begränsande rekvisit i förhållande till den vid
sträckta utformningen av lagtexten. I flera av de anförda rättsfallen har 
påtalats den ekonomiska belastning som ett dylikt ansvar medför speciellt 
för mindre kommuner, för kommuner med mycken fritidsbebyggelse, för 
kommuner med behandlingshem av olika slag m m. I RR:s rättstillämpning 
har hänsyn dock ej tagits till dylika invändningar mot ett vidsträckt ansvar 
för vistelsekommun.

Avsikten med bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar är dock 
inte, att kommunen skall träda i en annan huvudmans ställe. Det är för att 
understryka detta som det i 3 § andra stycket har angivits, att det yttersta 
ansvaret inte innebär någon inskränkning av det ansvar som åvilar andra 
huvudmän. Det kan emellertid uppstå situationer, då kommunen, i väntan 
på att en annan huvudman ingriper, under en begränsad tid får sörja för 
nödvändig hjälp.

Skälig levnadsnivå

Av SOL 6 § framgår att biståndet skall tillförsäkra en hjälptagare en skälig 
levnadsnivå. Vad som menas med skälig levnadsnivå har inte närmare 
angivits i vare sig lagtexten eller förarbetena till lagen. I propositionen24 
uttalades följande:

"Det skulle enligt min mening vålla stora svårigheter att i lagtexten närmare söka 
ange vad som skall anses som skälig levnadsnivå. Bl a måste detta bedömas med 
utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever. 
Det måste därför överlämnas åt kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som 
skall anses skälig.”

Även om det i första hand är kommunen, som skall avgöra, vilken lev
nadsnivå som i den kommunen skall anses vara skälig, måste domstolarna 
pröva, om kommunens bedömning härav möjliggör en skälig levnadsnivå. 
Det måste finnas en viss lägsta nivå, som inte får underskridas, för att man 
skall kunna hävda, att lagens bestämmelser och därmed de bakomliggande 
intentionerna är uppfyllda. Vidare måste innehållet i begreppet skälig lev
nadsnivå fastställas, för att gränsen uppåt därmed skall kunna dras.

24 Prop 1979/80:1, s 186.
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I förarbetena uttalade sig departementschefen för det system med basbe- 
loppsreglerade bruttonormer samt ersättning för skäliga boendekostnader, 
som ganska allmänt tillämpades i kommunerna. Han förordade, att social
styrelsen efter samråd med kommunförbundet skulle utforma sina all
männa råd om lagens tillämpning så, att de skulle motverka alltför stora 
skillnader i normnivåema.25 Riksdagen anslöt sig till dessa uttalanden.26

25 Prop 1979/80:1, Del A, s 186 och 204 f.
26 SOU 1979/80:44, s 26.

Det har således överlämnats åt kommunerna att fastställa, vad som skall 
anses vara en skälig levnadsnivå inom kommunen. Att detta begrepp har 
fått skiftande innehåll i olika kommuner är känt och omvittnat. Den frihet 
som råder för kommunerna vid tillämpningen av 6 § har RR i RÅ 84 2:13 
(se även RR:s dom 840529 mål nr 651-1983) inte ansett innebära, att för
valtningsdomstolarna vid prövningen av ett överklagat beslut om vägrat 
bistånd skulle vara bundna av den bidragsnorm som kommunen har fast
ställt. Domstolarna har att göra en självständig bedömning av vad som skall 
anses vara en skälig levnadsnivå för den biståndssökande.

En bidragsnorm som ligger under existensminimum kan normalt inte 
anses tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, utan riksskatteverkets 
normalbelopp för existensminimum liksom konsumentverkets hushålls- 
budgeter skall vara vägledande vid avgörandet av vad som är skälig lev
nadsnivå. Socialstyrelsen har i ovannämnda Allmänna råd 1985:1 givit 
rekommendationer om normer för socialbidrag, där på grundval av kon
sumentverkets beräkningar av kostnader för olika budgetposter efter vissa 
smärre justeringar räknats fram en vägledande norm, som uttryckts i olika 
procent av basbeloppet beroende på vilken kategori normen avser.

Den uppfattning som RR låtit komma till uttryck i rättstillämpningen (se 
RÅ 84 2:13) har inneburit, att nivån för skälig levnadsnivå inte får ligga 
lägre än riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum. Kommu
nernas antagna normer för socialbidrag får alltså för att motsvara lagens 
krav på skälig levnadsnivå inte understiga detta minimibelopp. En enskild 
som överklagar ett beslut om socialbidrag, där den vägledande socialbi- 
dragsnormen understigit nämnda gräns bör regelmässigt få sitt yrkande 
bifallet.

För att klarlägga i vilken omfattning kommunens ekonomi kan belastas, 
måste även de utgifter medtas, som ligger utanför normen. Vilka behov 
anses som generellt godtagbara och vilka kräver särskild prövning? Ett 
svar på den sistnämnda frågan måste ge en viss bild av ”utrymmet” inom 
ramen för skälig levnadsnivå.

Utöver det i normen ingående bidraget för fritidskostnader för olika 
former av nöjen och andra fritidssysselsättningar, sociala kontakter, kor-
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tare resor m m kan en person också vara i behov av särskild semester, vila 
eller rekreation i någon form. Sådana mera extraordinära fritidskostnader 
kan inte ingå i någon norm. I vilken utsträckning den enskilde skall ha rätt 
till socialbidrag för att täcka sådana kostnader har i hög grad ansetts vara 
avhängigt av förhållandena i det enskilda fallet (se RÅ 83 2:59, RÅ 84 2:6, 
RÅ 84 Ab 182).

Det kan vidare finnas många andra situationer där man betalar ut 
socialbidrag, t ex i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Huruvida rätt 
till sådant bistånd skall anses föreligga, beror helt och hållet på förhållan
dena i det enskilda fallet.

Skuldsanering och skuldeliminering är ett problem, som inte så sällan 
aktualiseras i samband med frågan om bistånd enligt 6 §. Ofta görs gäl
lande att syftet med ett dylikt bistånd skulle verka förebyggande eller 
rehabiliterande. Några generella riktlinjer har inte socialstyrelsen lämnat i 
Allmänna råd.27 Rätten till ett dylikt bistånd beror helt på omständigheterna 
i det enskilda fallet (se RÅ 83 2:79).

Barns och ungdoms vård och fostran enligt SOL

Som ovan framkommit har socialnämnden att arbeta efter särskilda riktlin
jer. Sådana finns avseende omsorgen om barn och ungdom. SOL 12 § är 
vid sidan av 1 och 6 §§ den centrala bestämmelsen vad gäller bams och 
ungdoms rättigheter till goda uppväxtförhållanden.

Huvudprincipen att socialtjänstens insatser skall ske på frivillig väg 
gäller även vården av barn och ungdom. 12 § börjar med en generell 
beskrivning av de allmänna målinriktade bestämmelserna för kommuner
nas omsorger om bam och ungdom i vid mening. Syftet med omsorgerna 
är att bam skall få växa upp i goda och trygga förhållanden, och att en all
sidig personlighetsutveckling skall främjas. 1985 gjordes ett förtydligande 
tillägg angående socialtjänstens ansvar för bam och ungdomar som visat 
tecken till att utvecklas ogynnsamt. Detta tillägg behövdes, då det förut 
rådde oklarheter hur långt myndigheternas ansvar sträckte sig. Det rådde 
ett vacuum mellan SOL och lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). Om den situationen inträdde att ett samtycke av vård- 
nadshavama till en vårdplan enligt SOL inte gick att få, men det samtidigt 
inte fanns tillräckliga förutsättningar för tvångsvård enligt LVU, blev 
ingen av lagarna tillämplig trots vårdbehov. Med tillägget vill man betona 
att socialtjänsten, i enlighet med sitt yttersta ansvar, har en skyldighet att 
följa utvecklingen av den unge och återkomma till den unge och hans familj

27 1985:1, s 38.
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med erbjudanden om stöd och hjälp.28 Denna lagändring innebär att social
tjänsten även i dessa mellanfall måste vara aktiv. Före lagändringen kunde 
socialnämnden vara passiv till dess det gått så långt att LVU blev tillämplig.

28 Prop 1984/85:171, s 17-19.

29 Claezon, Det svåra valet, s 29.

30 Prop 1981/82:8, s 60-62.

Enligt propositionen bör socialtjänsten när det gäller barn och ungdo
mar hålla en kontinuerlig kontakt med föräldrarna, så att de tillsammans 
kan följa och stödja den unge och verka för en gynnsam utveckling. För att 
kunna lösa den unges problem i de större sammanhangen, bör ett samarbete 
även med anhöriga och övriga sociala kontakter utvecklas.

Ett bamavårdsärende börjar nästan alltid med en s k bamavårdsanmä- 
lan. De vanligaste anmälarna är skolan, polisen, fritidshem, grannar, bar
navårdscentraler och bam- och ungdomspsykiatriska kliniker.29 SOL 71 § 
talar i första stycket om att var och en som får kännedom om att ett bam 
misshandlas i hemmet eller att ett bam behandlas på ett sätt som är farligt 
för dess hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden. Det är 
en rekommendation till allmänheten att anmäla så fort de får reda på att ett 
bam misshandlas eller i övrigt far illa i sitt hem. Andra stycket däremot 
talar om vilka som skall anmäla. Härvid gäller inte sekretesslagens bestäm
melser. Skyldigheten att anmäla omfattar myndigheter vars verksamhet 
berör bam och ungdom, samt dem som är anställda hos sådana myndighe
ter. Den gäller även läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor. Också 
det långtgående sekretesskydd som finns för kommunal familjerådgivning 
skall brytas i de fall där utövarna får reda på att ett bam misshandlas i 
hemmet.30

Vid frågan om vilka myndigheter som måste bryta tystnadsplikten i 
dessa fall måste man skilja mellan myndigheter som endast tillfälligt kom
mer i kontakt med bam och myndigheter vilkas verksamhet berör bam och 
ungdom. Denna situation angående vilka som omfattas av sekretesslagen 
och vilka som inte omfattas av den framgår av rättsfallet RÅ 85 2:6.

Problematiken gällde frågan om omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt SOL 
71 §. Socialnämnden i Göteborg hade begärt ett psykologutlåtande från ett sjukhus 
om R i och för ett ärende där R begärt att omhändertagandet enligt LVU av hennes 
son skulle upphöra. Sjukhuset vägrade lämna ut psykologutlåtandet. RR gav sjuk
huset rätt att vägra. Sjukhuset bedrev inte någon verksamhet som berörde barn och 
unga, och därmed var sjukhuset att räkna som sådan myndighet som enligt sekre
tesslagen är utan skyldighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.
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Genom lagändringen 1 juli 1990 utvidgades anmälningsplikten till att gälla 
även tjänstemän som inte direkt arbetar med barn och ungdom. Denna för
ändring rör främst vissa grupper inom sjukvården.

Enligt FL 16-17 §§ är det partema som har rätt att ta del av uppgifter i 
ärendet. En anmälare blir härvid inte automatiskt part i ett SOL-ärende 
utan måste uppfylla vissa kriterier. Huvudregeln är att anmälare saknar 
besvärsrätt.31 Det krävs en närmare anknytning till ärendet för att räknas 
som part. Så kan exv föräldrar, berörda släktingar och familjer ibland få 
partsställning.

Socialnämnden har också en skyldighet att på eget initiativ bedriva en 
uppsökande verksamhet. Syftet med den uppsökande verksamheten är att ge 
både barn och familjer det stöd de behöver. SOL 8 § föreskriver, att 
socialnämnden i den uppsökande verksamheten skall upplysa om social
tjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp.32 Socialnämnden skall 
därvid även vid behov kontakta andra samhällsorgan, organisationer och 
föreningar, till exempel mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, för
skolan och skolan.33 För att nå ut till folket är det viktigt att socialnämnden 
lämnar information om socialtjänsten genom dessa samhällsorgan.34 Social
nämnden bör härvid inrikta sig på de enskilda och grupper som av olika 
anledningar kan antas behöva hjälp, och av SOL 1 § följer att denna verk
samhet måste bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet.

Den enskilde skall kunna på egen hand och vid behov vända sig till 
socialnämnden och begära visst beslut av myndigheten. Barnet självt kan 
också begära hjälp genom att t ex uppsöka lärare eller skolkurator som i 
sin tur kontaktar socialtjänsten.

Barnets möjligheter att självt begära bistånd framgår av RÅ 83 2:18. Huvudfrågan i 
målet var huruvida socialnämnden har ägt rätt att utan vårdnadshavaren S:s samtycke 
bevilja den 15-åriga dottern A bistånd avseende vård av underårig i familjehem. A 
hade själv ansökt om att få komma ifrån modern och bli placerad i familjehem. 
Eftersom S inte samtyckte till biståndet, kunde det enligt RR inte bli tal om att A 
skulle få vård enligt SOL utan endast enligt LVU. Detta hängde även samman med 
att S skulle bli ersättningsskyldig enligt SOL 34 § och SoF 43 § för kommunens 
vårdkostnader om A placerats i familjehem enligt SOL. Även om A på grund av sin 
ålder hade talerätt enligt SOL 56 § i mål och ärenden enligt SOL, kan man inte 
besluta om vård enligt SOL om inte vårdnadshavaren samtycker. RR upphävde

3^ H Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 98.
32 Prop 1979/80:1,$ 528.
33 Prop 1979/80:1, s 168-171.
34 Danielsson-Östling, Uppsökande verksamhet för barnfamiljer, s 102-103.
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socialnämndens beslut om familjehemsplacering for A, eftersom beslutet ej var lag
ligen grundat.

Av rättsfallet kan man utläsa att bam, till skillnad från föräldrarna, inte har 
en absolut rätt att ansöka om bistånd då de enligt FB 6 kap står under 
föräldrarnas vårdnad tills de är 18 år. De kan endast uppmärksamma 
socialnämnden om att de vill ha hjälp. Det är i dessa fall upp till social
nämnden att ex officio ta upp ärendet. Sedan beror det på föräldrarnas (och 
den unges) samtycke om det blir omhändertagande enligt SOL eller enligt 
LVU.

Enligt SOL 9 § skall socialnämndens insatser för den enskilde utformas 
och genomföras tillsammans med henne/honom. Paragrafen säger också att 
nämnden vid behov skall samverka med andra samhällsorgan, organisatio
ner och föreningar. SOL 10 § ger allmänna riktlinjer för hur socialtjänsten 
skall utformas. Nämnden skall därvid underlätta för den enskilde att bo 
kvar hemma genom hjälp i hemmet eller annan service. Enligt tredje 
stycket kan nämnden utse en kontaktperson eller kontaktfamilj, t ex till 
familjer där man kan lösa problemen med hjälp i hemmiljön och undvika 
familjehemsplacering.

Socialnämnden har att välja främst mellan tre alternativ när den utreder 
vilka stödinsatser som behövs:

1. Förhållandena blir oförändrade. Detta innebär att bamet blir kvar 
hemma och inga hjälpåtgärder sätts in.

2. Bamet stannar kvar i familjen med hjälpåtgärder och insatser som syftar 
till att hjälpa och stödja familjen. Alla hjälpåtgärder är frivilliga. Famil
jens problem, dess resurser, socialbyråns resurser och målsättningen 
med hjälpen styr vilka hjälpåtgärder man väljer. Exempel på hjälpåt
gärder är (1) råd och stöd av socialsekreteraren till familjen, (2) plats på 
daghem eller i familjehem även om föräldrarna ej förvärvsarbetar, (3) 
kontakt med bam- och ungdomspsykiatrisk klinik där man oftast arbetar 
med familjeterapi, (4) förordnandet av kontaktperson eller kontaktfa
milj enligt SOL 10 som på olika sätt stödjer familjen i det vardagliga 
livet, (5) hemterapeut som stödjer föräldrarna i deras föräldraroller och 
som skall fungera som en förebild för bamen, (6) socialt nätverksarbete 
som kan ha formen av en gruppverksamhet som syftar till att få delta
garna att stötta och hjälpa varandra och utbyta erfarenheter, (7) eko
nomisk hjälp vilket då ej avser det dagliga livsuppehället utan som ett 
bidrag till något extra, t ex sportutrustning till bamen och semester för 
familjen.35

35 Prop 1979/80:1, s 222 ff.
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3. Bamet skiljs från sin familj.
Som illustration av det andra alternativet kan följande rättsfall anföras.

I rättsfallet RÅ 85 2:46 beslöt man om stödåtgärder i hemmet i stället för familje- 
hemsplacering av en niomånaders dotter. Föräldrarna var förståndshandikappade 
och hade ytterligare tre barn i sin vård. RR hänvisade till socialstyrelsens Allmänna 
råd 1981:2,36 där man givit riktlinjer för de situationer föräldrarna genom sina per
sonliga egenskaper framkallar fara för barnets psykiska hälsa. I de fall föräldrarna är 
lindrigt utvecklingsstörda men för övrigt har god hand med sina barn, kan stödåt
gärder i hemmet vara ett bättre alternativ än familjehemsplacering.

36 s 33.
37 Prop 1979/80:l,s 535.
38 Prop 1979/80:1, s 535.
39 Prop 1979/80:1,8 541.
40 Se RÅ 83 2:109 och RÅ 84 2:78.

Barn kan få bistånd enligt SOL 6 § med hänvisning till SOL 12 §. De 
bistånd som då kan vara aktuella är vård i familjehem eller vård i hem för 
vård eller boende enligt SOL 22 §. Skillnaden mellan dessa vårdformer 
framgår av socialtjänstförordningen 6 och 25 §§. Med vård i familjehem 
avses sådan vård i enskilt hem som anordnas genom socialnämndens med
verkan och som i dagligt tal kallas för fosterfamilj. Med hem för vård eller 
boende avses barn- och ungdomshem, tidigare ungdomsvårdsskolor och 
nykterhetsvårdsanstalter och övriga institutioner av inackorderings- eller 
behandlingskaraktär.37

Enligt SOL 22 § skall socialnämnden sörja för att den som behöver 
vårdas eller bo i annat hem än det egna skall tas emot i ett familjehem. Även 
om föräldrarna fortfarande har medbestämmande i vårdens utformning, är 
det socialnämnden som har ansvaret för den unge, så att hon/han får god 
vård i familjehemmet. Att bo i familjehem skall vara ett led i en samman
hållen vård och behandling, och socialnämnden skall planera vården med 
beräkning av att bamet förr eller senare skall återvända hem till sina för
äldrar. Närhetsprincipen kommer till uttryck i 22 § och innebär att famil
jehemmet inte skall ligga alltför långt bort från hemmiljön och de anhöriga, 
så att kontakten föräldrarna och bamet emellan bibehålls.38

I förarbetena till den lagändring som trädde i kraft 1 juli 1990 framhål- 
les att barn som är omhändertagna i familjehem har rätt till umgänge med 
sina biologiska föräldrar. Socialtjänsten har ett ansvar för att den rätten ges 
ett reellt innehåll.

För bam som är fosterhemsplacerade finns ett s k flyttningsförbud,39 
som syftar till att hindra att en förälder tar hem sitt bam från fosterhem 
med mycket kort varsel.40 Bamet måste få tid att förbereda en flyttning
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från sitt invanda fosterhem. Flyttningsförbudet kan gälla placeringar som 
skett frivilligt likaväl som med tvång. Flyttningsförbudet skall underställas 
LR och omprövas var tredje månad. Reglerna härom finns i LVU (se 
nedan).

Umgänget mellan biologiska föräldrar och barn måste lösas när det 
finns beslut om flyttningsförbud. Socialtjänsten åläggs att noga förbereda 
barns och föräldrars återförening.

Vård av bam enligt SOL kan endast ske om samtycke erhållits av vård- 
nadshavama. När behövlig vård inte kan genomföras på frivillighetens väg 
skall man tillämpa LVU, om grunderna härför är uppfyllda.41 Som ovan 
framkommit står enligt FB 6:2 bam under föräldrarnas vårdnad fram tills 
de fyllt 18 år eller gift sig. Har den unge fyllt 15 år krävs dessutom sam
tycke av honom. Att dessa personer gett sitt samtycke är ingen garanti för 
att frivillig vård kan genomföras. Eftersom samtycket inte är rättsligt bin
dande, kan det återkallas av dem som lämnat sitt samtycke. Detta kan orsaka 
onödiga uppbrott i den planerade vården. Om samtycke lämnats är det 
viktigt att socialnämnden kontrollerar hur allvarligt samtycket är och att 
den gör en bedömning av sannolikheten att kunna genomföra vården enligt 
planen. Viktigt är att man får ett samtycke i bestämd form, till exempel 
skriftligen, i de fall vårdbehovet är så pass stort att LVU annars är tillämp
lig-

När det gäller familjehemsplacering av unga visar sig barnets ”medbe
stämmanderätt” (se ovan) i SOL 56 §. Paragrafen säger att ungdomar som 
fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt SOL, och 
att även de som inte fyllt 15 år kan höras om det kan vara till nytta för 
utredningen och inte kan antas skada barnet.

41 Se nedan om Tvångsvård av bam och ungdomar. Samtycket kommer att utförligare behandlas i detta 
sammanhang.



Tvångsvård av bam och ungdomar

Allmänt

När samhället omhändertar barn kan det ske frivilligt enligt SOL eller med 
tvång enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Lagen ersatte lagen 1980:621 med samma namn. Huvudprincipen, 
när det gäller barn- och ungdomsvård, är att tvång bara skall tillgripas när 
de frivilliga insatserna inte fungerar.

Sedan början av 1970-talet har det totala antalet fosterhemsplacerade 
barn minskat. Efter 1981, då den gamla bamavårdslagen ersattes med 
socialtjänstlagen och LVU, har antalet tvångsomhänderta Fanden nästan 
halverats. De frivilliga placeringarna ökade år 1982 men har sedan dess 
legat på en konstant nivå. Idag är knappt en procent av alla bam placerade i 
fosterhem eller i andra typer av hem.

Utvecklingen sammanhänger delvis med att det blev ”svårare” att om
händerta bam med tvång när SOL och ”gamla” LVU trädde i kraft 1981. 
Efter det har diskussionen om tvångsvård av bam och ungdomar fortsatt. 
Socialberedningen föreslog att lagen skulle skrivas om och den särskilde 
utredaren Tor Sveme kom 1987 med förslag till förtydliganden och pre
ciseringar av LVU (Ds S 1987:3). Propositionen vilar i huvudsak på vad 
utredaren föreslog (prop 1989/90:28). Den nya lagen gäller från 1 juli 
1990.

LVU är ett komplement till de frivilliga vårdinsatser som kan beredas 
bam och ungdom enligt SOL. Syftet med LVU är att samhället tvångsmäs- 
sigt skall kunna tillgodose barns och ungdoms behov av omsorg, vård och 
skydd då deras fysiska eller psykiska hälsa eller sociala utveckling är i fara. 
Samhällets rätt och skyldighet till vårdinsatser utan den enskildes samtycke 
knyts till frågan om förekomsten av ett vårdbehov hos bamet eller den 
unge, som inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar.1 LVU skall följa 
SOL:s intentioner och anda samt utgå från barnets bästa även om det med
för en inskränkning i föräldrarnas lagstadgade rättigheter. Då samtycke till 
frivilliga vårdinsatser inte kan uppnås, kan socialnämnden ansöka om 
tvångsvård enligt LVU-

1 Hollander, Omhändertagande av bam, s 172 ff.
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De förutsättningar som måste föreligga för att LVU skall bli tillämplig 
anges i LVU 1 §. Lagen är tillämplig på bam och ungdomar som inte har 
fyllt 18 år. I paragrafens tredje stycke anges ett undantag. Om LVU 3 § 
(beteendefallet, se nedan) föreligger får vård beredas den som har fyllt 18 
år men inte 20 år, om vård inom socialtjänsten, med hänsyn till den unges 
behov och övriga förhållanden, är lämpligare än andra vårdformer.

I rättsfallet RÅ 1987 ref 8 fastslogs att en flicka, som några dagar före sin 20-årsdag 
erhöll tvångsvård enligt gamla LVU 1 § andra stycket andra punkten, inte kunde få 
domen upphävd trots att domen skulle gälla omedelbart och att hon var över 20 år 
när hon överklagade. Enligt gamla LVU 5 § skall beslutad vård prövas inom sex 
månader efter verkställighet av vårdbeslut. Flickan kunde teoretiskt vara omhänder
tagen i sex månader trots att hon alltså redan i böljan av vårdtiden fyllt 20 år. Har 
vården däremot bereits i enlighet med gamla LVU 1 § andra stycket första punkten 
(miljöfallet), skall vården ovillkorligen avslutas på den unges 18-årsdag.

1 nya LVU sägs i 21 § andra och tredje styckena att vård som beslutats med 
stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år och vård som 
beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år.

Med ”annan vård” i 3 § avses här kriminalvård, psykiatrisk vård eller 
missbrukarvård. I fråga om denna åldersgrupp gäller alltså, att valet mellan 
ingripande enligt LVU eller enligt BrB, LSPV resp LVM skall ske efter en 
lämplighetsbedömning i det enskilda fallet. Om denna bedömning resulte
rar i att vård enligt LVU är lämpligare än annan vård, skall LVU ha före
träde. Att kriminalvård kan undvikas i ett sådant fall möjliggörs genom 
bestämmelsen i BrB 31:1 om överlämnande till vård inom socialtjänsten.

Brist på samtycke

Den första förutsättningen för att LVU skall kunna tillämpas är att erfor
derlig vård inte kan ges på frivillig väg. Till frivillig vård måste vårdnads- 
havama och den unge samtycka. Som ovan framhållits skall socialnämnden 
försöka få samtycket skriftligt då valet av vårdform väger mellan SOL och 
LVU.2 Skälet till detta är att man i ett senare skede då LVU är aktuell skall 
kunna använda detta samtycke som ett bevismedel för att frivillig vård inte 
fungerade. Departementschefen ansåg3 ”att man i vissa situationer kunde 
bortse från samtycke”. Socialutskottet ansåg4 ”att den unge ska kunna 
garanteras behövlig vård” och med det menade man att socialnämndens 
planerade vård skall kunna genomföras. Om det befaras att ett samtycke

2 Allmänna råd 1981:1.
3 Prop 1979/80:1 Del A, s 581, Del C, s 10 f och prop 1989/90:28.
4 SOU 1979/80:44, s 100 och prop 1989/90:28.
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kommer att återkallas innebär det att behandlingsprogrammet inte kan 
genomföras. LVU bör då kunna tillämpas för att garantera det långsiktiga 
genomförandet av vården. Det torde alltså finnas utrymme för att tillämpa \ 
LVU även om samtycke föreligger.

Bristen på samtycke skall i princip avse de åtgärder som socialnämnden 
redovisar i sin vårdplan. Socialnämnden är nämligen skyldig att upprätta en 
vårdplan. I LVU 4 § stadgas att LR beslutar om vård enligt LVU efter 
ansökan av socialnämnden.5 I förarbetena kan det utläsas vad man har 
åsyftat med ”ansökan”. Denna skall innehålla en redogörelse för den unges 
nuvarande förhållanden, tidigare vidtagna åtgärder samt en redogörelse för 
den vård som socialnämnden avser att anordna. LR prövar endast om vård 
skall beredas med stöd av LVU p g a att samtycke inte har erhållits. I för- \ 
arbetena6 föreskrivs att ”utredningen bör avslutas med en plan över den 
vård som nämnden anser nödvändig. Det är på grundval av den planen som 
föräldrarna och i förekommande fall den unge själv skall ta ställning till om 
de samtycker till den vård som nämnden har ansett nödvändig”.

5 Prop 1979/80:1 Del A, s 585 f och prop 1989/90:28.
6 Prop 1979/80:1 Del A, s 504 och prop 1989/90:28.

Rättsfallet RÅ 83 2:87 (III) belyser vikten av att rätt tolka ett samtycke. LR och KR 
hade här inte givit samtycket någon tyngd, då modern ”trilskats” och tagit barnet 
ifrån det familjehem socialnämnden först utsett. Modern hade, då hon fått besked 
om omedelbart omhändertagande enligt gamla LVU 6 § av barnet, tagit barnet från 
det avsedda familjehemmet och placerat barnet i ett annat hem som hon tyckte var 
lämpligare. Modem hade ej heller för övrigt samarbetat med socialnämnden i enlig
het med vårdplanen. LR och KR hade därför beslutat om vård jämlikt LVU, RR 
tyckte dock annorlunda. Man lade vikt vid att modem hela tiden varit konsekvent i 
sin inställning till vad hon tyckte var det bästa för barnet. Anledningen till att hon 
tidigare inte stått fast vid gjorda åtaganden måste tillskrivas hennes psykiska 
obalans, som i sin tur berodde på de svårigheter och motgångar som drabbat henne. 
Både modem och barnet hade blivit misshandlade av den numera frånskilde fadern. 
RR tog hänsyn till detta. Det viktiga var att modem, som själv initierat vården av 
barnet, insett att hon var inkapabel att själv ta hand om sitt barn, och att hon ville få 
barnet familjehemsplacerat i en familj som hon själv utsett. Hon hade alltså hela 
tiden varit mån om sitt barns bästa. Därvid fann RR att det saknades förutsättningar 
för vård med tillämpning av LVU.

Även rättsfallet Rå 83 2:87 (II) handlar om samtyckets betydelse. Här hade LR 
och KR på grund av föräldrarnas narkotikamissbruk berett barnet vård med stöd av 
gamla LVU 1 §. Man ansåg inte samtycket vara tillförlitligt. Även om samtycket var 
skriftligt, vågade domstolarna inte lita på detta, eftersom föräldrarna inte visat till
räcklig avhållsamhet från narkotikan. RR tyckte dock annorlunda. Den lade vikt vid 
att föräldrarna utan förbehåll skriftligen samtyckt till vårdplanen som sociala 
distriktsnämnden utformat. RR fann även efter en utredning, att denna gav stöd för 
antagandet, att föräldrarnas samtycke var allvarligt menat, och att de inte skulle
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komma att ingripa på ett störande sätt i den fortsatta vården. Detta förhållande be
kräftades också genom att distriktsnämnden numera lät barnet bo hemma. Föräld
rarna hade tydligen även visat avhållsamhet från narkotikan under en tillräckligt lång 
tid, för att man skulle kunna lita på att de inte hemföll åt missbruket igen.

I rättsfallet RÅ 82 2:74 ansökte socialnämnden om vård enligt gamla LVU 1 § 
andra stycket första punkten för M född 1979. Barnets mor A, född 1960, hade 
missbruksproblem och vitsordade själv att hon inte var lämplig att ha hand om sitt 
barn. Hon medgav även socialnämndens ansökan under villkoret att M placerades 
hos sin mormor B, född 1933. I utredningen visades att A saknade förmåga att 
fostra sitt barn samt att förutsättningarna i gamla LVU 1 § andra stycket första 
punkten (miljöfallet) förelåg. För att LVU skall vara tillämplig krävs det vidare att 
det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem 
som har vårdnaden om honom. A hade visserligen lämnat samtycke till vård för M 
men under förutsättning att det var barnets mormor B som skulle fostra M. Barnet 
hade varit placerat hos mormodern sedan hösten 1981 som en stödåtgärd men 
socialnämnden ansåg inte henne lämplig som fostrare på grund av hennes ålder, 
fysiska och psykiska hälsotillstånd. LR lämnade ansökan utan bifall. - Socialnämn
den överklagade till KR i Göteborg och anförde bland annat att modem A och 
hennes fästman missbrukade alkohol i stor omfattning och att förhållandena i A:s 
hem skulle innebära en fara för barnet M. Det samtycke som A hade lämnat saknade 
relevans eftersom behövlig vård inte heller kunde erhållas i B:s hem samt att B inte 
skulle kunna stå emot A:s önskan om hon plötsligt skulle vilja ta hem M. - KR 
konstaterade att förhållandena beträffande A inte hade genomgått någon förändring 
sedan LR:s dom. A:s samtycke till frivillig vård under förutsättning att M blev place
rad hos mormodem B kvarstod.

Rättsfrågan i detta rättsfall var om det av A lämnade samtycket utgjorde 
hinder mot att med stöd av LVU 1 § kunna ingripa för att bereda M lämp
lig vård. I detta fall ingick inte en placering av M hos mormodem B i den 
av socialnämnden upprättade vårdplanen. LVU 11 § stadgar att social
nämnden bestämmer hur vården av den unge skall anordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden.

KR ansåg att A:s medgivande till att M bereddes vård endast hos B inte utgjorde ett 
samtycke, som enligt LVU 1 § medförde att behövlig vård skulle beredas den unge 
genom frivillig vård enligt SOL. A:s medgivande ansåes sakna rättslig verkan. 
Socialnämndens yrkanden bifölls. - RR fastställde KR:s dom.

Av detta rättsfall kan man dra slutsatsen att ett samtycke till frivilliga vård
insatser måste vara ovillkorat för att ha rättslig verkan. Det är inte alltid 
som den frivilliga vården kan anses vara adekvat och därmed faller förut
sättningen att samtycke har givits, Det finns inget krav på att frivillig vård 
först prövats och misslyckats för att LVU skall bli tillämplig.
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Miljöfallet

Enligt LVU 2 § skall vård beredas den unge om misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen om henne/honom eller något annat förhål- 
lande i hemmet medför påtaglig risk för skada vad avser den unges, hälsa 
eller utveckling, Tidigare användes ett farerekvisit, som uppfattats som 
vagt och otydligt. Genom lagändringen 1 juli 1990 har begreppet ”fara” 
ersatts med påtaglig risk för skada. Detta begrepp används både när det 
handlar om missförhållanden i hemmet och när det gäller den unges bete
ende. Med den nya formuleringen gör man det enklare för myndigheterna i 
beteendefallen att omhänderta ungdomar i ett tidigt skede.

Bestämmelsen avser bam under 18 år. Med rekvisiten ”misshandel, 
otillbörligt utnyttjande och brister i omsorgen” menas att den unge utsätts 
för en behandling i sitt hem som innebär en påtaglig risk för hans psykiska, 
fysiska eller sociala utveckling. Det kan även röra sig om fysiskt skadlig 
behandling. Genom lagändringen 1 juli 1990 då man konkretiserade be
greppet ”brister i omsorgen” med exemplen misshandel och otillbörligt 
utnyttjande avsåg lagstiftaren att klargöra att det måste vara fråga om all
varliga problem om tvångsomhändertagande skall kunna ske. Enligt BrB 
3:5 föreligger misshandel om någon tillfogar annan person kroppsskada, 
sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant 
tillstånd. Ett fysiskt övergrepp betraktas som misshandel även då det sker 
mot ett bam. Uppfostringsmetoder som innehåller våld eller annan krän
kande behandling av bam förbjuds i FB 6:1. Departementschefen ansåg7 att 

. ’.’bam^om utsatt? för misshandel av allvarligarç, afl regelmässig! t>?r l?çrç-, 
das vård utom det egna hemmet”. Detsamma gäller bam som har utsatts för 
sexuella övergrepp.

Rättsfallet RÅ 83 2:87 belyser delvis denna problematik. A född 1948 hade vård
naden om sin dotter E, född 1969. A sammanbodde med en kvinna. Genom en laga- 
kraftvunnen dom den 27 maj 1983 dömde Stockholms tingsrätt A för otukt med 
barn till fängelse i två år. A nekade till anklagelserna men tingsrätten fann att han vid 
ett flertal tillfällen under perioden 1980-1983 haft samlag med dottern E. Sociala 
distriktsnämnden i Stockholm beslöt att ansöka om vård enligt LVU 1 § andra 
stycket första punkten. Man ansåg att förhållandena i hemmet medförde fara för 
hennes hälsa och utveckling och att E:s vistelseort inte skulle röjas för fadern med 
hänsyn till ändamålet med vården (gamla LVU 16 §). Fadern bestred ansökan men 
samtyckte till en frivillig placering enligt SOL 6 § under en utredningsperiod samt i 
avvaktan på att polisutredningen lades ner eller att tingsrätten meddelade dom. Han 
förklarade sig acceptera att inte få veta E:s vistelseort. LR ansåg, oberoende av 
skuldfrågan, att E genom sitt beteende och sina påståenden visat tecken på att hon 
hade allvarliga problem och att det förelåg missförhållanden i hemmet och att far-

7 Prop 1979/80:1 Del A, s 582 och prop 1989/90:28.
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dotter-relationen var konfliktfylld. LR ansåg att E behövde beredas kvalificerad 
värd. LR motiverade sitt beslut genom att hävda att A:s samtycke skulle kunna åter- 
tas av honom och därigenom skulle inte den långsiktiga vårdens genomförande kun
na garanteras. LR fann att det i detta fall var av vikt att lagens grundläggande 
skyddssyfte beaktades och att det måste säkerställas att E inte kan flyttas utan di- 
striktsnämndens medgivande. LR biföll distriktsnämndens ansökan.

A besvärade sig och anförde att hans samtycke till frivillig placering var allvarligt 
menat och att det inte fanns någon risk för att han skulle avbryta pågående vård. KR 
ansåg att vård enligt SOL kombinerad med möjligheten att meddela förbud enligt 
SOL gamla 28 § skulle ge E det skydd som behövdes. Vidare ansåg man att faderns 
samtycke var seriöst och att en placering enligt LVU därmed inte var nödvändig. - 
Distriktsnämnden överklagade och fick prövningstillstånd. RR konstaterade att A 
hade blivit fälld för otukt med E samt att det inte fanns någon anledning att betvivla 
att A:s samtycke till vård enligt SOL var seriöst. RR ansåg dock att LVU 1 § kunde 
garantera E behövlig vård och att vårdnaden av E då skulle öyereå från A till sociala 
distriktsnämnden vilket skulle ge E ökad trygghet pçh ett skydd mot fadem samt att 
kontakten med fadern kunde återupptas på E:s villkor. RR fastställde LR:s dom.

LVU 2 § täcker också situationer då barnet missköts grovt, exempelvis då 
bamet inte får tillräckligt med kläder eller föda samt då vårdnadshavaren 
inte kan sköta barnets hygien. Vidare kan miljöfallet också tillämpas då 
bamet riskerar att smittas av en allvarlig sjukdom som föräldrarna har, 
eller om föräldrar inte ser till att ett sjukt bam får lämplig sjukvård. Miljö
fallet avser alla förhållanden i hemmet som kan medföra fara för barnets 
hälsa eller utveckling. Stadgandet omfattar således också psykisk insuf
ficiens eller otillräcklighet hos föräldrarna. Barnets behov av trygghet, 
kärlek, ömhet och stimulans kan inte alltid tillfredsställas av föräldrarna. 
Det kan bero på psykisk sjukdom hos föräldrarna eller deras egen uppväxt, 
relationsstörningar i familjen eller föräldrarnas okunskap om ett bams 
behov. Vanligtvis är det inte enstaka situationer utan ett upprepat bete
endemönster i kontakten bam och föräldrar som kan skada barnets utveck- , 
ling.

Hur man ser på detta problem i praxis kan belysas av rättsfallet RÅ 85 2:26. Fallet 
gällde en palestinsk invandrarkvinna som av socialnämnden ansågs vara labil och 
icke kapabel att sköta sina barn. Barnen hade misshandlats av ett äldre syskon och 
modern, de hade setts ute på kvällarna, barnen hade vintertid varit för tunt klädda 
samt ibland gått omkring ”nedkissade”. Barnen hade inte kunnat läsa sina läxor på 
grund av att de var tvungna att hjälpa till i hemmet. Frivilliga insatser hade gjorts 
från socialnämnden men de hade varit resultatlösa. - Den huvudsakliga orsaken till 
att barnen hade omhändertagits var moderns bristande förmåga att uppfostra dem. 
Av utredningen framgick att barnen på grund av sin svåra uppväxt i Jordanien var i 
behov av särskilt stöd och att modem hade svårt att tillgodose dessa behov. Modern 
hade insett detta och hade via socialnämnden fått en arabisktalande kontaktperson
och en psykolog till sonen._RR ansåg inte att det fanns någon anledning att omhän-
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derta barnen även om det förelegat brister i omsorgen, Dessa brister ansågs inte ■■ 
medföra fara för barnens hälsa eller utveckling.

Även om föräldrarna är psykiskt sjuka kan de få vårdnaden om sina bam 
under förutsättning att de medicinerar och därmed kan häva sina sjukdoms
symptom samt att de i övrigt visar en vilja och gemensam kompetens till att 
kunna ta hand om sitt bam (se RÅ 85 2:83).

De nu anförda exemplen på missförhållanden i hemmet skall medföra en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas för att LVU 
skall kunna tillämpas.

Beteendefallet

Enligt LVU 3 § skall vård beredas den unge om hon/han utsätter sin hälsa 
eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroende- 
framkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbry-, 
tände beteende.

Detta stadgande skall användas då den unge utsätter sig själv för påtaglig 
risk att skadas. Det får inte användas som ett samhällsskydd. Tidigare fanns 
ett farerekvisit som skärpts i jämförelse med miljöfallet. Det skulle före
ligga en allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling. Rekvisitet 
”allvarlig fara” syftade liksom nu rekvisitet ”påtaglig risk att skadas” på fall 
då den unge har ett destruktivt beteende som medför en risk för sociala och 
medicinska skadeverkningar. Detta kan ske genom missbruk av beroende- 
framkallande medel.81 förarbetena anser man att redan i utvecklingen av 
ett beroende föreligger en sådan fara samt att ett regelbundet användande 
av sådana medel mycket snart kan leda till en skaderisk för den unges hälsa 
eller utveckling. Enligt prop 1979/80:1 avses med beroendeframkallande 
medel alkohol, narkotika eller därmed jämställda tekniska preparat samt 
missbruk av mediciner. LVU är tillämplig tills den unge har uppnått 20 års 
ålder.

8 Prop 1979/80:1 Del A, s 583 och prop 1989/90:28,
9 Prop 1979/80:1 Del A, s 583 och prop 1989/90:28.

Det är inte bara missbruk och brottslig verksamhet9 som kan utgöra en 
skaderisk för den unges hälsa eller utveckling. Rekvisitet "annat socialt 
nedbrytande beteende” kan användas i situationer där skaderisk föreligger 
utan att den unge för den skull missbrukar eller begår brott. Ett exempel 
som kan nämnas är prostitution. Rekvisitet är löst formulerat men skall 
tolkas restriktivt eftersom det är fråga om ett tvångsingripande.
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Rättsfallet RÅ 84 2:31 visar hur det tidigare rekvisitet ”annat jämförbart beteende” 
kan tillämpas. Socialnämnden ansökte om vård enligt gamla LVU 1 § andra stycket 
andra punkten för M, född 1966. Av utredningen framgick att M under de senaste 
åren hade isolerat sig från sin omgivning. Det kunde gå flera dagar utan att han sa ett 
ord. Han hade vänt på dygnet, sov på dagarna och var ute om nättema. Vidare ansåg 
nämnden att han inte åt näringsriktigt. Hans kost bestod mestadels av smörgåsar. 
Han var svårkontaktad enligt nämndens representanter. Om han överhuvudtaget 
svarade på frågor, var det enstavigt. Vid hembesök hade han sprungit ut ur lägenhe- 

Iten eller struntat i att öppna. LR ansåg att M utsatte sin hälsa och utveckling för all
varlig fara men för att ansökan skulle kunna bifallas krävdes att M även hade ett 
beteende som var jämförbart med missbruk av beroendeframkallande medel eller 

■f. brottslig verksamhet. LR menade att tolkningen av rekvisitet ”annat jämförbart bete
ende” skall vara restriktiv. LR biföll inte ansökningen. - Socialnämnden överkla
gade till KR i Göteborg. Där redovisade M klart och tydligt sin inställning till de för
hållanden som legat till grund för ansökan, sin relation till omgivningen och sina 
önskemål om sysselsättning. Rätten noterade att han hade ett utpräglat jag-tänkande 
och en motvilja mot att ändra sitt liv annat än på sitt eget vis. KR konstaterade att M 
hade varit arbetslös under en lång tid och att hans beteendestörning troligtvis hade 
sin grund i detta faktum. Trots detta hade han avhållit sig från drogmissbruk och 
kriminalitet. Rätten ansåg också att de omständigheter som nämnden hade påtalat 
inte kunde hänföra sig till missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verk
samhet eller något därmed jämförbart beteende, som omtalas i gamla LVU 1 § andra 
stycket andra punkten. KR avslog socialnämndens besvär. - Nämnden fullföljde sin 
talan och meddelades prövningstillstånd. Ytterligare utredning ingavs till RR och av 
den framgick att M hade fortsatt sin isolering och att han fortfarande vände upp och 
ned på dygnet samt att han vid tre tillfällen hade gjort sig skyldig till inbrottsstöld. 
Vidare hade han uttalat självmordstankar och intagits på mentalsjukhus från vilket 
han avvek efter någon dag. Han hade inte ansetts vara i behov av sluten psykiatrisk 
vård. M var fortfarande lika negativt inställd till frivillig vård enligt SOL. - RR 
ansåg att hans kriminella handlingar inte var av den arten att de kunde anses vara 
brottslig verksamhet. Däremot utgjorde M:s beteendestörning i kombination mçd 
dessa kriminella handlingar en yttring av en social missanpassning som innebar 
allvarlig fara för hans hälsa och utveckling och som därför var jämförbar med ett 
sådant beteende som sägs i gamla LVU 1 § andra stycket andra punkten. Rätten 
ansåg att han behövde vård för att bryta sin isolering och att han behövde vänjas vid 
en regelbunden livsföring samt att han behövde komplettera sin utbildning. Med 
hänsyn till tidigare erfarenheter ansåg rätten att det fanns anledning att anta att han 
inte skulle medverka till behövlig vård. RR ändrade KR:s dom och förordnade att M 
skulle beredas vård med stöd av gamla LVU 1 § andra stycket andra punkten.

Fallet har ingående diskuterats av Bramstång i FT 1985 s 1. RR:s använd
ning av begreppet social missanpassning stämmer enligt Bramstång illa 
överens med legalitetsprincipen.

1985 infördes en bestämmelse om förebyggande insatser i gamla LVU. 
Detta stadgande är nu överfört till nya LVU och placerat i § 22. Paragra
fen gäller den som är under 20 år och till följd av ett sådant beteende som
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avses i LVU 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om bete
endet fortsätter. Kan det stöd eller den behandling som behövs inte ges den 
unge med samtycke av henne/honom, om hon/han har fyllt 15 år och om 
hon/han står under någons vårdnad, av vårdnadshavaren, får socialnämn
den besluta, att den unge skall ha en regelbunden kontakt med utsedd kon
taktperson eller att den unge skall delta i behandling i öppna former inom 
socialtjänsten. När 22 § tillämpas föreligger inte rekvisitet påtaglig risk att 
skadas (tidigare allvarlig fara) men väl en fara för den unges hälsa eller 
utveckling. Det kan röra sig om ungdomar som har påbörjat en ”kriminell 
karriär” eller som har ett missbruksproblem och som vägrar att medverka i 
eller följa en behandlingsplan enligt SOL. Beslut enligt 22 § upphör att 
gälla då den unge fyller 20 år.

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden får enligt LVU 6 § besluta att den som är under 20 år om
händertas omedelbart. Det måste föreligga ett sannolikt behov av vård 
enligt LVU 1 § för att LVU 6 § skall kunna tillämpas.10 Vidare krävs att 
rättens beslut inte kan avvaktas. Det måste föreligga ett omedelbart vårdbe
hov eller föreligga en risk att den fortsatta utredningen kan försvåras eller 
hindras om inte ett omedelbart omhändertagande verkställs. Beslut om 
omedelbart omhändertagande kan endast fattas av socialnämnden eller om 
denna inte är samlad av dess ordförande eller förordnad ledamot.

Om beslutet fattas av nämndens ordförande eller förordnad ledamot, 
kan inte den samlade nämnden ändra detta beslut. Den som ensam har fattat 
beslut har en anmälningsplikt till nämnden vid nästa sammanträde. Beslutet 
måste underställas LR inom en vecka enligt LVU 7 §. Underställt beslut 
skall prövas så snart det kan ske av rätten. Sker inte underställningen inom 
föreskriven tid upphör beslutet att gälla (7 § tredje stycket). 6 § kan 
tillämpas i fall där det finns risk för att föräldrarna avviker med barnet 
eller på annat sätt försvårar utredningen av barnets vårdbehov, eller om det 
finns risk för att den unge själv avviker för att inte kunna medverka i 
utredningen. Vidare kan omedelbart omhändertagande användas om inte 
ungdomar vill inställa sig till beslutad vård och ett akut behov av vård 
föreligger. Barn kan omhändertas omedelbart om barnet ”driver vind för 
våg” och föräldrarna inte kan påträffas.

Enligt LVU 8 § skall nämnden inom fyra veckor efter att beslutet om 
omedelbart omhändertagande fastställts av LR ansöka om vård enligt LVU

10 Hollander, Omhändertagande av bam, s 240 ff.
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hos LR. Utredningen görs alltså i efterhand. Beslutet om omedelbart om
händertagande upphör om ansökan inte gjorts inom tidsfristen (jfr FPL 
6 §) eller när rätten avgör frågan om vård. Ett beslut om omedelbart 
omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad (9 § andra 
stycket).

RÅ 83 2:41 handlar om ett omedelbart omhändertagande i en mer speciell situation. 
Anledningen till omhändertagandet var att socialnäqmden misstänkte att S. född _ 
1966, ägnade sig åt prostitution samt att hon i övrigt hade en oregelbunden livs
föring. Beslutet fastställdes av LR. Nämnden ansökte därefter om vård enligt gamla 
LVU 1 andra stycket andra punkten hos LR. S motsatte sig vård enligt LVU med 
motiveringen att förutsättningarna för sådan vård inte var uppfyllda. Av utredningen 
framgick att S tidigare hade varit föremål för samhällsvård på grund av skolkning 
från skolan, bortovaro från hemmet på nättema och för att hon hade hållit till på 
platser som var tillhåll för narkomaner. Under sin gymnasietid skulle hon bo hos sin 
mor och samtidigt vara frivilligt inskriven på ungdomshem. Efter några veckor åter
föll hon i skolk och bortovaro under nättema. S hade drabbats av underlivsbesvär 
vid ett flertal tillfällen. Modem orkade inte ha henne hemma på grund av ständiga 
konflikter. S flyttade till ungdomshemmet men fortsatte även där med skolk och 
nattliv. Hon ansågs vara en brådmogen och studiebegåvad flicka. LR ansåg att 
socialnämndens utredning om S:s eventuella prostitution inte gav tillräckligt stöd för 
misstanke om detsamma. Av den samlade bedömningen som LR gjorde ansåg man 
inte S:s livsstil utgöra en tillräcklig grund för ett omhändertagande enligt gamla LVU 
1 § andra stycket andra punkten. LR avslog nämndens ansökan och därigenom 
upphörde omhändertagandet att gälla.

Socialnämnden överklagade LR:s beslut. KR fann att S inte missbrukade och inte 
heller var kriminellt belastad. KR ansåg liksom LR att påståendet om eventuell 
prostitution var för dåligt underbyggt. Av utredningen framgick att S skolkade samt 
att hon på nätterna besökte pojkvänner, företrädesvis en 10 år äldre man. KR ansåg 
att det framstod som sannolikt att hon, om hon fick fortsätta att leva under oordnade 

I förhållanden och utan att skaffa sig en utbildning, utsatte sig för fara att utvecklas 
felaktigt. Hon utsatte sig för en situation som enligt KR:s mening ingick i begreppet 
”något annat därmed jämförbart beteende”. KR beslutade att hon skulle omhändertas 
omedelbart enligt LVU 6 § i avvaktan på KR:s slutliga avgörande av frågan om

i beredande av vård enligt LVU.
S besvärade sig hos RR och fick prövningstillstånd. Socialnämnden hade i sina 

besvär gjort gällande att S behövde beredas vård enligt gamla LVU 1 § andra 
J stycket andra punkten. RR konstaterade att S inte var hemfallen åt drogmissbruk 

çller brottslig verksamhet çllçr annat därmed jämförbart beteende och att det intg 
framstod som sannolikt att hennes beteende i övrigt var sådant att hon behövde  
beredas vård. Skäl för ett omedelbart omhändertagande förelåg således inte.
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Handläggningen hos socialnämnd och domstolar

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att den unge får erforderlig 
vård enligt LVU. Så snart nämnden finner anledning att anta att den unge 
behöver vård skall en utredning inledas. I utredningen skall klargöras den 
unges livssituation samt göras en bedömning av den unges vårdbehov. 
Anses ett vårdbehov föreligga, skall en ansökan om vård inges till LR av 
socialnämnden enligt LVU 4 §. Ett omedelbart omhändertagande kan i 
vissa situationer vara nödvändigt och då kan inte en anmälan inges till rätten 
innan omhändertagandet sker. Beslutet om omedelbart omhändertagande 
skall därför, som framkommit ovan, underställas rätten inom en vecka 
efter att beslutet fattades (LVU 7 §). Det innebär att beslutet och övriga 
handlingar i ärendet skall ha kommit LR tillhanda inom tidsfristen. Ansö
kan om vård enligt LVU skall innehålla en redogörelse för den unges nuva
rande förhållanden, tidigare vidtagna åtgärder och en redogörelse för de 
planerade vårdinsatser som socialnämnden tänker anordna om beslut om 
vård enligt LVU fattas.

LVU 33 § föreskriver att LVU-mål skall prövas skyndsamt. Är den 
unge omhändertagen skall målet prövas inom två veckor. Endast om sär
skilda skäl föreligger kan tidsfristen förlängas. Då möjligheten till förlängd 
tidsfrist utnyttjas brukar det vanligtvis bero på att utredningen behöver 
kompletteras. FPL 8 § föreskriver att rätten skall tillse att målet blir så 
utrett som dess beskaffenhet kräver. LVU-mål kräver som regel en stor 
utredning eftersom det gäller ingripande i enskildas familjeliv. Utrednings- 
ansvaret åvilar i första hand partema men det yttersta ansvaret har LR. LR 
skall se till att ärendet är noggrant utrett, och om så inte är fallet, skall LR 
ex officio se till att utredningen blir kompletterad.

LVU 35 § stadgar att muntlig förhandling skall hållas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Dock skall muntlig förhandling alltid hållas om 
någon av partema begär det. Möjligheten till skriftligt förfarande i ett ! 
LVU-mål skall tillämpas restriktivt. Enligt FPL har det skriftliga förfaran
det företräde framför det muntliga men FPL är subsidiär i förhållande till 
speciallagstiftning. Rätten förbereder den muntliga förhandlingen genom 
att skaffa den information som anses nödvändig. Detta kan ske via kontakter 
med partema och deras ombud och då tveksamheter föreligger genom sak
kunniga. Den muntliga förhandlingen har till uppgift att komplettera den 
skriftliga utredningen samt att ge partema en möjlighet att framföra 
omständigheter och fakta som de vill att rätten skall beakta. Den skriftliga 
utredningen gås inte igenom annat än om partema begär det eller om de vill 
göra tillägg eller en rättelse eller om rätten vill ha ett förtydligande.

När ansökan har inkommit till rätten skall offentliga biträden utses. 
LVU 39 § reglerar parternas rätt till offentligt biträde och rättshjälp i 

o H ; c ; A. /i u -
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rättshjälpslagen. Rätten till biträde eller ombud anses nödvändig ur rättssä
kerhetssynpunkt, då det är frågan om tvångsomhändertagande. Domstolen 
ser till att ansökan är fullständig, och om så inte är fallet, åläggs social
nämnden att avhjälpa bristen enligt FPL 5 §. Ansökningshandlingarna till
ställs de enskilda partema och deras ombud, vilka uppmanas att svara. Par
temas svar översänds därefter till socialnämnden för yttrande. Möjlighet 
att få offentligt biträde gäller även vid fråga om flyttningsförbud (se ovan).

Ett tvångsomhändertagande, som skett på grund av missförhållande i 
hemmet, omprövas var siätte månad, T beteendefallen skall socialnämnden 
inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om 
vård med stöd av lagen skall upphör».

KR prövar enligt lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) 
”besvär enligt lag eller annan författning hos domstolen”. LVU anger inte 
var man överklagar LR:s beslut, men FPL 33 § anger generellt att talan 
skall föras hos KR. Samma paragraf anger att KR:s beslut överklagas hos 
RR. Besvär över KR:s beslut som har anhängiggjorts hos KR genom över
klagande enligt FPL 35 § prövas endast om RR ger prövningstillstånd. 
Utöver beslut om vård får enligt LVU 41 § bl a beslut av socialnämnden 
om var vården skall inledas, beslut om fortsatt vård, beslut enligt LVU 
22 § samt beslut enligt LVU 14 § om att inte röja den unges vistelseort 
eller förbud att ha umgänge med den unge överklagas.

I FPL 33 § stadgas att talan får föras av ”den som beslutet angår, om det 
har gått honom emot”. Besvärsrätt tillkommer den som på ett negativt sätt 
berörs av beslutets verkningar. I LVU-mål anses föräldrarna vara part i 
målet och har getts besvärsrätt, även om bamet har fyllt 15 år och därmed, 
har rätt att föra sin egen talan (LVU 36 §).

Vården

Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om ome
delbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem. 
För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i SOL och 

1 föreskrifterna i LVU 11-2Q §§.
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och v ar, 

hon/han skall vistas under vårdtiden, Nämnden får medge att den unge 
vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av 
henne/honom. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utanför 
den unges eget hem. Om nämndens beslut inte kan avvaktas, får ordföran
den eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha 
uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra 
vården, bestämma om hennes/hans personliga förhållanden (11 §). Social
nämnden skall noga följa vården av den som får vård med stöd av lagen 
(13 §). Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge 
med föräldrar eller andra som har vårdnaden om honom så långt möjligt 
tillgodoses. Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård 
enligt LVU, får socialnämnden besluta hur den unges umgänge med för
äldrar eller andra som har vårdnaden om henne/honom skall utövas, eller 
besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vård- 
nadshavare. Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga 
om ett sådant beslut fortfarande behövs (14 §).

För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå 
under särskilt noggrann tillsyn skall det finnas hem som är anpassade för 
sådan tillsyn. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialsty
relsen beslutar vilka hem som skall vara sådana hem (12 §). De benämns 
särskilda ungdomshem.

Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett sär
skilt ungdomshem, får hon/han hindras att lämna hemmet och i övrigt 
underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att 
vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskrän
kas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet 
(15 §).

Den som befinner sig i en dylik situation får inte inneha narkotika, alko- 
holhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller injektionssprutor, 
kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för miss
bruk av eller annan befattning med narkotika. Hon/han får inte heller inne
ha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hem
met. Påträffas sådan egendom hos den unge, får den omhändertas (16 §).

Om det anses påkallat, får den unge också kroppsvisiteras eller ytligt 
kroppsbesiktigas, när hon/han kommer till hemmet, för kontroll av att 
hon/han inte bär på sig något som hon/han inte får inneha där. Detsamma 
gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan 
egendom skall påträffas hos henne/honom. Kroppsvisitation och ytlig 
kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgär
den kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om 
möjligt skall ett vittne närvara (17 §). Det nu anförda skall gälla för alla 
som vårdas i ett särskilt ungdomshem, om det är nödvändigt för att genom
föra vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det (18 §).

Den unge får också underkastas övervakning av sina brev och andra för
sändelser, om detta är påkallat med hänsyn till ordningen vid hemmet eller
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till den unges särskilda förhållanden. För detta ändamål får den som före
står vården vid hemmet öppna och ta del av försändelser som kommer till 
eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller 
egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall egendomen om
händertas. Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat 
eller hans offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående gransk
ning (19 §).

När vården inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården 
skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med 
den eller dem som har vårdnaden om honom (21 § första stycket).

Flyttningsförbud

LR får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare för
bjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som 
avses i SOL 25 §, om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
Utveckling skadas om hon/han skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Ansö
kan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgi
vande enligt SOL 25 § att ta emot den unge i ett enskilt hem. Socialnämn
den skall minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud 
fortfarande behövs. När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall 
nämnden besluta att förbudet skall upphöra (LVU 24-26 §).

Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om det är san
nolikt att ett flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om flyttningsför
bud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling. Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte 
kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som 
nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden har ansökt om flytt
ningsförbud, får rätten besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud (27 §). 
Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall beslutet 
underställas LR (28 §). Om LR fastställer ett beslut om tillfälligt flytt
ningsförbud, skall socialnämnden inom två veckor från dagen för LR:s 
beslut ansöka om flyttningsförbud (29 §). Ett tillfälligt flyttningsförbud 
upphör om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som 
anges i 29 §, eller när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall 
socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får 
meddelas också av den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud 
(30 §).
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Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsför- 
bud eller ett tillfälligt flyttningsförbud, får socialnämnden besluta hur den 
unges umgänge med föräldrar eller andra som har vårdnaden om honom 
skall utövas (31 §).

Läkarundersökning

Socialnämnden får besluta om läkarundersökning av den unge samt utse 
läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genom
föras i den unges hem, får nämnden bestämma någon annan plats för den. I 
ett mål enligt LVU har rätten samma befogenhet. Läkarundersökning skall, 
om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör ansökan 
till LR om vård enligt LVU (32 §).



Tvångsvård av missbrukare

Allmänna förutsättningar för tvångsvård

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ger liksom 
den tidigare lagen (1980:1243) med samma namn samhället möjlighet att 
beröva en enskild människa hennes frihet p g a ett allvarligt missbruk av 
alkohol eller narkotika. Att det sker i ett gott syfte gör inte att man kan 
bortse från den enskildes krav på rättssäkerhet under det förfarande som ett 
tvångsomhändertagande för vård enligt LVM innebär.

En rad villkor måste vara uppfyllda för att tvångsvård skall kunna 
beslutas. Det måste vara fråga om

1) ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsme
del;

Den nya LVM omfattar till skillnad från den gamla även missbrukare av 
flyktiga lösningsmedel, dvs sniffare. Denna utvidgning av generalindika
tionen var föreslagen redan vid tillkomsten av den gamla lagen. Sniffama 
lämnades då utanför tillämpningsområdet med motiveringen att det endast 
rörde sig om ett litet antal vuxna missbrukare. Dessutom kunde ju bestäm
melsen lätt kompletteras vid framtida behov. Detta behov hade alltså upp
stått vid tiden för tillkomsten av nya LVM.

Effekterna av sniffning är jämförbara med alkoholens skadeverkningar, 
medlen kan framkalla beroende och ger vanligen påtagliga sociala skador. 
Socialberedningen (SOU 1987:22) har konstaterat att sniffning blir allt 
vanligare bland vuxna, samtidigt som insatserna enligt SOL för inte ett 
obetydligt antal av dessa framstår som otillräckliga. Allt detta motiverade 
en utvidgning av LVM:s tillämpningsområde till att avse även missbrukare 
av ”andra beroendeframkallande medel”. Detta uttryck avsågs täcka även 
läkemedel och andra medel, som utan att vara klassade som narkotika, 
missbrukas på ett sådant sätt att förutsättningarna för tvångsvård är upp
fyllda i övrigt. I lagrådets yttrande påpekades dock att ”beroendefram
kallande medel” är ett till sin innebörd oklart uttryck som kan tolkas så 
vidsträckt att det innefattar t ex tobak. Lagrådet menade att risk förelåg för 
minskad respekt för lagstiftningen om lagtexten innehöll begrepp som, 
formellt, kunde möjliggöra tvångsvård av storrökare. Med hänsyn till det 
olämpliga i detta, förordnade man en begränsning av förslaget genom att
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ersätta ”beroendeframkallande medel” med ”flyktiga lösningsmedel”, 
vilket också skedde.

2) att den enskilde måste vara i behov av vård;

Socialberedningen och departementschefen var vid nya LVM:s tillkomst 
överens om behovet att kunna ingripa med tvångsåtgärder i ett tidigare 
stadium av missbruket och i ett mindre akut skede. Den gamla LVM hade i 
praktiken missuppfattats så att kravet i generalindikationen för tvångsvård 
inte ansågs uppfyllt förrän missbrukaren fått en allvarlig skada eller var i 
behov av akut avgiftning. I förarbetena till den gamla LVM framhöll 
socialberedningen att det för ett omhändertagande inte krävdes att en 
allvarlig skada uppkommit och departementschefen betonade att inget akut 
avgiftningsbehov måste ha inträtt. Förarbetena är dock inte helt entydiga i 
dessa frågor, vilket torde ha medverkat till den snäva tolkningen av rekvisi- 
tet "trängande behov”. För att klargöra att lagen skall kunna användas i ett 
tidigare skede av missbruket, särskilt vid ett allvarligt missbruk hos yngre 
vuxna missbmkare, har kravet på ”trängande” behov utmönstrats ur gene
ralindikationen.

3) att vårdbehovet inte skall kunna tillgodoses enligt SOL, dvs föreligger 
ett allvarligt menat samtycke till vård skall SOL användas;

Föreligger förutsättningarna för tvångsvård och kan inte frivillig vård 
komma till stånd skall tvångsvård beslutas. LVM blir m a o obligatoriskt 
tillämplig. Det ansågs inte tillräckligt att socialtjänstens ansvar för att miss
brukaren får behövlig vård framgår av SOL 11 §. Det kunde inte heller 
accepteras att det hänvisades till bristande resurser och av den anledningen 
avstods från att ansöka eller besluta om tvångsvård. Samhällets skyldighet 
att ingripa i en så allvarlig situation som lagen anger markeras genom att 
ordet "skall” används.

4) att den enskilde utsätter till följd av missbruket sin fysiska eller psykiska 
hälsa för allvarlig fara eller löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv;

Ytterligare en utvidgning av lagens tillämpningsområde har skett i syfte att 
möjliggöra ett ingripande i ett tidigare stadium av missbruket. Även här 
hänvisar motiven till de yngre vuxna missbrukarna som med den gamla 
lagen var svåra att ”fånga upp", då någon allvarlig fara för deras hälsa i 
medicinsk mening ofta inte förelåg. LVM har i praktiken sällan använts för 
ingripande vid ett allvarligt missbruk i åldrama närmast över tjugo år, 
trots att det är då missbruket och den sociala missanpassningen oftast för
djupas och befästs. Därför har specialindikationen för omhändertagande 
utvidgats med en social sådan. Vård enligt LVM skall beredas inte bara den 
som utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig skada, utan även den
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som ”löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv”. De sociala skadeverk
ningarna av missbruket blir alltså en av grunderna för att bereda tvångs
vård. Det räcker dock inte för ett ingripande att missbrukaren riskerar att 
inte kunna fortsätta i sina levnadsförhållanden. Den ursprungliga formule
ringen av den sociala indikationen kunde enligt lagrådet tolkas på detta sätt 
och förordade en formulering som inte knyter an till missbrukarens aktuel
la levnadsförhålladen utan pekar på de yttersta sociala konsekvenserna av 
missbruket. Den sociala indikationen tar sikte på en helhetsbild av missbru
karens situation. Vad som skall beaktas är inte risken att hamna i ett socialt 
utanförskap - det skall inte finnas några alternativ vad gäller bostad, skola, 
arbete och socialt umgänge och relationer. Det fortgående missbruket skall 
näst intill omintetgöra missbrukarens möjligheter att under en lång tid 
framöver leva ett människovärdigt liv.

5) eller att den enskilde till följd av missbruket kan befaras komma att 
allvarligt skada sig själv eller någon närstående;

De nu anförda förutsättningarna för tvångsvård finns anförda i LVM 4 §. 
Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1966:293) om bere
dande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV), hindrar detta inte ett 
beslut om tvångsvård enligt LVM.

Utredningen

Utredande organ

När det gäller frihetsberövande åtgärder finns ett behov av att utforma ett 
beslutsförfarande som tillgodoser högt ställda krav på rättssäkerhet. Frågan 
om vilket samhällsorgan som skall ha ansvaret för uppgiften att utreda och 
ansöka om vård enligt LVM var en av de mest kontroversiella frågorna när 
den första LVM arbetades fram. Uppfattningarna om vilken lösning som 
var mest ändamålsenlig gick starkt isär.1

Socialberedningen ansåg för sin del att länsstyrelsen borde föra det 
allmännas talan och svara för att LR får det beslutsunderlag den behöver 
för att ta ställning till frågan om vård. Länsstyrelsens sociala enhet, som 
skulle sköta arbetsuppgiften, ansågs ha den nödvändiga sakkunskapen för 
att behövlig utredning kommer till stånd. Som ytterligare fördelar från 
rättssäkerhetssynpunkt framhöll socialberedningen att enheten därigenom 
kunde bevaka att ärendena handlades på ett enhetligt sätt inom länet. Social-

1 Prop 1987/88:147, s 55.
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nämndernas olika utgångspunkter och prioriteringar kunde leda till att det i 
vissa kommuner blev vanligare med tvångsvård än i andra. På grund av 
dessa ärendens karaktär kunde man inte, menade socialberedningen, accep
tera några större lokala variationer i tillämpningen. Den föreslagna lös
ningen innebar ytterligare en prövning av frågan om det finns skäl för vård 
enligt lagen. Av rättssäkerhetsskäl menade man det vara bättre att någon 
annan än socialnämnden bedömde när möjligheterna att vidta förebyggande 
och frivilliga åtgärder var uttömda. Enligt socialberedningen ansågs det 
vara en fördel att en myndighet som inte tidigare sysslat med ärendet gör en 
självständig bedömning av insatsernas kvalitet. Det ansågs också viktigt att 
anmälningar om behov av LVM-vård från andra myndigheter, som kom
mer i kontakt med missbrukare, fångas upp och kontrolleras av en utomstå
ende myndighet.2

2 SOU 1981:7, s 45; se även prop 1987/88:147, s 55 f.
3 Prop 1981/82:8, s 51.
4 Prop 1981/82:8, s 51.
5 Prop 1987/88:147,5 55 ff.

Vissa remissinstanser framhöll emellertid med bestämdhet att skyldig
heten att se till att en behövande missbrukare får det stöd och den hjälp 
hon/han behöver skall vila på socialnämnden enligt SOL. Den borde därför 
inte överlåtas på länsstyrelsen.3

I prop (1981/82:8), som byggde på socialberedningens förslag, accepte
rades beredningens resonemang i allt väsentligt. Departementschefen in
vände dock att förslaget kunde komma att innebära en viss dubblering av 
utredningsarbetet. Det åligger socialnämnden enligt socialtjänstlagen att 
göra en egen utredning i LVM-ärenden. Han anförde vidare att social
nämnden enligt SOL 11 § har ett övergripande ansvar för nödvändiga 
vårdåtgärder och att detta ansvar ej inskränkts genom beredningens lag
förslag.4 I beredningens förslag såg man länsstyrelsen som ett, om än 
mycket självständigt, allmänt ombud, vilket skulle föra socialnämndens 
talan inför domstolen.

Länsstyrelsen har även enligt nya LVM ansvaret för utredning och 
ansökan i ärenden om vård enligt lagen. De argument som anfördes i moti
ven till gamla LVM anses fortfarande vara bärande. Man måste slå vakt om 
en enhetlig rättstillämpning när det som här gäller tvångsåtgärder.5

När det gäller missbrukare som är aktuella i LVM-ärenden har social
nämnden också ett eget utredningsansvar enligt SOL 50 § och det kan då 
tyckas naturligt att socialnämnden utför även den egentliga utredningen på 
länsstyrelsens uppdrag. I och med detta kan man undvika det dubbelarbete 
som onekligen förekommer hos myndigheterna och som tidigare påpekats.
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Innebörden av denna uppdelning blir att socialnämnden skall samla in 
faktaunderlaget och länsstyrelsen skall bedöma behovet av LVM-vård.

Sedan socialnämnden enligt LVM 6 § gjort en anmälan måste länssty
relsen göra en självständig bedömning av om det behövs ytterligare utred
ning och får inte stödja sig enbart på socialnämndens bedömningar och slut
satser. Självfallet har länsstyrelsen rätt att ta del av det utredningsmaterial 
som kan finnas hos socialnämnden. Vidare måste länsstyrelsen självständigt 
bedöma om man kan påräkna bifall till en ansökan om vård.

Ansökans innehåll

Ansökan anger ramen för länsstyrelsens bedömning. Från rättssäkerhets
synpunkt måste man ställa stora krav på utredningens kvalitet. Det är ytterst 
viktigt att både det som talar för och talar emot tvångsvård anges i utred
ningen. Rätten skall se till att utredningen är fullständig men ansvaret för 
utredningen vilar i första hand på parterna, länsstyrelsen och missbrukaren 
(se nedan). Om utredningen i något hänseende är ofullständig, ankommer 
det på rätten att ange för partema, vilka frågor som behöver belysas ytter
ligare.

Ansökan skall innehålla en vårdplan för den åsyftade vården. Planen 
skall visa hur LVM-vården ingår som ett led i ett individuellt utformat 
vårdprogram. Planeringen måste ske i samråd med socialnämnden och skall 
vara förankrad i den praktiska verkligheten. Länsstyrelsen skall därför 
kunna ange i vilket hem den enskilde kan inskrivas och när så kan ske. 
Ansökan bör som regel inte ges in förrän det är klarlagt att det går att ordna 
adekvat vård.6 Det måste stå klart att missbrukaren kan tas in på institution 
inom fyra veckor efter det beslutet vunnit laga kraft. Annars upphör beslu
tet att gälla enligt LVM 12 § andra stycket.

6 Se Allmänna råd från socialstyrelsen 1982:6, s 20.
7 Prop 1981/82:8, s 76.

Läkarintygets betydelse

När länsstyrelsen ansöker om vård skall enligt LVM 11 §, om inte synner
ligt hinder möter, bifogas ett läkarintyg som anger missbrukarens aktuella 
hälsotillstånd. I förarbetena7 uttalades att ansökan bör innehålla ett läkarin
tyg, i vilket läkaren bör ha lämnat en redogörelse för missbrukarens häl
sotillstånd och gjort en allmän bedömning av hennes/hans vårdbehov och av 
vilka åtgärder som behövs. Länsstyrelsen kan inte tvinga någon att med
verka till den nödvändiga läkarundersökningen. Av läkarintyget bör också
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framgå om LSPV (se nedan) kan antas vara tillämplig och om vården bör 
inledas på sjukhus.

Läkarintyget skall utfärdas på av socialstyrelsen fastställt formulär. Det 
måste vara aktuellt och får inte vara äldre än en månad när ansökan ges in 
till LR. De möjligheter till handräckning som lagen anvisar ger inte läkaren 
befogenhet att med polisens medverkan genomföra undersökningen mot 
missbrukarens vilja. Om man riskerar allvarliga motsättningar med den 
enskilde kan ansökan ges in till LR utan läkarintyg. Kravet på läkarintyg 
kan efterges av rätten om synnerliga hinder möter. Vid rättens prövning 
bör beaktas vilken utredning om missbrukarens hälsotillstånd som annars 
kan föras fram i målet.

Frågan om läkarintygets betydelse vid avgörande av frågan om vård har 
varit föremål för livlig diskussion. Det har från olika håll hävdats att läkar
intyget fått en alltför stor betydelse vid bedömningen av om någon skall 
beredas vård enligt LVM. Vidare har det uppgetts att länsstyrelserna endast 
i undantagsfall gör en ansökan om vård om läkaren i läkarintyget inte 
angett att samtliga förutsättningar för vård enligt LVM är uppfyllda. 
Läkarna har dock mera sällan tillgång till all den information som krävs för 
att kunna göra detta. Den allra vanligaste grunden för att bereda någon vård 
enligt LVM är faran för den fysiska eller psykiska hälsan. En bedömning av 
faran för hälsan, till följd av missbruk, måste dock till stor del gå ut på att se 
vilka medicinska skador missbrukaren redan har ådragit sig. I det samman
hanget är ett utlåtande om missbrukarens aktuella tillstånd givetvis värde
fullt.8 Läkaren torde också kunna uttala sig om faran för hälsan vid ett fort
satt missbruk.

8 SOU 1987:22, s 299.
9 SOU 1987:22, s 300.

De faktorer som rör missbrukarens sociala situation kan emellertid 
också ha betydelse för om hon/han kan antas klara sig ur missbruket eller 
om hon/han kommer att fortsätta att missbruka och därigenom utsätta sin 
hälsa eller sociala situation för fara. Läkaren har oftast inte tillgång till alla 
de uppgifter som socialnämnden har i sin utredning. Hon/han kan därför 
inte göra den helhetsbedömning av missbrukarens prognos som behövs för 
att bedöma behovet av vård enligt LVM. Det har ej heller förutsatts att 
läkaren skall göra en sådan bedömning. Det är med lagens tidigare och 
nuvarande utformning i stället länsstyrelsen och rätten som skall göra 
denna helhetsbedömning på grundval av såväl läkarutlåtande! som den 
sociala utredningen i ärendet.9

I samband med tillkomsten av 1988 års lag utarbetades ett nytt formulär 
för läkarintyg, varför någon lagändring inte ansågs nödvändig.
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Enligt RÅ 83 2:53 har avsaknad av läkarintyg ej ansetts hindra målets prövning i 
sak, när bristen berott på att den person målet avsett motsatt sig läkarundersökning. 
- Socialnämnden i Kiruna hade i en ansökan om vård bifogat ett läkarintyg där det 
framgick att missbrukaren A motsatt sig läkarundersökning. LR begärde att social
nämnden skulle komplettera ansökan med ett läkarintyg angivande A:s aktuella häl
sotillstånd. Intyg inkom ej. LR ansåg att läkarintyget utgjorde en obligatorisk del av 
utrednings- och ansökningsförfarandet. LR saknade i lagen föreskrivet underlag för 
att kunna pröva en ansökan om vård och lämnade ansökan utan bifall. KR ändrade 
inte LR:s dom. RR var av följande mening. Av LVM 5 § och 25 § framgår att 
socialnämnden kan inge ansökan om vård utan att bifoga läkarintyg avseende den 
berörda personens aktuella hälsotillstånd. Mål enligt LVM kan alltså avgöras utan att 
läkarintyg föreligger. En dylik situation kan uppkomma t ex då personen i fråga 
vägrar underkasta sig läkarundersökning. Genom polismyndighets försorg kan per
sonen inställas hos läkare för undersökning men själva undersökningen kan inte 
genomföras tvångsvis. Lagen har den innebörden att LR har att till prövning i sak 
uppta en ansökan om vård även om läkarintyg saknas. LR kan då i första hand själv 
föranstalta om läkarundersökning eller på annat sätt införskaffa en utredning som 
kan ersätta läkarintyget. LR får på grundval av den föreliggande utredningen pröva 
socialnämndens ansökan i sak. RR undanröjde, med ändring av KR:s dom, LR:s 
dom och återförvisade målet till LR för ny behandling.

Frågan om läkarintygets betydelse har tagits upp av JO i ett beslut den 15 augusti 
1986 (JO:s ämbetsberättelse 1986/87 dnr 3240-1985). Länsstyrelsen i Stockholms 
län avskrev ett ärende då det enligt läkarintyget saknades medicinska grunder för att 
styrka ett trängande vårdbehov enligt LVM. JO anförde att i den praktiska tillämp
ningen blir läkarintyget ofta bestämmande för den fortsatta handläggningen hos 
länsstyrelse och LR. Fall har uppmärksammats då länsstyrelsen, sedan läkaren inte 
funnit att samtliga förutsättningar för vård enligt LVM är uppfyllda, ansett fortsatt 
utredning opåkallad. Det har även förekommit att LR i en sådan situation anmodat 
länsstyrelsen att återkalla en redan gjord ansökan. En sådan tillämpning utgår, enligt 
JO, från en uppenbar felsyn. Läkarintyget skall komplettera utredningen med en 
redogörelse för missbrukarens aktuella hälsotillstånd. Avsikten har inte varit att läka
ren, på det begränsade utredningsmaterial som står honom till buds, skall göra en 
fullständig bedömning av om förutsättningarna för vård enligt LVM föreligger.

Domstols prövning

Allmänt

Frågan om tvångsvård innehåller många rättssäkerhetsaspekter och skall 
därför avgöras av domstol. Dessutom prövar rätten alla viktigare avgöran
den i fråga om vården som underställs rätten eller överklagas dit. På LR 
har sålunda lagts sådana uppgifter där domstolsprövning måste till av rätts-
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säkerhetsskäl. Genom domstolsprövning tillgodoses även ställda krav på 
lekmannainflytande i sådana frågor.10

LR fattar det grundläggande beslutet om tvångsvård (5 §). Domstolens ; 
prövning skall vara en legalitetsprövning, inriktad på spörsmålen om förut
sättningar för vård enligt LVM föreligger eller inte och om sådan vård 
skall beredas den enskilde. Rättens prövning skall däremot inte avse vilken 
institution eller annan vårdform, som är lämplig i det enskilda fallet.

Frågan om att bereda någon vård enligt LVM prövas i en tvåpartspro- 1 
cess inför LR. Länsstyrelsen för det allmännas talan. Den enskilde garante
ras rätt till offentligt biträde. Därmed skall hon/han få den nödvändiga 
juridiska hjälpen. Ett tvåpartsförfarande är ägnat att leda till en mera kri
tisk granskning av utredningsmaterialet och därigenom ökad rättssäkerhet 
för den enskilde. Dessutom blir det lättare för domstolen att sätta sig in i 
materialet och dra egna slutsatser. Processen skall på ett enkelt sätt klar
lägga både vad som talar för ett beslut om vård och vad som talar emot. Ett 
tvåpartsförfarande anses ha särskild betydelse i mål där lekmän deltar och 
förfarandet bör därför underlätta för nämndemännen att själva göra en 
bedömning. Deras synpunkter får därigenom ökad tyngd.

Skyndsamhet

Med vissa undantag reglerar FPL handläggningen i LR. FPL innehåller 
inga handläggningsfrister i mål av denna typ. Det har därför ansetts angelä
get att komplettera LVM med särskilda bestämmelser om skyndsamhet i 
handläggningen. Det kvalificerade vårdbehovsrekvisitet och de korta vård
tiderna gör det angeläget att alla mål prövas skyndsamt för att rimliga rätts- 
säkerhetskrav skall vara uppfyllda. Om länsstyrelsen har funnit förutsätt
ningar för ansökan om vård föreligga, torde det som regel vara angeläget 
att få ansökan prövad skyndsamt. Något mått på skyndsamheten anges inte i 
lagtexten. Kravet på skyndsamhet får dock inte innebära att rättstillämpa- 
ren eftersätter omsorg, allsidighet och objektivitet vid beredning och pröv
ning av dessa mål. Dessa aspekter kännetecknar rättssäkerheten snarare än 
snabbheten och smidigheten. Frågan huruvida skyndsamhetskravet kom
mer på kollisionskurs med rättssäkerhetskravet är nödvändig att uppmärk
samma för att kunna legitimera det förstnämnda.

Om missbrukaren är omhändertagen och berövad friheten har den all
männa regeln om skyndsamhet i handläggningen inte ansetts tillräcklig. 
Därför skall LR företa målet till avgörande inom en vecka från den dag då 
underställningen skedde.

10 SOU 1981:7, s 32 och s 46.



Tl4 Tvångsvård av missbrukare

Vid en tidigare översyn av lagen uppmärksammades ett behov av att 
klarlägga vilken tidsfrist som skall gälla för LR:s behandling av frågan om 
vård när LR själv har beslutat om omedelbart omhändertagande. Tidsfris
ten som fanns i ”gamla” LVM 21 § andra stycket första meningen passade 
inte in i dessa fall. Det kunde inträffa att rätten inte avgjorde vårdfrågan 
förrän ansökan varit hos rätten i över en vecka. Ändringen, som trädde i 
kraft 1 juli 1984, innebar att när LR själv beslutar om omedelbart omhän
dertagande skall den tid rätten har på sig att avgöra målet om vård, en 

[ vecka, räknas från den dag då omhändertagandebeslutet verkställdes.11

11 Prop 1983/84:174, s 19, 31.
12 Prop 1987/88:147, s 108.

I sin ämbetsberättelse 1983/84 s 407 ff, behandlade JO bl a frågan om dröjsmål i 
LR vid prövning av underställt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 8 § 
LVM. JO uttalade där att han var medveten om att den snäva tidsfristen enligt 9 § 
andra stycket LVM i lagens dåvarande lydelse kunde leda till svårigheter när FPL:s 
krav på kommunikation skulle uppfyllas. Han uttalade vidare: ”Det har från rättssä
kerhetssynpunkt framstått som angeläget att ett beslut om omedelbart omhänderta
gande prövas av rätten så snart som möjligt. Men frågan om rättssäkerheten har även 
en annan dimension. Det kan från rättssäkerhetssynpunkt ifrågasättas om tidsfristen 
för rättens handläggning ger missbrukaren ett rimligt rådrum för att avge yttrande till 
rätten. Missbrukarens möjlighet att ta i anspråk rätten till offentligt biträde i under- 
ställningsmålet blir med den föreskrivna tidsfristen också synnerligen begränsad" 
(se vidare nedan om Omedelbart omhändertagande).

is Det allmänna skyndsamhetsrekvisitet har utvidgats. Både mål och ärenden 
enligt lagen skall handläggas skyndsamt. Härmed avses främst utrednings- 
och ansökningsförfarandet vid länsstyrelsen. Häri ligger också en skyldig
het för länsstyrelsen att se till att material från andra myndigheter och 
berörda tas fram skyndsamt. Skyndsamhetskravet gäller också på verkstäl- 
lighetsnivå när socialnämnden skall se till att det ordnas plats för missbru
karen på ett LVM-hem eller sjukhus och att hon/han, också eventuellt med 
hjälp av polismyndigheten, förs dit.12 Däremot har det ej ansetts behövligt 
att ge några särskilda tidsfrister för handläggningen i KR och RR även om 
missbrukaren är omhändertagen. I dessa fall får rätten själv bevaka rättssä
kerheten inom ramen för lagens allmänna skyndsamhetsrekvisit.

Det är möjligt att förlänga tidsfristerna om det bedöms vara nödvändigt. 
Redan när ansökan kommer in kan det stå klart att utredningen måste 
kompletteras eller att förhandlingen av andra skäl inte kan påbörjas inom 
den föreskrivna tiden. Missbrukaren är t ex i ett sådant tillstånd att hen- 
nes/hans inställning till ansökan inte kan inhämtas eller också kan hon/han 
inte inställa sig till förhandling förrän efter avgiftning. Detta är en undan-
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tagsregel och måste enligt motiven användas sparsamt.13 LR måste i dessa 
fall fatta ett särskilt beslut om förlängning men behöver inte motivera sitt 
beslut att förlänga tidsfristerna.14

13 Prop 1981/82:8, s 98.
14 Se Allmänna råd från socialstyrelsen 1982:6, s 21.
15 Prop 1981/82:8, s 54; se även Allmänna råd från socialstyrelsen 1982:6, s 20.
16 Bramstång, Sociallagstiftningen, 1985, s 449.

Muntlig förhandling

I mål om beredande av vård har LR och KR ålagts att hålla muntlig för
handling om det inte är uppenbart obehövligt. I andra mål prövar rätten om 
det finns skäl att hålla muntlig förhandling. Rätten är skyldig att självmant 
överväga om det finns sådana skäl. Begär part muntlig förhandling skall 
sådan alltid hållas. Rättssäkerhetsintresset har således medfört en stark 
presumtion till förmån för muntlig förhandling i mål om beredande av 
vård.

Huvudregeln är alltså att förhandlingen skall vara muntlig mellan två 
parter, missbrukaren och en representant för länsstyrelsen. Om den en
skilde har medgivit ansökan och själv begär att få slippa muntlig förhand
ling, eller om saken ändå bedöms som uppenbar, kan det enligt förarbetena 
finnas anledning att underlåta muntlig förhandling.15 Om rätten redan på 
handlingarna kan avgöra att ansökan om vård skall avslås, anses muntlig 
förhandling inte behövas.

Att part har medgivit ansökan kan enligt uttalanden i doktrinen inte 
utgöra ett fullgott skäl till att avstå från muntlig förhandling, ej heller 
dennes negativa attityd till förhandlingen.16 Avgörande för bedömningen 
är frågan vilken betydelse parts personliga närvaro kan antas ha för upp
nåendet av ett gediget beslutsunderlag. Frågan om muntlig förhandling 
skall genomgående avgöras med hänsyn till det konkreta behovet av en 
sådan. Rättssäkerhetssynpunkter talar starkt till förmån för ett sådant 
arrangemang.

Offentligt biträde och annan rättshjälp

Bestämmelsen i 42 § innebär en erinran om att man kan ha rätt till offent
ligt biträde eller annan rättshjälp i mål och ärenden enligt LVM. Denna rätt 
är en sådan viktig rättssäkerhetsgaranti att den anmärkts särskilt. De när
mare bestämmelserna återfinns i rättshjälpslagen (1972:429).
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*X Rättshjälp innebär att samhället helt eller delvis bekostar biträde av 
advokat eller annan lämplig person åt den enskilde och i vissa fall också 
utredning som hon/han vill ha gjord i ärendet. Rättshjälp kan beviljas i mål 
enligt LVM hos allmän förvaltningsdomstol när rätten efter ansökan om 
vård enligt LVM prövar om vården skall ges, liksom när ett beslut om 
omedelbart omhändertagande skall prövas av rätten. Detta gäller också när 
rätten själv beslutar om ett omedelbart omhändertagande. Departements
chefen motiverade valet av dessa typer av mål med att de avser en prövning 
om ett på det allmännas vägnar yrkat frihetsberövande över huvud skall 
komma till stånd.17

17 Prop 1981/82:8, s 128.
18 SOU 1981:7, s 63.

Önskar missbrukaren rättshjälp genom offentligt biträde, skall hon/han 
själv eller vederbörandes befullmäktigade ombud ansöka om detta hos rät
ten. Även om hon/han inte gjort så, skall rätten själv pröva behovet av 
rättshjälpen.

Rättshjälpen skall beviljas om det inte måste antagas att behov av biträde 
saknas. Rätten har alltså att utgå ifrån att behov av offentligt biträde före
ligger. Socialberedningen vann inte gehör för sitt förslag att rätten till 
offentligt biträde borde vara ovillkorlig.18 Domstolen kan underlåta att ge 
rättshjälp t ex när det från början är uppenbart att ansökan om vård inte 
kommer att bifallas. Detsamma kan också bli fallet om missbrukaren för
klarar att hon/han inte önskar rättshjälp och hennes/hans tillstånd är sådant 
att hon/han är medveten om vad hennes/hans uttalande innebär. Slutligen 
kan det också tänkas fall där behovet av vård enligt LVM är så uppenbart att 
offentligt biträde är obehövligt.

Omedelbart omhändertagande

I och med nya LVM har socialnämnden jämte polisen befogenhet att besluta 
om omedelbara omhändertaganden av missbrukare. Socialnämnden har 
tidigare inte haft någon formell möjlighet att se till att ett omedelbart 
omhändertagande kommer till stånd trots att nämnden har det yttersta 
ansvaret för att missbrukaren får den vård och hjälp hon/han behöver. 
Nämnden har varit tvungen att gå via polismyndigheten för att få till stånd 
ett omedelbart omhändertagande. Polismyndigheten kan sägas ha överprö
vat socialnämndens bedömning. Saken försvårades ytterligare av det fak
tum att praxis visade att benägenheten att fatta beslut om omedelbara 
omhändertaganden varierade anmärkningsvärt från det ena polisdistriktet 
till det andra. Saken ställdes på sin spets genom att socialnämnden samtidigt
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i princip är förhindrad att lämna ut uppgifter om missbrukaren till polisen 
genom den sekretess som gäller inom socialtjänsten.19

19 SOU 1987:22, s 304-307.
20 Prop 1987/88:147,5 99.
21 Prop 1981/82:8, s 81.

Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från det att 
beslutet underställdes rätten eller, om beslutet inte är verkställt när det 
underställs, från det att beslutet verkställdes, pröva om omhändertagandet 
skall bestå. Fristen för rättens prövning räknas alltså från det att omhänder- 1 
tagandet verkställts, i de fall beslutet inte var verkställt när det underställ
des. Bestämmelsen tar sikte på socialnämndens omhändertagande, eftersom 
polismyndigheten av naturliga skäl i regel fått ett omhändertagande verk
ställt innan det underställs. Om missbrukarens frånvaro gjorde det omöjligt 
för rätten att fastställa ett omhändertagandebeslut, var rätten tidigare 
tvungen att upphäva beslutet, trots att missbrukaren när hon/han påträffa
des kunde vara i stort behov av ett omhändertagande. Med den nya beräk
ningen av fristen för rättens prövning kan man undvika en ny omgång 
omhändertagandebeslut och underställning.20

Hänsynen till den enskildes rättssäkerhet fordrar att lagens sannolikhets- 
rekvisit i 13 § objektivt sett kan betraktas som uppfyllt redan då social
nämnd eller polismyndighet fattar beslut rörande omedelbart omhänderta
gande. I annat fall skulle ju den enskilde, i fall av arbetsbelastning hos LR 
kunna vara berövad friheten i åtskilliga dagar på skäl, vilkas styrka under
stiger den i lagtexten föreskrivna.

Samtycker den enskilde till att lägga in sig på sjukhus eller annan vård
institution finns det oftast inte tillräckliga skäl för omedelbart omhänderta
gande. Skulle det senare visa sig att hon/han avviker trots att vårdbehovet 
fortfarande kan bedömas vara akut, kan däremot ett sådant beslut vara 
motiverat. Samtycker den enskilde till vården, kan någon tvångsvård inte 
ifrågakomma. Beslutet om vård enligt LVM måste upphävas.

Innan definitiv ställning tas till frågan om omhändertagande enligt 13 § 
bör missbrukaren om möjligt undersökas av läkare bl a för att utesluta att 
hennes/hans tillstånd beror på någon sjukdom som inte hänger samman med 
missbruk av alkohol eller narkotika. Läkare bör alltid kontaktas så snart 
som möjligt efter omhändertagandet och före LR:s prövning av omhänder
tagandebeslutet skall läkarundersökning regelmässigt ha skett.21

Som tidigare framkommit kan ett omhändertagande fortgå under i vart 
fall fyra dygn, vilket ibland kan vara diskutabelt inte bara ur rättssäkerhets
synpunkt utan även ur vårdsynpunkt. Den som är omedelbart omhänderta
gen skall utan dröjsmål beredas vård i ett LVM-hem eller på sjukhus. Det 
åligger socialnämnden att föranstalta om sådan vård. Att så inte alltid blir
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fallet framgår av JO:s ämbetsberättelser 1983/84 s 172 ff och 1986/87 s 
148 ff.

1. En person hade omhändertagits med stöd av LVM 8 § (nuv 13 §) och fått kvar- 
stanna hos polisen i 17 dagar. Fråga var om tillämpningen av LVM 12 § andra 
stycket (nuv 19 §). JO uttalade att den som tas om hand med stöd av LVM 8 § i 
regel är i omedelbart behov av sådana vårdinsatser som kan ges på ett sjukhus eller 
vid ett sådant hem som avses i LVM. Socialnämnden har ansvaret för att sådan vård 
kommer till stånd.Polismyndigheten skall därför genast underrätta nämnden om 
beslutet. - Det åligger nämnden att så snart nämnden fått kännedom om det omedel
bara omhändertagandet pröva vilken vård som missbrukaren behöver och helst 
redan samma dag kontakta lämplig vårdinstitution. Som regel bör missbrukaren 
samma dag eller dagen efter omhändertagandet kunna överföras till vårdinstitutio
nen. Det får inte förekomma, uttalade JO, att socialnämnden drar sig undan det 
ansvar som nämnden har för att behövlig vård kommer till stånd och låter missbru
karen för längre tid kvarstanna i polisens förvaringslokaler.

2. Frågan gällde även här 12 § andra stycket (nuv 19 §). - JO hade upprättat en 
promemoria där styresmännen på tretton olika häkten runt om i Sverige fick svara på 
frågan hur många personer som efter beslut om omhändertagande enligt LVM 8 § 
fått kvarstanna hos polisen i fler än tre dagar. Av de lämnade uppgifterna framgår att 
det är långt ifrån ovanligt att missbrukare som omhändertagits enligt 8 § LVM får 
vistas mer än tre dagar i häkte. Enligt JO:s mening bör den omhändertagne överföras 
till vård inom kortare tid än tre dagar efter omhändertagandet. Endast om mycket 
speciella förhållanden föreligger kan längre tid än tre dagar godtas.

/Om orsakerna till de långa förvaringstiderna kan man endast spekulera. Det 
kan vara svårt att i all hast skaffa fram en plats på ett lämpligt behandlings
hem eller att ordna transporter dit. Måhända kan det brista i samarbetet 
mellan polismyndigheten och socialnämnden. Det har också hävdats att 
socialnämnderna inte alltid tar sitt ansvar för missbrukaren i detta stadium 
av processen.

När socialnämnd eller polismyndigheten har beslutat om ett omedelbart 
Omhändertagande, skall beslutet genast underställas LR:s prövning (15 §). 

Med genast avses snabbast möjliga handläggning med hänsyn till de förelig
gande omständigheterna. Någon exakt tidsgräns har inte ansetts kunna 
bestämmas, eftersom det kan bli beroende av när på dygnet omhänder
tagandet sker eller om det sker under en helg. Även länsstyrelsen skall 
underrättas, eftersom den skall utreda om det finns skäl att bereda någon 
vård på tvångsmässiga grunder.

Tidsfristen om fyra dagar i 17 § får förlängas till en vecka om det på 
grund av någon särskild omständighet är nödvändigt, såsom att den omhän
dertagnes hälsotillstånd är så dåligt att hon/han är svår att kommunicera 
med eller att muntlig förhandling begärs på ett sent stadium. Möjligheten
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att förlänga tiden bör dock användas med stor restriktivitet. Finns det ej 
skäl för omhändertagande skall rätten genast upphäva beslutet.

Ett beslut om omhändertagande upphör att gälla, när rätten avgör 
frågan om vård eller om den omhändertagne häktas (18 § andra stycket). 
Stadgandet tillkom efter lagändring 1984. Innan dess gällde att ett beslut om 
omedelbart omhändertagande fortsatte att gälla, trots att ett beslut om vård 
hade meddelats. Om detta beslut inte hade gjorts omedelbart verkställbart, 
fick det stor betydelse för vårdtidens beräkning i LVM-mål, där den 
normala vårdtiden tidigare inte fick överstiga två månader. Om domstolar
na konsekvent underlät att meddela förordnande om omedelbar verkstäl
lighet av ett beslut om vård enligt LVM, då det fanns ett beslut om omedel
bart omhändertagande, skulle vårdtiderna ha förlängts med tre veckor eller 
mer. Detta kunde inte vara acceptabelt, menade socialberedningen.22 Där
för infördes bestämmelsen att ett beslut om omedelbart omhändertagande 
alltid upphör att gälla, när rätten avgör frågan om vård.

22 Prop 1983/84:174, s 14 f.
23 Prop 1981/82:8, s 63.

Överklagande av beslut och dom

Enligt motiven är det inte lämpligt om varje detaljfråga rörande vården 
skulle kunna göras till en domstolssak. Rättens medverkan har ansetts böra 
begränsas till frågor där rättssäkerhetsaspekten gör sig gällande och där det \ 
är möjligt att göra en juridisk legalitetsprövning. De i 44 § första stycket 
angivna besluten har betraktats som så effektladdade från den enskildes 
synpunkt att överklagbarhet har framstått som motiverad, medan beslut om 
t ex försökspermission eller andra vårdfrågor har ansetts sakna sådan 
effektstyrka.

Av tidigare förarbeten framgår att det rådde tveksamhet om det var 
lämpligt och behövligt att medge rätt att klaga på beslut om avslag på begä-S 
ran om utskrivning med tanke på den begränsade vårdtid det rörde sig om. 
Departementschefen utgick ifrån att besvärsmöjligheten skulle användas i 
begränsad omfattning och att, om så ändå sker, rättens prövning inte sällan 
kunde göras relativt översiktlig.23 Man kan då ifrågasätta klagorättens 
värde och därmed berättigande, om rekommendationen skulle vinna allmän 
efterföljd. Då lagmotiven inte kan betraktas som bindande, bör från rätts
säkerhetssynpunkt dessa besvärsärenden inte underkastas en alltför lättsin
nig bedömning.

Enligt LVM 25 § andra stycket kan en intagen på ett LVM-hem flyttas I 
till ett annat sådant hem, om det anses lämpligt från vårdsynpunkt och den'
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som förestår vården vid det andra hemmet samtycker till överflyttningen 
(se nedan). Det har uppfattas som angeläget att ett sådant beslut kan över
klagas (44 §), liksom ett beslut att flytta en intagen från ett hem med 
begränsade befogenheter till ett hem avpassat för särskilt noggrann tillsyn.

Något behov av att kunna överklaga ett beslut om läkarundersökning har 
ej ansetts föreligga. För att inte allmänna besvärsbestämmelser skall bli 
tillämpliga, har en uttrycklig regel härom befunnits erforderlig (44 § 
tredje stycket). Beslut av institutionsledningen om överflyttning, förläng
ning eller utskrivning kan endast överklagas av den enskilde, dvs den 
intagne missbrukaren.

LR:s domar överklagas till KR och, i förekommande fall, RR. Detta 
framgår av FPL 33 §. För att ett mål skall tas upp i RR krävs dock att 
prövningstillstånd meddelats av denna rätt. Talan får föras av den som 
beslutet angår, om det gått honom emot. En besvärshandling tillställs enligt 
‘FPL 7 § den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas. 
Handlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden 
fick del av beslutet (jfr 44 § fjärde stycket andra momentet).

Problemet är att alltsedan den gamla LVM trädde i kraft den 1 januari 
M 982, har RR i sin årsbok publicerat endast ett avgörande enligt LVM i 

form av ett referat och ett avgörande i form av en notis. Troligen beror 
detta på den korta vårdtiden, som medför att vården är avslutad innan RR 
hinner pröva besvären, varför RR avskriver målet. RR:s ställning som 
prejudikatinstans på detta område förlorar härmed sitt värde. Domstolen 
ger ingen vägledning för rättstillämpningen, en vägledning som skall syfta 
till en mer enhetlig och konsekvent rättstillämpning av domstolarna.

Även KR:s publicerade avgöranden är mycket fåtaliga, varför egentli
gen endast LR:s opublicerade domar återstår att undersöka om man vill 
försöka ge en realistisk bild av hur rättstillämpningen ser ut.

Vården

Tvångsvård lämnas genom hem som drivs av landstingskommuner eller 
kommuner och som är särskilt avsedda att lämna vård enligt denna lag 
(LVM-hem). Ett sådant hem skall ledas av en styrelse. Styrelsen förestår 
vården vid hemmet i den mån uppgiften inte har överlåtits på en särskild 
föreståndare (22 §). För missbrukare som behöver stå under särskilt nog
grann tillsyn skall det firmas LVM-hem som är anpassade för sådan tillsyn. 

. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen beslutar 
vilka hem som skall vara sådana hem (23 §).



Tvångsvård av missbrukare 281

Enligt LVM 24 § skall vården inledas på sjukhus, ”om förutsättningar ' 
för sjukhusvård är uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till den 
planerade vården i övrigt”. ... ”överläkaren vid den sjukhusenhet där 
missbrukaren vårdas skall se till att socialnämnden eller den som förestår 
vården vid LVM-hemmet genast underrättas, om missbrukaren önskar 
lämna eller redan har lämnat sjukhuset. Överläkaren får besluta att miss
brukaren skall hindras att lämna sjukhuset under tid som behövs för att 
säkerställa att missbrukaren kan föras över till ett LVM-hem.”

Lagen föreskriver alltså att den som tvångsomhändertagits enligt LVM i 
normalfallet inledningsvis transporteras till sjukhus för frivillig inläggning 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; se nedan). Personen är således vis
serligen omhändertagen av socialmyndighetema enligt LVM men vårdas 
samtidigt frivilligt enligt HSL. Sådan frivillig vård kan givetvis i vanlig 
ordning avbrytas av patienten när som helst. Kvarhållande eller behandling 
mot patientens vilja får inte ske vid vård enligt HSL. När patienter mot 
rekommendation avbryter pågående sjukvård är det ibland motiverat att 
utreda om medicinsk tvångsvård ändå kan bli aktuell - nämligen på grund 
av allvarlig psykiatrisk sjukdom. Har emellertid LSPV bedömts inte 
tillämplig, finns inte längre laglig grund för medicinska åtgärder och 
patienten måste ges rätten att lämna sjukvården. Lagen stadgar alltså här om 
ett hittills okänt fenomen i svensk sjukvård, nämligen att läkaren skall 
beröva en person dennes fysiska frihet utan att detta har några inslag av 
medicinska överväganden.

Om intagning i och om utskrivning från ett LVM-hem beslutar den som "K 
förestår vården vid hemmet. Den som förestår vården vid ett LVM-hem får 
besluta att en intagen skall flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses 
lämpligt från vårdsynpunkt och den som förestår vården vid det andra 
hemmet samtycker till överflyttningen (25 §). Den som förestår vården^, 
vid ett LVM-hem skall fortlöpande hålla socialnämnden underrättad om 
hur vården framskrider och samråda med nämnden i alla frågor av vikt. 
Före överflyttning till ett annat hem och före utskrivning skall samråd 
alltid ske. Vidare skall vederbörande så snart det kan ske med hänsyn till 
den planerade vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas 
utanför LVM-hemmet för vård i annan form. Socialnämnden skall se till att 
sådan vård anordnas. Om förutsättningar för vård i annan form inte längre 
föreligger, får den som förestår vården vid LVM-hemmet besluta att miss
brukaren skall hämtas tillbaka till hemmet. Innan vård i annan form påbör
jas skall socialnämnden, i samråd med den intagne och den som förestår , 
vården vid LVM-hemmet, upprätta en plan för den fortsatta vården (26- ! 
28 §§). Har en intagen vistats i ett LVM-hem i tre månader utan att vård i ■ 
annan form kommit till stånd, skall föreståndaren anmäla detta till hemmets 
styrelse och ange orsaken till det (29 §).
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Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får 
bostad och arbete eller utbildning samt se till att hon/han får personligt stöd 
eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk (30 §).

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte inneha alkohol- 
haltiga drycker, narkotika eller flyktiga lösningsmedel eller injektionsspru
tor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för 
missbruk av eller annan befattning med narkotika. Hon/han får inte heller 
inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid 
hemmet. Påträffas sådan egendom, får den omhändertas (31 §). Om det 
anses påkallat, får den som vårdas enligt LVM kroppsvisiteras eller ytligt 
kroppsbesiktigas, när hon/han kommer till LVM-hemmet, för kontroll av 
att hon/han inte bär på sig något som hon/han inte får inneha där. Detsamma 
gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan 
egendom skall påträffas hos henne/honom. Kroppsvisitation och ytlig 
kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgär
den kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om 
möjligt skall ett vittne närvara. Nu nämnda bestämmelser skall gälla för alla 
som vårdas i ett LVM-hem, om det är nödvändigt för att genomföra vården 
och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter rege
ringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det (31-33 §§).

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt noggrann 
tillsyn får hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begräns
ning i rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna genom
föras. Rörelsefriheten får också inskränkas när det behövs av hänsyn till 
andra intagnas eller till personalens säkerhet. Försändelser till den som 
vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem för särskilt noggrann tillsyn får 
kontrolleras, om det behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till 
den intagnes särskilda förhållanden. Om en ankommande försändelse inne
håller narkotika o dl, får egendomen omhändertas.

Har alkoholhaltiga drycker, narkotika eller flyktiga lösningsmedel om
händertagits eller påträffats inom ett LVM-hem utan att det finns någon 
känd ägare till dem, skall den som förestår vården vid hemmet låta förstöra 
eller försälja egendomen. Detsamma skall gälla i fråga om injektionsspru
tor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för 
missbruk av eller annan befattning med narkotika (34-36 §§).



Omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda

Bakgrund

En särskild lagstiftning för utvecklingsstörda övervägdes redan i slutet av 
1800-talet, men den första lagen kom inte förrän 1944. Lagen gällde un
dervisning av ”bildbara sinnesslöa”. Landstinget blev ansvarigt för denna 
undervisning.

År 1954 ersattes lagen av en ny lag som vidgade landstingets uppgifter 
till vård av ”psykiskt efterblivna”. Enligt lagen skulle efterblivna barn och 
ungdomar undervisas vid intemat och extemskolor.

I början av 1960-talet tillsattes en utredning som bl a skulle lägga för
slag om nya former för alla psykiskt efterblivna personers vård och 
undervisning. Resultatet blev en ny lag, 1967 års lag om omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda. 1967 års lag var en särlag som reglerade sam
hällets service på ett särskilt sätt för en viss grupp människor. Genom sin 
vida omfattning kom den att uppfattas som ”de utvecklingsstördas lag”. 
Lagen uteslöt inte vanliga samhällsinsatser, men landstinget som var hu
vudman för omsorgerna kom att betraktas som ansvarigt för de utveck
lingsstörda i de flesta avseenden. 1967 års lag var en del av det omfattande 
reformprogram inom handikappområdet under 1960- och 1970-talen. 
Detta program hade som förutsättning den nya syn på handikapp som växte 
fram under perioden.

Åtgärderna inriktades på att göra det möjligt för människor med funk- 
tionsnedsättningar att leva under normala förhållanden. Den äldre synen 
avseende behovet och värdet av omhändertagande på anstalt, vilka ansågs 
endast kunna åstadkommas i sammanhållna institutioner, fick alltmer ge 
vika för åsikten att miljöerna ute i samhället måste ändras så att de passar 
alla. Den vägledande utgångspunkten för handikappolitiken är grundsat
serna integrering och normalisering. 1967 års omsorgslag har haft stor 
betydelse när det gällt att förbättra de utvecklingsstördas levnadsförhållan
den. Lagen ansågs dock präglad väl mycket av regler om institutioner och 
åtgärder oberoende av samtycke. Lagen har på grund av de stora föränd
ringarna i samhället blivit snabbt föråldrad och redan 1973 kom motioner 
om en översyn av lagen.

År 1977 tillsattes omsorgskommittén vars uppgift var att utreda om 
omsorger för bamdomspsykotiska bam och stöd åt flerhandikappade. 1981
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presenterades utredningen och förslagen var starkt präglade av de handi- 
kappolitiska målen, integrering och normalisering. Stor vikt lades vid 
behovet av att minska institutionsboendet, att öka tillgången på arbete och 
göra allas situation så likvärdig som möjligt, oberoende av om de var 
handikappade eller inte. Grundtankarna i kommittéförslaget fick ett bety
dande stöd av remissinstanserna men de lagförslag som kommittén utarbe
tat fick ett reserverat mottagande. Många remissinstanser ansåg att den 
föreslagna lagen om handikappomsorger var oklar till sin omfattning och 
innebörd. Andra hade erinringar mot kommitténs förslag i sak i betydelse
fulla delfrågor, främst vad gäller personkretsen och särskolan för psykiskt 
utvecklingsstörda bam och ungdomar.

Eftersom omsorgskommitténs förslag inte kunde läggas till grund för en 
ny lagreglering beslöt socialdepartementet hösten 1983 att tillsätta en 
arbetsgrupp, omsorgsberedningen, som skulle arbeta vidare med kommit
téförslagen och remissinstansernas synpunkter.

Omsorgsberedningens betänkande kännetecknades av att det balanserade 
väl mellan olika intressen. Samtidigt som beredningen anslöt sig till om
sorgskommitténs huvudtankar om avveckling av institutionsberoendet och 
om andra integrerings- och normaliseringsfrämjande åtgärder för psykiskt 
utvecklingsstörda, hade beredningen när det gällde bestämningen av per
sonkretsen tagit intryck av att det inom handikapprörelsen rådde delade 
meningar om det alls skulle behövas särskilda lagregler för handikappade 
och om sådana var önskvärda. Både kommittén och beredningen hade dock 
funnit att det fortfarande var nödvändigt med särskilda regler som garante
rade psykiskt utvecklingsstörda en bra service.SOL och HSL garanterar ett 
grundskydd för alla handikappade, men för psykiskt utvecklingsstörda kan 
det i särskilda fall behövas extra stödinsatser som ännu inte ansågs kunna 
tillgodoses genom SOL och HSL. Detta behov av stödinsatser borde enligt 
kommittén och beredningen garanteras genom en särskild lag. Den sär
skilda lagen skulle dock klarare än den tidigare utvisa, att den är ett 
komplement och inte en ersättning för andra lagar. Lagen kallas Lag om 
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda mfl (1985:568), OL.1 
På samma sätt anses alltjämt särskilda regler om undervisning för psykiskt 
utvecklingsstörda behövas. Dessa regler återfinns i skollagen (1985:1100).

1 Se SOU 1981:26 och prop 1984/85:176.
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Personkrets

Enligt OL är den psykiskt utvecklingsstörd som före 16 års ålder har drab
bats av någon brist eller skada, som är så betydande att hon/han behöver 
särskilt stöd och hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhället. 
Psykisk utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som 
beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. När man bedömer den 
intellektuella förmågan skall man väga samman både psykologiska, sociala 
och pedagogiska faktorer. Den som eventuellt med stöd av SOL och HSL 
klarar sig utan särskilda omsorger, omfattas inte av landstingskommunens 
ansvar enligt denna lag.

Ytterligare två grupper är berättigade till särskilda omsorger (1 § 
andra stycket). Båda gruppernas behovssituation är likartad de psykiskt 
utvecklingsstördas. Den första gruppen är de som efter 16 års ålder har fått 
en hjärnskada som lett till en betydande och bestående funktionsnedsättning. 
Orsaken kan vara sjukdomar, t ex tumörer, hjärnblödningar, inflamma
tioner och trafikskador. De som får begåvningshandikapp till följd av miss
bruk, psykisk sjukdom eller åldersdemenser räknas ej hit. Den andra grup
pen är personer med barndomspsykos. Barndomspsykosen börjar i regel 
före skolåldern och tar sig uttryck i bland annat omfattande avvikelser i 
sociala och känslomässiga relationer och i svåra störningar i språkförmå
gan. De flesta bam med en barndomspsykos blir psykiskt utvecklings
störda.

Ansvarsfördelning

SOL och HSL reglerar kommunens respektive landstingskommunens an
svar för sociala tjänster och hälso- och sjukvård. Det innebär att dessa verk
samhetsgrenar svarar också för psykiskt utvecklingsstördas behov. Först 
när det föreligger behov av extra insatser träder OL in (2 §).

Gränsen mellan OL å ena sidan och SOL och HSL å andra sidan är inte 
helt skarp. En och samma person kan behöva få hjälp från alla tre verksam
hetsgrenarna samtidigt, och det kan uppkomma tvister mellan de olika 
verksamhetsgrenarna om vilken av dem som är skyldig att svara för en 
insats i det särskilda fallet. Både SOL och OL ger möjlighet genom över
klagande att få domstolsprövning av rätten till bidrag respektive rätten till 
särskilda omsorger. Tar domstolsprövningen tid är det socialtjänstens 
yttersta ansvar (SOL 3 §) att se till att den enskilde får det stöd och den 
hjälp som socialtjänsten skall och kan ge.

I 7 § första stycket anges huvudregeln om det landstingskommunala 
ansvaret. Ansvaret omfattar främst dem som är bosatta inom landstings-
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kommunen. En person anses i regel bosatt på den ort där hon/han är folk- 
bokförd. Den psykiskt utvecklingsstörde har liksom andra medborgare rätt 
att flytta både inom landstingskommunen och till en annan landstingskom- 
mun. Ett samarbete mellan landstingskommunerna är ett måste, så att sär
skilda omsorger ställs till förfogande i den landstingskommun som den 
psykiskt utvecklingsstörde flyttar till. Även vid genomresa och sommarbo
ende skall stöd ges som omedelbart behövs. Detta gäller även de tre s k 
landstingsfria kommunerna Gotland, Göteborg och Malmö (andra stycket).

y Vidare skall landstingskommunen aktivt bedriva uppsökande verksam
het samt vidta åtgärder för de behov som blir kända och se till att de blir 
tillgodosedda. Behoven skall tillgodoses allsidigt. Landstingskommunen 
har ett samordningsansvar i förhållande till den enskilde behövande och 
skall verka för att stat, kommun och hälso- och sjukvården fullgör förplik
telser till psykiskt utvecklingsstörda. Landstingskommunen har att verka

I för att den enskilde hittar rätt bland samhällets hjälpprogram (8 §).
, Landstingskommunerna har vidare skyldighet att informera psykiskt 
utvecklingsstörda, deras anhöriga, personer i allmän tjänst samt allmänhe
ten i övrigt om de särskilda omsorgerna. Behovet att informera om 
psykiskt utvecklingsstörda och deras levnadsvillkor syftar till att underlätta 
den eftersträvade normaliseringen och integreringen i samhället. Lands
tingskommunen är också skyldig att ta initiativ i förhållande till kommu
nerna i landstingsområdet i syfte att samordna de landstingskommunala och 
de kommunala stöd- och hjälpresursema för psykiskt utvecklingsstörda och 
deras familjer.

/ Omsorgshuvudmännen är å sin sida enligt 4 § första stycket andra 
punkten skyldiga att anordna daglig verksamhet på dagcenter eller annan 
motsvarande verksamhet. Men målet för psykiskt utvecklingsstörda är 
självfallet förvärvsarbete om än ibland i skyddade former. Omsorgshu
vudmännen skall verka för att psykiskt utvecklingsstörda kan få ett arbete 
på den öppna marknaden. Detta kan ske genom förberedelse i dagcenter, 
aktiv samverkan med arbetsförmedlingen och stiftelsen Samhällsföretag 
samt genom handledning i övergångsstadiet sedan den psykiskt utveck
lingsstörde kommit ut i vanligt arbete.

Landstingskommunerna har att samverka med psykiskt utvecklingsstör
das intresseorganisationer. Samverkan bör ske i mer övergripande frågor, 
t ex planeringsarbete, men även vara av betydelse i ett enskilt fall. For
merna för samverkan bestäms av landstingskommunen och organisatio
nerna tillsammans inom ramen för de gällande sekretessbestämmelserna.

Landstingskommunen förutsätts ha en nämnd som är särskilt ansvarig 
Z för de särskilda omsorgerna (14 §). Nämnden kallas omsorgsnämnd. Frå

gor om verkställighet och förvaltning av fast egendom får efter särskilt 
beslut läggas på en annan nämnd (KL 3:14). Omsorgsnämndens uppgifter
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kan delas upp på flera organ under omsorgsnämnden, t ex distriktsnämn- 
der. Bestämmelser härom finns i lagen (1985:127) om särskilda organ i 
landstingskommunerna.2 Omsorgsnämnden är alltså inte någon obligato
risk landstingskommunal nämnd utan en fakultativ nämnd som utför en 
obligatorisk landstingskommunal funktion. Bestämmelserna i KL 3 kap om 
styrelsen och övriga nämnder m m gäller för omsorgsnämnden. Lagrådet 
gick emot propositionens förslag att KL:s mildare regler om jäv skulle 
gälla för omsorgsnämnden. Lagrådet åberopade uttalanden i förarbetena 
till 1971 års förvaltningsreform och föreslog med hänvisning till motsva
rande bestämmelse i bl a SOL, att FL:s jävsregler skulle gälla enhetligt för 
alla ärenden i omsorgsnämnden. Lagrådets förslag godtogs med den moti
veringen att det knappast kunde vara annat än till fördel att ha enhetliga 
jävsregler att tillämpa i samtliga fall.

Lagen innehåller inte några anvisningar om skyldighet att ha vissa 
administrativa befattningar som tidigare lagstiftning gjorde. I stället finns 
en allmän regel om skyldighet att ha den personal som behövs för att med
dela god omsorg (16 §). Bestämmelserna avser all personal, och det an
kommer på landstingskommunen själv att organisera verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. Regeringen ges möjlighet att utfärda regler om behö
righet till särskilt ansvarsfulla tjänster inom omsorgsverksamheten, t ex 
föreståndare för grupphem. Regeringen ges möjlighet att delegera beslut 
om behörighetsregler till socialstyrelsen.

Skyldighet föreligger för omsorgshuvudmannen att i samråd med kom-n 
munema i landstingsområdet planera de särskilda omsorgernas utveckling. 
Planeringen bör ske fortlöpande (9 §). Samråd skall också ske med den 
psykiskt utvecklingsstördes närstående (10 §). Bestämmelsen är avsedd att -f 
garantera närstående fortlöpande information och ge möjlighet att ta till 
vara den psykiskt utvecklingsstördes rätt i de fall där denne har svårighet 
att själv göra detta. Begreppet närstående innefattar dels nära släktingar 
(föräldrar, syskon, make, bam), dels kontaktperson, förmyndare eller god 
man. I samrådsskyldigheten ingår skyldighet att informera om tänkta eller 
redan vidtagna åtgärder samt rådgöra om den psykiskt utvecklingsstördes 
behov. Den psykiskt utvecklingsstörde bör så lång som möjligt själv 
medverka vid samrådet.

Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndare när en psykiskt 
utvecklingsstörd person antas behöva god man eller förvaltare. FB:s regler 
(1988:1251) om god man eller förvaltare har stor betydelse när det gäller 
de personer som avses i denna lag (OL ändrad 1988:1276).

Landstingskommunerna kan efter regeringens godkännande överlåta 
uppgifter som de skall fullgöra enligt OL till en kommun. Vissa uppgifter

2 Prop 1984/85:98.
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som läggs på landstingskommunerna är nära besläktade med de uppgifter 
kommunerna har enligt främst SOL. En successiv överföring av de sär
skilda omsorgerna från landstingskommunerna till kommunerna kan ske 
genom överenskommelse med kommunerna om att överta ansvaret för 
någon, flera eller alla omsorgerna enligt denna lag. En överenskommelse 
av detta slag anses böra kunna tidsbegränsas eller gälla tills vidare med upp- 
sägningsrätt. När en kommun övertar ansvaret för en särskild omsorg gäl
ler reglerna i lagen för kommunens verksamhet. Det innebär att kommunen 
skall ha en omsorgsnämnd och planera sin del av verksamheten. Samord
ning med landstingskommunen bör ske för de olika kommunernas del.

Dessa regler har ett särskilt intresse, eftersom planerna med en full
ständig kommunalisering av OL är mycket långtgående. Dessa innebär att 
huvudmannaskapet för omsorgen övergår helt från landstingskommunerna 
till primärkommunema.

De särskilda omsorgerna

Omsorgen skall kännetecknas av grundsatserna normalisering och integre
ring (3 §). Möjlighet att leva som andra betyder alltså reella förutsätt
ningar trots handikapp att leva ett liv likvärdigt med människor i allmänhet. 
Tillfälle skall ges att få delta i olika samhälleliga sammanhang. Att utveckla 
den enskildes resurser är särskilt viktigt när det gäller personer med svår 
utvecklingsstörning och dem med flera handikapp. Genom de särskilda 
omsorgerna tillförsäkras psykiskt utvecklingsstörda goda levnadsvillkor. 
Omsorgerna skall stärka deras resurser att leva ett självständigt liv. Den 
enskilde psykiskt utvecklingsstörde har rätt att själv bestämma över sig och 
sin situation. Det kan dock vara svårt och till och med omöjligt för omvärl
den att veta om den psykiskt utvecklingsstörde förstått innebörden av vad 
som händer omkring honom. I dessa fall måste hon/han företrädas av någon 
annan, men oberoende av den enskildes förmåga, måste all verksamhet ha 
sin grund i respekt för individen och för dennes integritet.
A Landstingskommunerna är skyldiga att tillhandahålla de i OL 4 § upp
räknade särskilda omsorgerna till de persongrupper som angivits i 1 §. 
Uppräkningen är fullständig på det sättet att omsorgshuvudmannen måste 
erbjuda dem. Inget hindrar att omsorgshuvudmannen erbjuder även andra 
insatser åt de behövande persongrupperna.
f Punkt 1 rör rådgivning och annat personligt stöd av en kontaktperson. 
Landstingskommunerna måste ha anställda experter, så den enskilde får 
fullgod rådgivning och ett fullgott stöd. Rådgivning skall också erbjudas 
anhöriga. Det är de anhöriga och den psykiskt utvecklingsstörde som be-
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stämmer om man vill ha en kontaktperson. Hon/han skall vara medmän
niska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga. Hen- 
nes/hans funktion är att ge goda råd, vara förespråkare för den utveck- 
lingsstörde, besvara skrivelser, tala med personal osv. För den som bor på 
institution blir kontaktpersonens viktigaste uppgift att hjälpa den utveck- 
lingsstörde till gemenskap utanför institutionen. Kontaktpersonerna är inte 
att jämföra med ställföreträdare eller ombud i rättsligt hänseende och ute
sluter inte att god man eller förmyndare kan behövas.

Punkt 2 rör daglig verksamhet i dagcenter eller annan sysselsättning för ■* 
dem över skolåldern som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Främst avses här verksamhet i dagcenter som skall ge psykiskt utvecklings
störda möjlighet att utveckla sina resurser och delta i samhället. I lands
tingskommunens skyldighet ingår också att se till att den utvecklingsstörde i 
kan ta sig till och från dagcentret. Bestämmelsen tar särskilt sikte på dem 
som är i yrkesverksam ålder, dvs över skolåldern. Även den som uppnått 
pensionsåldern skall få komma till dagcenter.

Punkt 3 rör skyldighet för landstingskommunen att tillhandahålla av- 
lösningshjälp i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttids- 
boendet kan ske i särskilda korttidshem, i grupphem där det även bor andra 
eller i annan familj, s k stödfamilj. Den avlösning som kan behövas i den 
utvecklingsstördes eget hem skall ges av socialtjänsten. Landstingskommu
nerna skall ansvara för den tillsyn som bam och unga över tolv år kan 
behöva före och efter skoldagens slut. För bam under tolv år är socialtjäns
ten skyldig att svara för tillsynen.

Punkt 4 handlar om familjehem och elevhem. För bam skall landstings- A’ 
kommunen i första hand erbjuda bostad i en annan familj, s k familjehem. I 
OL saknas motsvarighet till de ovan anförda bestämmelserna om möjlighet 
att meddela förbud för föräldrarna att ta hem barnet, s k flyttningsförbud, 
liksom möjligheten att placera ett bam utanför den egna familjen mot 
föräldrarnas vilja. För bam som flyttar hemifrån i tonåren kan det finnas 
goda skäl att välja elevhem. Elevhem skall vara små och belägna i vanlig 
bostadsbebyggelse. Riktmärket för antal platser är fyra stycken.

Punkt 5 handlar om grupphem. Bostad i grupphem för vuxna som inte 
kan bo självständigt skall liksom elevhemmen vara insprängda i vanlig 
bebyggelse. Man bör undvika att grupphem placeras i omedelbar närhet av 
varandra och antalet platser bör även här vara fyra stycken. Landstings
kommunerna är inte skyldiga att anordna egen bostad för vuxen psykiskt 
utvecklingsstörd, där hon/han bor själv eller tillsammans med en partner. 
Det är kommunen som skall göra det.

Rätten till omsorger är en rättighet i juridisk mening. OL 5 § ger 
psykiskt utvecklingsstörda rätt att få stöd och hjälp i form av särskilda 
omsorger. Förutsättningarna som skall föreligga är dels att den psykiskt
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utvecklingsstörde behöver detta slag av stöd och hjälp i sin livsföring, dels 
att hon/han själv saknar förmåga att tillgodose det föreliggande behovet. 
Det har visat sig i rättstillämpningen att den enskilde har haft stora svårig
heter att göra gällande denna sin rättighet. Landstingskommunerna har 
hänvisat till bristande resurser. RR har dock fastslagit att en dylik invänd
ning inte är juridiskt hållbar. I så fall får omprioriteringar göras. Den 
enskildes rätt till särskilda omsorger får inte göras villkorlig.

I lagtexten anges också inriktningen för kvalitetsnivån på de särskilda 
omsorgerna. Omsorgerna skall tillförsäkra psykiskt utvecklingsstörda goda 
levnadsvillkor. Bestämmelsen påminner om SOL 6 §. Genom biståndet 
skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Socialnämndens 
beslut i biståndsfrågor får överklagas av den enskilde till domstol. Detta 

$ motsvarar OL 20 § om rätt att överklaga omsorgsnämndens beslut om sär
skilda omsorger. Vid tvist om vilken eller vilka särskilda omsorger den 
enskilde har rätt till skall en bedömning liknande den i SOL göras, dvs 
omsorgerna skall tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Bedöm
ningen måste ske individuellt men utifrån mera generella bedömningsnor- 
mer. De särskilda omsorgerna skall anpassas till mottagarens individuella 
behov. Att omsorgerna skall vara lätt tillgängliga är ett uttryck för den så 
kallade närhetsprincipen, dvs de omsorger som erbjuds skall så långt möj
ligt med hänsyn till geografiska förhållanden ligga nära den psykiskt 
utvecklingsstördes normala hemmiljö. Omsorgerna skall utformas så att de 
ökar den psykiskt utvecklingsstördes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. En aktiverande prägel bör utmärka omsorgerna, dvs att omsorgerna 
ges av och tillsammans med den utvecklingsstörde. Det yttersta målet är att 
även den som har en betydande psykisk utvecklingsstörning skall kunna 
klara ett självständigt boende, ett vanligt arbete osv.

Till skillnad från 1967 års omsorgslag medger nu gällande lag inte att 
V särskilda omsorger ges mot den psykiskt utvecklingsstördes vilja (6 §). Om 

en psykiskt utvecklingsstörd nått en sådan förståndsmognad, att hon/han 
förstår innebörden av ett erbjudande av särskilda omsorger, faller erbju
dandet om hon/han motsätter sig det. Landstingskommunen bör dock hålla 
en fortlöpande kontakt, så att alternativa lösningar av ett behov kan ges. Vid 
kontakterna måste dock 3 § iakttas, dvs respekten för den enskildes själv
bestämmande och integritet.

En begäran om särskilda omsorger likställs med ett uttryckligt samtycke 
till ett erbjudande. I detta ligger samtidigt att omsorgen skall upphöra om 
och när den psykiskt utvecklingsstörde förklarar att hon/han inte längre vill 
ha den. För vissa psykiskt utvecklingsstörda som på grund av sin ungdom 
eller sitt handikapp är ur stånd att avge en bindande viljeförklaring, före
skrivs att omsorgerna skall ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare 
eller god man.
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Åldersgränsen 15 år som anges i lagen innebär, att, om en 15-åring själv 
förstår vad saken innebär och kan uttrycka en vilja, hon/han inte kan bere
das särskilda omsorger enbart på vårdnadshavarens eller annan legal ställ
företrädares begäran. 1 1967 års omsorgslag angavs att den som fyllt 15 år 
och nått sådan mognad att hennes/hans vilja borde beaktas, själv kunde 
begära och samtycka till omsorger. Bestämmelsen i den gamla OL (35 §) 
att efter ett särskilt beslutsförfarande medge vård oberoende av samtycke i 
vårdhem och specialsjukhus, har ingen motsvarighet i nu gällande OL (se 
dock nedan).

Tillsyn

Socialstyrelsen är högsta tillsynsmyndighet över de sociala omsorgerna 
(18 §). En avvägning av den statliga tillsyns- och kontrollfunktionen måste 
ske mellan olika intressen, t ex intresset av ett ökat lokalt inflytande och 
kraven på rättssäkerhet. I socialstyrelsens tillsyn ligger att följa och stödja 
verksamheten och fortlöpande inhämta uppgifter och information. Huvud
uppgift för socialstyrelsen blir att bevaka och att ge råd om sociala, medi
cinska och rättsliga säkerhetskrav såväl för enskilda psykiskt utvecklings
störda som för verksamheten och se till att gällande bestämmelser inom 
området följs.

Socialstyrelsens rätt att inspektera verksamheten är främst tänkt att 
fungera som ett informations- och erfarenhetsutbyte mellan socialstyrelsen 
och huvudmännen. Men då omständigheterna påkallat det har verklig 
inspektion skett, och även då huvudmännen begärt inspektion för att få 
socialstyrelsens uttalande rörande någon fråga, har sådan skett.

Inspektionsverksamheten avseende kvaliteten i verksamheten bör i \ 
första hand ha karaktären av erfarenhetsåterföring till fältet och ett utnytt
jande av erfarenheterna inom den praktiska verksamheten som underlag 
för forskning, utbildning och försöksverksamhet.

Regeringen har befogenhet att vid behov utfärda föreskrifter för att \ 
garantera psykiskt utvecklingsstörda, som i många avseenden har svårare 
än andra att själva bedöma sin situation, ett skydd till liv, personlig säkerhet j 
eller hälsa inom verksamheten med de särskilda omsorgerna. Regeringens 
befogenhet att utfärda rena verkställighetsföreskrifter följer av RF 8:13.^

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela föreskrifter till 
skydd för enskilda. Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och ger allmänna 
råd även utan överlåtelse från regeringen och skall då beakta bestämmel
serna om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvis
ningar och råd (RF 11:7).
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Besvär

Efter mönster från SOL skall talan mot omsorgsnämndens beslut i fråga om 
särskilda omsorger åt enskilda överklagas av den enskilde eller behörig 

i ställföreträdare. Talan föres genom förvaltningsbesvär, vilket innebär att 
besvärsmyndigheten skall pröva ärendet i dess helhet. Som besvärsmyndig- 
het har i överensstämmelse med besvärsordningen ifråga om bistånd enligt 
SOL angetts allmän förvaltningsdomstol, dvs LR. 1 1967 års lag överklaga
des beslut att vägra omsorger till socialstyrelsen.

Omsorgsnämnden har efter begäran av den enskilde eller dennes ställfö
reträdare om hjälp att få särskilda omsorger i första hand att pröva om rätt 

! till särskilda omsorger föreligger enligt lagens bestämmelser. Finner 
nämnden vid sin prövning att sådan rätt inte föreligger, lämnas begäran 
utan bifall. Finner nämnden å andra sidan att rätt till särskilda omsorger 
föreligger men i en annan form än den begärda, kan framställningen bifal
las först om den enskilde ändrar sin begäran. Har nämnden avslagit den 
enskildes begäran, skall nämnden ge besvärshänvisning.

Q Överklagar den enskilde beslutet, skall LR pröva frågan om rätten till 
särskilda omsorger. Finns ingen sådan rätt skall besvären ogillas. Finner 
domstolen att den enskilde har rätt till särskilda omsorger, skall domstolen 
enbart pröva om rätt finns till den eller de särskilda omsorger som den 
enskilde begärt. Domstolens prövning skall i dessa fall enbart avse frågan 
om rätten till den särskilda omsorgen, inte utformningen. Det ankommer 
på omsorgsnämnden att bestämma det närmare innehållet i omsorgen. Lag- 

, rådet instämde med departementschefen i det ovan sagda men gav ett 
exempel då domstolsprövningen avser just utformningen av den särskilda 
omsorgen, i vart fall på det sättet att domstolen uttalar sig huruvida den 
lämnade omsorgen är tillräcklig med beaktande av innehållet i 3 och 5 §§ i 
lagen. Exemplet var att den enskilde åtnjuter en viss omsorg enligt 4 § men 
gör gällande att innehållet i den lämnade omsorgen inte fyller lagens krav 
på hur en sådan omsorg bör vara beskaffad. Om en viss person är missnöjd 
med en viss stödinsats som erbjuds henne/honom och önskar tillgång även

I till en annan eller mer kvalificerad hjälp, måste hon/han rimligen ha rätt att 
av en domstol få prövat huruvida det som erhålls uppfyller lagens krav.

Vid domstolsprövningen skall bedömningen ske på grundval av vad som 
blivit i målet upplyst om den enskildes behov och om de resurser som finns 
inom landstingskommunen. Vid bifall till besvären kan det ibland vara 
påkallat att återförvisa ärendet till omsorgsnämnden för att nämnden skall 
kunna besluta om insatsernas närmare utformning.

Andra beslut av omsorgsnämnden än sådana som avser särskilda omsor
ger åt enskilda kan bara överklagas genom kommunalbesvär. Det innebär 
att besvärsprövningen är begränsad till att avse sådana förhållanden som
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när beslut strider mot lag eller annan författning, kränker klagandens 
enskilda rätt, eller annars vilar på orättvis grund (KL 7:1). Domstolen kan 
endast upphäva beslutet och ej sätta något nytt beslut i dess ställe. Kommu
nalbesvär gäller även om ett beslut om särskilda omsorger åt enskild över
klagas av någon annan än den enskilde själv eller hennes/hans legala ställfö
reträdare.

Som framgått ovan bygger OL i princip på frivillighet, även om de sär
skilda omsorgerna i vissa fall kan ges på begäran av annan än den utveck- 
lingsstörde själv (6 §). Genom övergångsbestämmelser (lag 71985:569/ om 
införande av lagen /l985:568/ om särskilda omsorger om psykiskt utveck
lingsstörda m fl, 5 och 6 §§) kan emellertid fortfarande vuxna utveck
lingsstörda beredas vård oberoende av samtycke med stöd av lagen (1967: 
940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (35 §). Här
vid övertas omsorgsnämndens funktioner av utskrivningsnämnd enligt 
LSPV (se nedan).



Bakgrund

Under intryck från upplysningen började i mitten av 1800-talet ”galningen” 
ses som en sjuk människa, inte som tidigare, en person som var besatt av 
onda andar eller straffad av Gud. Denna uppfattning innebar ett krav på 
behandling för att bota patienten. Behandlingen skulle bestå i isolering från 
omgivningen. Sjukhusen skulle därför ligga på landet. De intagna skulle 
också separeras från varandra. Kvinnor och män skulle hållas åtskilda lik
som bildade och obildade. Anstalterna blev självförsörjande enheter. Hos
pitalen präglades av arbete, ordningsamhet, renlighet, lydnad och guds- 
fruktighet. Systemet påminde i mycket om fängelsesystemet. Läkaren var 
den centrala ledaren på hospitalen. 1869 fanns tio hospitalsläkare anställda i 
hela riket. Först i slutet av 1800-talet började rättssäkerheten diskuteras 
som en följd av en uppmärksammad tvångsintagning som skett på anhörigas 
initiativ och utan att läkaren träffat patienten.

1929 års sinnessjuklag medförde inga stora förändringar. Hospitalen 
bytte namn till sinnessjukhus. Intagning kunde ske genom egen ansökan 
eller genom förmedlare, god man, make eller anförvant. Till ansökan skul
le bifogas flera formulär, ett läkarintyg, en levnadsberättelse och ett präst
bevis. Möjlighet att överklaga vägrad utskrivning infördes. Sinnessjuk
husen var ännu på 1940-talet i mångt och mycket avskilda från omvärlden. 
Sinnessjukdom sågs fortfarande som en skam och vården byggde på 
kontroll och förvaring. Behandlingsmöjligheterna var få. På 1930- och 40- 
talen introducerades insulinkomabehandling mot vissa typer av schizofreni, 
iobotomi (operativt ingrepp i hjärnan) mot svåra ångesttillstånd och opium 
som lugnande medel.1

Allmänt om lagregleringen rörande sluten psykiatrisk vård

Med sluten vård i lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk 
vård i vissa fall, LSPV, avses enligt HSL 5 § sådan vård som ges på sjuk
hus. All annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Vård för psykisk

1 SOU 1984:64, s 42 - 58.
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sjukdom förekommer både i form av sluten och öppen vård. Skrivningen ”i 
vissa fall” i rubriken visar att lagen endast gäller för en del av den slutna 
psykiatriska vården, nämligen den tvångsmässiga. Detta innebär att frivil
ligt inskrivna patienter vårdas med stöd av HSL:s regler. Vård enligt LSPV 
innebär alltså att den intagne kan underkastas medicinsk behandling mot sin 
vilja samt visst annat fysiskt tvång, t ex fastlåsning i bälte och inlåsning på 
sjukhuset.

LSPV inleds med bestämmelser om vilka sjukdomstillstånd som medger 
att tvångsvård tillgrips. Tillstånden sammanfattas med uttrycken psykisk 
sjukdom och psykisk abnormitet som inte är psykisk sjukdom eller utgörs 
av hämning i förståndsutvecklingen. Det krävs att tillståndet är allvarligt 
eller att vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och 
grad. Oavsett allvaret i sjukdomstillståndet krävs att sjukdomen yttrar sig 
på ett speciellt sätt. Dessa yttringar kallas specialindikationer (se vidare 
nedan).

LSPV får i princip endast tillämpas vid offentliga sjukvårdsinrättningar 
(2 §) med dispensmöjlighet för andra institutioner efter regeringens god
kännande.

Intagning enligt LSPV sker antingen efter beslut av läkare eller efter 
förordnande av domstol i brottmål. Det vanligaste intagningsförfarandet 
grundas på vårdintyg som läkare utfärdar. Intagning enligt 8 § kan komma 
till stånd om vårdintyget uppfyller vissa krav och sannolika skäl för att vård 
kan beredas föreligger. Inom åtta dagar skall sedan överläkaren pröva om 
vård kan beredas med stöd av lagen.

I LSPV ges ingen närmare beskrivning av de åtgärder som får företas 
med stöd av lagen. Den allmänna regeln om behandlingsåtgärder finns i 
13 §. Av denna paragraf framgår att en patient får hindras att lämna sjuk
huset. Patienten får i övrigt underkastas det tvång som är ”nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med vården eller för att skydda honom själv eller 
omgivningen”. Detta tvång är av två slag. Det ena avser den medicinska 
behandlingen och det andra avser åtgärder till syfte att skydda patienten 
eller omgivningen. När det gäller bedömningen av det medicinskt motive
rade sätter läkarinstruktionen gränser. Behandlingen skall ske ”i överens
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. 13 § får inte användas 
i bestraffnings- eller forskningssyfte.2 Enligt tillämpningskungörelsen till 
LSPV 2 § femte punkten skall tvångsåtgärder antecknas i journalen.

I 15 § regleras en särskild form av tvång. Här ges överläkaren i vissa 
fall, eller annan läkare på överläkarens uppdrag, möjlighet att ta del av 
innehållet i försändelser till eller från en patient. I vissa fall kan en försän
delse tas om hand och kvarhållas. Ett sådant beslut skall fattas av utskriv-

2 Socialstyrelsen redovisar 1977:14, s 342-345.
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ningsnämnd. Försändelser ställda till vissa i lagen uppräknade myndighe
ter, t ex utskrivningsnämnd, skall vidarebefordras utan granskning. Vissa 
försändelser får granskas men inte kvarhållas.

Med stöd av 13 § kan överläkaren ta hand om alkoholhaltiga drycker, 
kanyler o dyl som påträffas hos patient (36 §).

Permission, dvs tillstånd att på egen hand vistas utanför sjukhusområdet, 
regleras i 14 §. En förutsättning är att det inte medför fara för patienten 
själv eller annan. Om detta beslutar överläkaren eller i vissa fall utskriv
ningsnämnden. överläkaren får återkalla tillståndet om förhållandena på
kallar det. Hon/han kan delegera denna rätt till annan läkare om särskilda 
skäl föreligger. Vidare kan hon/han begära biträde av polis enligt 35 §.

Så fort förutsättningarna för vård enligt 1 § inte längre föreligger skall 
patienten utskrivas. Denna prövning skall ske fortlöpande. Enligt 17 § 
andra stycket skall utskrivningsnämnden besluta om utskrivning om en 
patient intagits på grund av domstols förordnande eller om patienten begått 
brott mot annans personliga säkerhet utan att åtal väckts, dvs utan att dom
stol prövat fallet eller om en patient har varit intagen på kriminalvårdsan- 
stalt för undergående av påföljd för brott och under anstaltstiden eller i 
samband med att den upphör, intagits enligt LSPV och inte skall återföras 
till anstalten, övriga utskrivningar beslutas av överläkaren som även har 
rätt att hänskjuta frågan till utskrivningsnämnden.3

I 18 § ges patienten och dennes närmast anhöriga, förmyndare och god 
man eller förvaltare rätt att ansöka om utskrivning. Ansökan skall vara 
skriftlig. Patienten skall upplysas om sin rätt att ansöka om utskrivning och 
hon/han skall beredas tillfälle att upprätta erforderliga handlingar.

Försöksutskrivning får ske om det föreligger särskilda skäl och det inte 
medför fara för annans säkerhet eller för patienten själv. Vidare är för- 
söksutskrivningen begränsad till sex månader åt gången. Patienten kan 
åläggas att iaktta särskilda föreskrifter och kan även ställas under tillsyn av 
lämplig person. Enligt 20 § kan försöksutskrivning återkallas om förhål
landena påkallar det. Detta beslut fattas av överläkaren som kan delegera 
denna rätt om särskilda skäl föreligger. I övrigt gäller samma regler vid 
försöksutskrivning som vid utskrivning.

Utskrivningsnämnden får när som helst skriva ut en patient slutligt eller 
på försök (17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket). När en patient 
vårdats tre månader enligt LSPV, skall överläkaren anmäla till nämnden 
om hon/han anser att fortsatt vård behövs. Motsvarande förfarande skall 
sedan upprepas var sjätte månad under vårdtiden på sjukhus enligt 20a § .

Utskrivningsnämndema är dels första instans i vissa ärenden dels över
prövningsinstans. Nämndens beslut kan överklagas i psykiatriska nämnden

3 Wenn er gren, Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall med kommentar.
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som är sista instans. Flertalet beslut enligt LSPV kan överklagas (21 §). De 
beslut av utskrivningsnämnd som kan överklagas finns uppräknade i 22 §. 
Den som kan ansöka om utskrivning enligt 18 § kan också överklaga ett 
beslut enligt 24 §. Talan får väckas under vårdtiden och tre veckor från 
den slutliga utskrivningen (se vidare nedan under rubriken Besvär).

En patient skall underrättas om sin rätt att överklaga, att anlita biträde 
enligt FL samt att begära rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Tillsynen över 
LSPV:s efterlevnad utövas av socialstyrelsen enligt 38 §.

General- och specialindikationerna

Med begreppen psykisk sjukdom och psykisk abnormitet har man täckt in 
ett mycket vidsträckt område, från lättare neurotiska tillstånd som gränsar 
till det normalpsykologiska till svåra psykoser. Lagstiftaren valde att 
begränsa tillämpningsområdet genom att använda sig av formuleringen 
”vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad”. 
Man valde denna formulering i stället för t ex ”allvarlig” psykisk sjukdom, 
som är vanlig i andra länder. Vårdbehovet skall vara oundgängligt med 
hänsyn till sjukdomens art, vilket innebär den typ av sjukdom som patienten 
lider av. Vårdbehovet skall också vara oundgängligt med hänsyn till sjuk
domens grad, vilket innebär omfattningen av det ingrepp i personligheten 
som sjukdomen har orsakat. Genom att på det här sättet hänvisa både till 
arten och graden avsåg man att på ett tydligt sätt markera att en samlad 
bedömning av sjukdomsbilden skulle göras.

Vårdbehovets oundgänglighet skall prövas inte bara med utgångspunkt i 
generalindikationen utan även under hänsynstagande till specialindikatio
nema. Dessa ger var och en sin mening åt ordet vård och styr alltså behovs
bedömningen. Detta innebär att vårdbehovets oundgänglighet skall bli 
föremål för en samlad bedömning enligt såväl generalindikationen vilken 
alltså hänför sig till sjukdomsbilden som enligt en eller flera specialindika
tioner.

Av de fem specialindikationema kan en sägas vara medicinsk, medan de 
övriga fyra kan betraktas som sociala. Den medicinska indikationen innebär 
att den enskilde ”dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjuk
domsinsikt eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen 
är ur stånd att rätt bedöma sitt behov av vård, dels kan få sitt tillstånd avse
värt förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir”. 
Det som krävs för att en läkare skall kunna använda den medicinska indika
tionen som grund för intagning enligt LSPV är för det första någon form 
av bristande sjukdomsinsikt respektive bristande insikt om vårdbehov för
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sjukdomen p g a narkotikamissbruk och för det andra att tillståndet kan 
betraktas som behandlingsbart. De sociala indikationerna brukar benämnas 
farlighetsindikationen, hjälplöshetsindikationen, störandeindikationen och 
kriminalitetsindikationen.

Farlighetsindikationen innebär att vederbörande till följd av sjukdomen 
är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa 
eller för eget liv. Denna indikation innefattar tre kategorier av farlighet. 
Gemensamt för dessa är att de måste vara en yttring av sjukdomen.

Den första kategorin gäller farlighet för annans personliga säkerhet. 
Graden av och sannolikheten för det våld som hotar skall enligt förarbetena 
avgöra frågan om intagning enligt denna grund. Våld som kan medföra 
allvarliga kroppsskador liksom alla former av våld som inte kan betraktas 
som ringa är som regel skäl för ingripande enligt denna indikation. Sanno
likheten för våld är svårare att avgränsa. Ju allvarligare våld som hotar 
desto lägre krav bör ställas på sannolikheten för våldets förverkligande var 
den slutsats man drog i förarbetena.

Den andra kategorin av våld är det som riktar sig mot andra människors 
fysiska eller psykiska hälsa. Farlighet för andras psykiska hälsa togs med i 
lagtexten på initiativ av departementschefen, för att det tydligt skulle 
framgå i vilka situationer som intagning enligt denna indikation kan ske.

Den tredje kategorin gäller farlighet för eget liv. Det krävs grundad 
anledning till antagande att den sjuke skall ta sitt liv för att intagning enligt 
denna indikation skall kunna ske. Departementschefen påpekade att det 
faktum att någon försökt att ta sitt liv inte är tillräckligt.

Hjälplöshetsindikationen innebär att vederbörande till följd av sjukdo
men är ur stånd att ta vård om sig själv. Det skall vara fråga om verkliga 
försummelser av elementära krav på hygien, näringstillförsel eller dylikt. 
Enbart oförmåga att på ett rationellt sätt handha sina ägodelar faller inte 
inom ramen för denna indikation. Oförmågan får inte vara tillfällig utan 
måste sträcka sig över en ”väsentlig tidrymd”. Departementschefen påpe
kade att denna indikation inte får användas enbart på den grunden att den 
sjuke inte kan avhålla sig från att begå brott.

Störandeindikationen innebär att vederbörande till följd av sjukdomen 
har ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt. Liksom vid de 
övriga indikationerna krävs att beteendet har uppkommit som en följd av 
sjukdomen. Dessutom krävs att störandet är grovt. Intagning enligt denna 
indikation är i första hand tänkt att ske vid långvariga sjukdomstillstånd. 
Departementschefen mildrade ett dylikt krav genom uttalandet att man inte 
”ovillkorligen bör kräva att sjukdomstillståndet varit långvarigt för att 
indikationen skall kunna tillämpas”.

Vid störningar av närboende krävs vidare enligt förarbetena att stör
ningen är av den art ”att den icke rimligen bör tålas”. Det är i tämligen få
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fall av psykisk sjukdom som den sjuke är så besvärande för omgivningen att 
intagning enligt LSPV är oundgänglig.

Kriminalitetsindikationen innebär att vederbörande till följd av sjukdo
men är farlig för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyddat 
intresse som inte hänförs in under farlighetsindikationen. Kriminalitetsin
dikationen har införts i syfte att möjliggöra överlämnande till sluten psy
kiatrisk vård som brottspåföljd, även om ingen annan specialindikation 
föreligger.

Det är specialindikationema som skall styra bedömningen av vårdbeho
vet. För att kunna använda sig av den medicinska indikationen måste den 
läkare som gör bedömningen vara specialist i psykiatri. Hur avgör man att 
en patient saknar sjukdomsinsikt? En patients vägran att låta sig läggas in på 
sjukhus kan naturligtvis inte tas som intäkt att denne saknar sjukdomsinsikt, 
lika litet som ett medgivande från en patient att hon/han är sjuk kan ses som 
ett tecken på att hon/han har sjukdomsinsikt. Hur avgör man sedan att bris
ten på sjukdomsinsikt är en följd av sjukdomen? Även för en specialist 
måste besvarandet av dessa frågor möta mycket stora problem.4 Farlig
hets-, hjälplöshets- och störandeindikationema ger däremot läkaren större 
rörelsefrihet.5 Dessa indikationer är allmänt hållna och anger inga klara 
gränser.

4 Hetzler, I behov av vård? Hur lagen om sluten psykiatrisk vård tillämpas s 91.
5 Hetzler, a a, s 93 ff.
6 Wennergren, a a, s 91-92.

Intagning

En viktig del i den enskildes rättssäkerhet ligger i att förfarandet vid 
tvångsingripanden är utformat på ett sådant sätt att godtyckliga intagningar 
förhindras. Om det finns luckor i denna process ökar naturligtvis risken för 
att fel person blir föremål för tvångsvård och att lagen tillämpas inkon- 
sekvent. Intagningsförfarandet regleras i 3-12 §§.

Förfarandet vid intagning enligt LSPV kan delas in i två etapper. Den 
första etappen regleras i 3-8 §§ . Detta beslut om intagning kan ses som ett 
interimistiskt beslut. Den andra etappen regleras i 9 § och utmynnar i ett 
slutligt beslut om intagning.6

För att någon skall kunna tas in enligt LSPV krävs ett giltigt vårdintyg. 
Enligt 4 § får vårdintyget utfärdas endast i samband med en personlig 
undersökning och denna undersökning får företas endast om det finns skä
lig anledning därtill. I förarbetena uttalades dock att det i vissa fall är 
”nödvändigt att helt eller delvis grunda ett vårdintyg på uttalanden från



300 Sluten psykiatrisk vård

andra personer”. I dessa fall menade man att det är nödvändigt att vårdinty
get klart utvisar varifrån dessa uppgifter hämtats.7

7 SOU 1964:40, s 271 f. Se även HSAN 53/88:5 och 20/86:2.
8 Lidbcrg-Freese, Rätt och psykiatri.
9 Prop 1966:53, s 177 ff. Se även JO 1969 s 287, JO 1970 s 265, HSAN 61/84:7, 53/88:5 och 20/86: 

2.
10 Wennergren, a a, s91.
11 SOU 1964:40, s 278 ff. Se även JO 85/86 s 300.

Behörig att utfärda vårdintyg är enligt 6 § legitimerad läkare. Från 
detta krav kan socialstyrelsen ge dispens om särskilda skäl föreligger. 
Sådan dispens har meddelats generellt för vissa kategorier av läkare, exem
pelvis läkare under utbildning och vissa läkare utan svensk examen.8

Intyget skall enligt 5 § dels innehålla ett uttalande att sannolika skäl 
föreligger för att vederbörande är psykiskt sjuk och att denne är i ound
gängligt behov av vård med hänsyn till sjukdomens art och grad och till 
någon av specialindikationema, dels en redogörelse för sjukdomen och de 
omständigheter som föranleder vårdbehovet.

17 § lättar man något på dessa krav. Här stadgas att polisen kan omhän
derta en person om sannolika skäl föreligger för att denne är psykiskt sjuk 
och farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv. I dessa fall skall 
vårdintyget innehålla ett uttalande att sannolika skäl föreligger för att den 
omhändertagne på grund av psykisk sjukdom är i behov av vård och för att 
hon/han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv samt en redo
görelse för de iakttagelser på vilka läkaren grundar sin uppfattning. De 
lättnader i kraven på vårdintygets innehåll som finns i 7 § kom till för att 
psykiskt sjuka personer inte skulle behöva sitta i arrestlokaler i avvaktan på 
plats på mentalsjukhus.9

Om vårdintyget överensstämmer med föreskrifterna i 5-7 §§ och om 
sannolika skäl föreligger för att patienten kan beredas vård med stöd av 
LSPV får denne enligt 8 § första stycket tas in på sjukhus. Detta beslut om 
intagning är alltså att se som ett interimistiskt beslut vilket gör att FL:s 
regel om kommunicering inte blir tillämplig.10

När vårdintyget kommer in till sjukhuset bör intagningsbeslutande 
läkare först undersöka om vårdintyget företer några formella brister.11 Är 
intyget ofullständigt eller oklart bör intagningsläkaren ta kontakt med den 
vårdintygsskrivande läkaren för att komplettera intyget. Denna kontakt kan 
ske via telefon. Enligt förarbetena räcker i de flesta fall vårdintyget som 
underlag för beslutet om intagning. Detta innebär att intagningsläkaren inte 
har någon skyldighet att träffa och undersöka patienten innan hon/han fattar 
beslut om intagning.
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I 8 § andra stycket stadgas att vårdintyget inte får vara äldre än 14 
dagar för att godtas som underlag för ett intagningsbeslut. I den ursprung
liga lagtexten var tidsgränsen en månad.

Enligt 8 § tredje stycket har överläkaren att besluta om intagning. 
Denne kan delegera detta ansvar om särskilda skäl föreligger. Vid delega
tion av beslutanderätten i dessa fall förordades ”att viss återhållsamhet 
iakttages”. Man har rätt att ställa höga krav på den underordnade läkarens 
kompetens och erfarenhet för delegation i dessa fall.12

12 SOU 1964:40, s 281.
13 Rättsfonden, Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet.
14 Prop 1981/82:72, s 33.

I 6 § finns den centrala regeln som garanterar en tvåläkarprövning före 
intagning, nämligen att den läkare som utfärdat intyget inte också får be
sluta om intagning. För att garantera att prövningen sker av två av varandra 
oberoende läkare stadgas i andra stycket att vårdintyget inte heller får god
tas för intagning om den vårdintygsskrivande läkaren arbetar på den klinik 
där intagning skall ske.

Kravet på tvåläkarprövning gällde undantagslöst fram till 1982. Detta år 
ändrades lagen efter att ha fått utstå en omfattande kritik, framför allt från 
psykiaterhåll. Läkarkåren ville få en möjlighet att ”konvertera” frivilligt 
inskrivna patienter till tvångsvård utan tvåläkarprövning. Kritiken uttryck
tes på följande sätt: ”Om man inte skulle acceptera konvertering skulle det 
innebära att den psykiatriska kliniken blir det enda stället i landet där man 
inte kan bli omhändertagen för psykiatrisk vård i trängande läge”.13 1982 
infördes alltså en möjlighet för samma läkare som utfärdat vårdintyget att 
också besluta om intagning på sjukhus. De fall som åsyftas i 6 § tredje 
stycket rör patienter som skrivit in sig frivilligt och som under sjukhusvis
telsen bedöms vara i behov av fortsatt vård. Om patienten i ett sådant läge 
begärde att få lämna sjukhuset fanns före 1982 ingen möjlighet att förhind
ra detta. 1982 fick en och samma läkare möjlighet att ”konvertera” dessa 
patienter till tvångsvård. Förutsättning för konvertering är dock att det 
skulle uppstå betydande olägenhet att anlita annan läkare.

I de fall konverteringsmöjligheten enligt 6 § tredje stycket utnyttjas 
skall utskrivningsnämnden underrättas omedelbart. Detta undantag från 
tvåläkarprövningen kom till för att öka möjligheten till en ”ändamålsenligt 
och individuellt anpassad vård”.14

I 9 och 10 §§ regleras den andra etappen i intagningsförfarandet och 
som utmynnar i ett slutligt beslut om intagning, vilket innebär att FL:s regel 
om kommunikation skall tillämpas. Enligt 9 § skall överläkaren snarast 
och senast åttonde dagen efter intagningen pröva om vård kan beredas 
patienten. Ursprungligen var tidsfristen tio dagar och i vissa fall femton



302 Sluten psykiatrisk vård 

dagar. Denna frist förkortades 1982 till åtta dagar av hänsyn till patienten. 
Denna prövning betraktades av kommittén som ”ett betydelsefullt led i de 
garantier som uppställes för den enskildes rättssäkerhet”. Därför menade 
man att denna prövning skulle ankomma på överläkaren utan möjlighet för 
denne att delegera beslutanderätten. Däremot ansåg kommittén att det inte 
var nödvändigt att överläkaren själv verkställer alla undersökningar av 
patienten utan prövningen ansågs delvis kunna fullgöras på de iakttagelser 
som gjorts av underordnade läkare. För beslutet är dock överläkaren 
ansvarig.15 Att märka är att för detta beslut krävs "grundad anledning anta" 
att förutsättningarna i lagen är uppfyllda.16 Detta är alltså ett betydligt star
kare krav än de sannolika skäl som krävs för beslutet om intagning enligt 
8 §.

15 SOU 1964:40, s 282.

16 Prop 1966:53, s 269.

17 Prop 1966:53, s 203.
18 SOU 1964:40, s 332.

Besvär

Enligt sinnessjuklagen var det inte möjligt att föra talan mot ett beslut om 
intagning för vård. Däremot fick talan föras mot överläkarens beslut att 
vägra utskrivning. Patienten var därför hänvisad att begära utskrivning och 
sedan besvära sig över detta beslut. Om talan fördes i nära anslutning till 
intagningen kom prövningen i realiteten ofta att innefatta en bedömning av 
intagningsbeslutet.17 Denna ordning ansågs otillfredsställande och i LSPV 
infördes en möjlighet att besvära sig över intagningsbeslutet. En orsak till 
denna ändring utgjorde Europakonventionen från 1950 angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som Sverige 
ratificerat. Denna konventions femte artikel fjärde punkt lyder: ”Envar, 
som berövas sin frihet genom arrestering eller eljest, skall äga rätt att inför 
domstol påfordra, att lagligheten av frihetsberövandet snabbt må prövas 
samt hans frigivning beslutas, om åtgärden icke är laglig".

Besvärsinstitutet regleras i LSPV 21-27 §§. I 21 § regleras vilka beslut 
av läkare som är överklagbara. Här stadgas att både det interimistiska 
beslutet enligt 8 § och det slutliga beslutet enligt 9 § kan överklagas. 
Genom detta, menade kommittén, skulle det nås bättre överensstämmelse 
med Europarådets konvention.18 Flera andra beslut kan också överklagas.

I 37 § stadgas att den intagne så snart hans tillstånd medger det skall 
upplysas om möjligheten att överklaga intagningsbeslutet och att anlita 
ombud eller biträde och att begära rättshjälp (se nedan). Själva lagtexten



Sluten psykiatrisk vård 303

skall finnas anslagen väl synlig inom sjukhuset. Besvären anförs i utskriv
ningsnämnden. Om denna ogillar besvären får detta beslut överklagas i 
psykiatriska nämnden enligt 22 §. Förutom rätten att överklaga beslut 
enligt 8 och 9 §§ tillkommer här en rätt att överklaga beslut där utskriv
ningsnämnden enligt 10 § beslutat att patienten skall förbli intagen på sjuk
hus. Mot psykiatriska nämndens beslut får talan inte föras enligt 23 §. 
Departementschefen klargjorde att besvären skall prövas allsidigt vilket 
innebär att inte bara lagligheten utan även lämpligheten och ändamålsenlig
heten skall prövas av nämnderna.19

19 Prop 1966:53, s 204.

20 Wennergren, a a, s 126.

21 SOU 1964:40, s 341. Se även JO 1986/87, s 176.

118 och 24 §§ anges vilka personer som har besvärsrätt. Här ges pa
tienten, dennes make, om de sammanbodde vid tiden för intagningen, arman 
som då stadigvarande sammanbodde med patienten, patientens barn, för
äldrar, syskon, förmyndare, god man eller förvaltare möjlighet att besvära 
sig över beslut enligt 21 och 22 §§. Man kan här få intrycket att ett avslags- 
beslut i utskrivningsnämnden kan överklagas av vilken som helst av dessa 
personer. Enligt den allmänna instansordningsgrundsatsen gäller dock att 
en talan får fullföljas endast av den som väckt den. Alltså bör besvär inte 
upptas till prövning om en anhörig överklagar mot patientens vilja.20 Att 
märka är att patienten alltid är processbehörig i dessa sammanhang, oavsett 
psykisk status.

Besvären skall vara skriftliga enligt FL 22 §. Dessutom skall anges 
vilket beslut som överklagas och den ändring som begärs. Talan får enligt 
LSPV 24 § föras utan inskränkning till viss tid, så länge patienten vårdas 
med stöd av LSPV. Dessutom får besvär anföras under tre veckor från det 
patienten skrevs ut från sjukhuset. Utskrivningsnämnden är däremot inte 
skyldig att pröva besvär förrän en månad förflutit från prövningen av tidi
gare besvär, detta enligt 24 § sista meningen och 18 § sista stycket.

I 27 § stadgas att beslut enligt LSPV skall verkställas omedelbart. Ett 
undantag finns dock. I 25 § ges överläkaren rätt att begära att ett beslut av 
utskrivningsnämnden underställs psykiatriska nämnden, om hon/han gjort 
förbehåll om detta senast vid det sammanträde där beslutet träffades och 
begärt underställning inom tre dagar därefter. Denna möjlighet infördes 
för att ge överläkaren, som är den som bäst känner patienten och har den 
bästa möjligheten att bedöma vilka faror som är sammanbundna med en 
utskrivning, en möjlighet att få ett beslut som hon/han är emot omprövat.21 
I dessa fall skall beslutet verkställas först när beslutet blir bestående, dvs 
efter det att psykiatriska nämnden prövat underställningen eller efter tre 
dagar om överläkaren inte begär underställning.
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Som redan framgått är lokal utskrivningsnämnd och den centrala psy
kiatriska nämnden besvärsmyndigheter enligt LSPV. Dessa nämnder är 
statliga myndigheter som är självständiga gentemot sjukvården.22 Med åren 
har de kommit att få ökade tillsynsfunktioner mot sjukvården och är inte 
längre enbart besluts- och klagoinstans.23 Varje utskrivningsnämnd har ett 
eget geografiskt avgränsat verksamhetsområde. Dessa anges i kungörelsen 
(1966:565) om utskrivningsnämndemas verksamhetsområde mm. Idag 
finns cirka 30 utskrivningsnämnder.

22 Socialstyrelsen redovisar 1977:14, s 190.
23 Prop 1981/82:72, s 26.
24 Prop 1973:90, s 386 f.

Nämndernas verksamhet regleras dels i LSPV 28-34 §§, dels i förord
ningen (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämndema och för
ordningen (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden. Enligt 
LSPV 28 § består utskrivningsnämnd av fem ledamöter varav en skall vara 
eller ha varit ordinarie domare, en skall vara psykiater och en vara särskilt 
insatt i sociala frågor. Psykiatriska nämnden består av sex ledamöter. Skill
naden i sammansättningen mot utskrivningsnämnden beror på att psy
kiatriska nämnden skall ha två psykiatrer som ledamöter. § 29 stadgar 
vidare att ledamot i nämnderna utses av regeringen för högst fyra år i 
sänder.

Begreppet ”domstol” i Europarådskonventionen har varit föremål för 
en omfattande diskussion. Röster har höjts för att diskvalificera nämnderna 
från att anses som domstolar i konventionens mening. Genom ändring av 
RF försökte man klargöra läget. I RF 2:9 likställes nu nämnd och domstol 
om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden 
är eller har varit ordinarie domare. I förarbetena till RF menade departe
mentschefen att även om nämnden inte är att betrakta som domstol i svensk 
mening gör ”,.. arten av de uppgifter varmed nämnden tar befattning, 
dess sammansättning, dess utredningsmöjligheter samt dess helt självstän
diga ställning i förhållande till regeringen och andra förvaltningsmyndig
heter . ..” att de intemationellträttsligt sett måste betraktas som domsto
lar. Härmed ansågs också nämnderna uppfylla de krav som Europaråds
konventionen ställer på domstolar.24

Förfarandet regleras i första hand i LSPV 30-34 §§. Enligt 30 § skall 
överläkaren och patienten vara närvarande vid utskrivningsnämndens 
sammanträden om inte särskilda skäl föranleder annat. Som exempel på 
sådana särskilda skäl angav kommittén fall där det ur medicinsk synpunkt 
är olämpligt att patienten är närvarande samt fall där det är fråga om fort
satt försöksutskrivning eller slutlig utskrivning efter försöksutskrivning. 
Även eljest kunde personlig närvaro vid sammanträdet framstå som obe-
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hövlig.25 Enligt instruktionen för utskrivningsnämnd 2 § skall nämndens 
sammanträden hållas på den vårdinstitution där patienten är intagen om inte 
särskilda skäl föranleder annat.

25 SOU 1964:40, s 359.

26 JO 1975/76, s 280.

27 SOU 1964:40, s 363.
28 SOU 1964:40, s 369.

En patient skall enligt 37 § upplysas om sin rätt att anlita ombud eller 
biträde enligt FL och sin rätt att begära rättshjälp enligt rättshjälpslagen. 
Det betraktades i förarbetena som ett betydande rättssäkerhetsintresse att 
den som är intagen kan vända sig till en utomstående för att erhålla biträde. 
Rättshjälp genom offentligt biträde i ärende hos utskrivningsnämnd och 
psykiatriska nämnden infördes genom rättshjälpslagen. I 41 § första 
punkten denna lag sägs att rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i 
ärende hos någon av nämnderna angående intagning enligt 8 § eller 9 §. I 
rättshjälpslagen 43 § stadgas att rättshjälp genom offentligt biträde beviljas 
genom ansökan eller då annars anledning föreligger. Ansökan får göras av 
den som kan beviljas rättshjälp och i ärende enligt LSPV 8 eller 9 §§ även 
av annan som får föra talan i ärendet. Av 43 § andra stycket framgår att 
rättshjälp beviljas och att biträde förordnas av den myndighet som handläg
ger ärendet, dvs utskrivningsnämnden och psykiatriska nämnden. Ersätt
ningen till offentligt biträde utgår ur allmänna medel. Besvär kan anföras 
mot beslut enligt rättshjälpslagen (49 § andra stycket). Besvären anförs i 
besvärsnämnden som också är slutinstans.

Förhandlingarna vid utskrivningsnämnden är i huvudsak muntliga. Men 
det är dock möjligt att åberopa skriftliga handlingar utan att dessa föredras 
vid sammanträdet. Detta är en oundviklig följd av sekretesslagens regler. I 
sekretesslagen 7:3 sägs att sekretess gäller i förhållande till patienten i fråga 
om uppgift om hennes/hans hälsotillstånd om det med hänsyn till ändamålet 
med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte läm
nas henne/honom (se nedan avsnittet om Hälso- och sjukvårdsrätt). Den 
olägenhet ur rättssäkerhetssynpunkt som detta medför kan elimineras om 
den intagnes ombud eller biträde i stället får ta del av de handlingar som 
undanhålls patienten.26

Förhandling inför utskrivningsnämnd anses enligt förarbetena inte vara 
offentlig på grund av att det där avhandlas frågor som är intimt person
liga.27 Enligt sekretesslagen 7:2 första punkten är beslut fattade av nämn
derna alltid offentliga.

I LSPV 31 § stadgas att i ärenden hos psykiatriska nämnden skall munt
lig förhandling hållas om ärendets beskaffenhet kräver det. Detta kan ske 
när det rör sig om svårbedömda ärenden.28 Enligt instruktionen för psy-
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kiatriska nämnden skall dess sammanträden hållas i Stockholm (2 §). Om 
muntlig förhandling skall hållas, skall nämnden sammanträda på det sjuk
hus där patienten är intagen om inte särskilda skäl föranleder annat. Nämn
den kan enligt instruktionen 6 § låta någon av läkarna i nämnden undersöka 
patienten och den kan även förordna annan läkare att undersöka patienten 
särskilt.

I instruktionerna för nämnderna (instruktionen för utskrivningsnämnd 
5 § och instruktionen för psykiatriska nämnden 9 §) stadgas att beslut skall 
meddelas patienten skriftligen. I LSPV 34a § medges slutligen att skälen 
för beslutet får utelämnas, om ändamålet med vården skulle motverkas, 
även i andra fall än som anges i FL 20 §. Dock måste alltid ett beslut enligt 
8 eller 9 § ange vilka av förutsättningarna enligt LSPV 1 § som beslutet 
grundas på.

Psykiatrisk tvångsvård i framtiden

Sedan LSPV:s tillkomst har den psykiatriska vården genomgått en bety
dande förändring. Under 1970- och 1980-talen har planeringen av den 
psykiatriska vården fått en ny inriktning som bygger på att biologiska, 
sociala och psykologiska faktorer medverkar i uppkomsten av psykiska 
störningar. Psykoterapeutiska behandlingsmetoder har fortlöpande utveck
lats. Man har alltmer börjat inse att det för att hjälpa en människa krävs en 
aktivering av de egna resurserna och inte ett passivt omhändertagande där 
behandlingen bara består av psykofarmaka. Vidare har man börjat inse att 
människan inte kan isoleras från sin omgivning under långa tider på en 
institution utan negativa konsekvenser.

Den mer nyanserade syn på psykiska störningar som nu har ersatt det 
tidigare strikta biologiska sjukdomsbegreppet har starkt bidragit till att 
man i socialberedningens betänkande Psykiatrin, tvånget och rättssäkerhe
ten (SOU 1984:64) har valt att använda begreppet allvarlig psykisk störning 
i stället för psykisk sjukdom. Detta begrepp ger en annan och vidare för
klaringsgrund än ett individinriktat sjukdomsbegrepp.

Vidare är det det mer eller mindre akuta behovet av vård som skall vara 
avgörande för om psykiatrisk vård och behandling skall få ske med tvång. 
Målsättningen för ett omhändertagande med tvång bör därför vara att häva 
ett krisläge för att få en kontakt med den psykiskt störde så att en behand- 
lingsrelation på frivillig grund kan bli möjlig.

Tvångsvårdens omfattning står i ett mycket nära och komplicerat sam
band med en rad faktorer - lagens utformning, vårdorganisationen, synen 
på psykiska störningar och vårdideologi. Under de senaste åren har det
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skett en klar minskning av tvångsvårdens omfattning. Anmärkningsvärt i 
den statistiska redovisningen av tvångsomhändertaganden är de påfallande 
regionala skillnaderna. Det finns en klar koppling mellan gamla mental
sjukhus, den slutna vårdens platsantal och användningen av tvång.

En lag om tvångsvård skall reglera i vilka situationer som en människa 
kan anses vara så allvarligt störd och ha ett så stort vårdbehov att hon måste 
tvångsomhändertas för psykiatrisk vård. Frågan om när tvångsvård skall få 
tillgripas måste alltid ställas i relation till förhållanden i samhället och till 
vår toleranströskel gentemot ett avvikande beteende.

Rättssäkerheten kräver därför att den juridiska prövningen skärps. Det 
bör innebära att, sedan den första prövningen har gjorts av läkare, beslut 
om tvångsvård bör fattas av en rättslig myndighet. En domstolsprövning är 
den lösning som anvisas i internationella instrument i första hand. Inte 
minst mot bakgrund av de stora skillnaderna i tillämpningen av LSPV talar 
starka rättssäkerhetsskäl för att denna väg skall väljas också i Sverige i fort
sättningen. Om samhället har möjligheten att beröva en människa friheten 
utifrån bedömningen att hon behöver vård, måste också kravet ställas högt 
på att hon får en bra behandling i en positiv miljö.

Lagstiftningen har genom sin utformning bidragit till att styra inflödet 
av sinsemellan mycket olika grupper av människor till mentalsjukhusen. 
Främst gäller det åldersdementa och lagöverträdare som dömts till sluten 
psykiatrisk vård. Bägge dessa grupper skiljer sig markant från människor 
med akuta psykiska störningar och det finns därför skäl att behandla dem 
åtskilt i lagstiftningen. Socialberedningen ansåg därför bestämmelser om 
tvångsvård av människor med akuta psykiska störningar böra finnas i en 
särskild lag om akut psykiatrisk tvångsvård (akutlagen).

När det gäller de psykiskt störda lagöverträdarna ansåg socialbered
ningen att liksom hittills de egentliga påföljdsreglema bör finnas i brotts
balken. Närmare bestämmelser om vården m m bör finnas i en särskild lag 
om rättspsykiatrisk vård. Beträffande människor med åldersdemens och 
vissa utvecklingsstörda uppstår ett behov av regler som gör det tillåtet att 
vidta åtgärder för att skydda dem från att skada sig. Dessa regler föreslogs 
bli intagna i en särskild lag om regler till skydd för vissa åldersdementa 
m fl.

Proposition om ny LSPV väntas under hösten 1990 med ikraftträdande 
möjligen den 1 januari 1992, eftersom bl a kriminalvårdens kapacitet 
måste byggas ut.

Den 22 mars beslutade regeringen att överlämna en remiss om psykiatrisk vård till 
lagrådet för granskning. Lagförslaget innebär att det ovan nämnda sjukdomsbegrep- 
pet ”allvarlig psykisk störning” införs. Det är ett snävare begrepp än det som finns i 
nu gällande lagstiftning. Det väntas leda till färre fall av överlämnande till sluten
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psykiatrisk vård som brottspåföljd och till fler fängelsedomar. Vaije år döms 300 
grova brottslingar till sluten psykiatrisk vård i stället för till fängelse. Främst är det 
brottslingar som begått våldsbrott. Av de cirka 130 personer som årligen döms för 
mord eller dråp får hälften psykiatrisk vård i stället för fängelse. Detta vill nu rege
ringen ändra på.

Vidare föreslås att besluten om permission och utskrivning skall fattas av LR och 
inte av lokal utskrivningsnämnd. Härigenom avser man att stärka rättssäkerheten för 
den intagne och förbättra skyddet för medborgarna.



HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSRÄTT





Patienten i hälso- och sjukvården

Bakgrund och avgränsning

Den författningsreglering inom hälso- och sjukvården som funnits i äldre 
tider har huvudsakligen rört verksamheten vid sjukhusen. I en lasarettsin- 
struktion 1817 fick vi de första allmänna bestämmelserna om verksamheten 
vid lasarett. Efter vissa revideringar kom den att ersättas av 1901 års lasa- 
rettsstadga och 1901 års sjukstugestadga, vilka i sin tur ersattes av 1928 års 
sjukhusstadga. Nya lagar och förordningar trädde i kraft under 1940- och 
1950-talen. De senare författningarna gällde fram till 1970-talets början. 
1962 blev en ny sjukvårdslag gällande (1962:242).

Den 1 januari 1971 blev en ny sjukvårdskungörelse (1970:703) och en 
ny kungörelse (1970:704) om kommunala undervisningssjukhus tillämp
liga. 1970 års sjukvårdkungörelse ersattes efter endast två år av sjukvårds- 
kungörelsen (1972:676).

Frågorna om hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar utreddes under 
1970-talet av medicinalansvarskommittén och ledde till särskild lagstift
ning. Lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m fl 
och lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården 
trädde i kraft den 1 juli 1980. Den senaste reformperioden har känneteck
nats av en önskan att dels författningsmässigt närma den förebyggande häl
sovården till sjukvården, dels kraftigt skära ned den statliga detaljregle
ringen av kommunal och landstingskommunal verksamhet över huvud 
taget. En sådan grundsyn var vägledande för arbetet i hälso- och sjuk
vårdsutredningen och för socialstyrelsens hälsokontrollutredning. Med i 
huvudsak hälso- och sjukvårdsutredningens förslag som bas utfärdades 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) som trädde i kraft den 1 
januari 1983 och som tills vidare utgör den senaste fasen i en lång utveck
lingsprocess.

1962 års sjukvårdslag innehöll indirekt en definition av begreppet sjuk
vård. I 2 § 1 momentet angavs där en skillnad mellan å ena sidan "sådan 
vård för sjukdom, skada, kroppsfel eller bamsbörd, som omfattar intag
ning på anstalt”, kallad sluten vård, och å andra sidan motsvarande vård 
”som meddelas åt annan än den som är intagen på sjukhus”, benämnd öppen 
vård. Begreppen sluten och öppen vård återfinns också i HSL. I HSL 1 §
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definieras begreppet hälso- och sjukvård som ”åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”.

Någon materiell ändring av innebörden i den del av hälso- och sjukvår
den som kan avgränsas som mer renodlad sjukvård var inte aktuell enligt 
förarbetena. Åtgärder med anledning av kroppsfel och bamsbörd innefat
tas alltså i begreppet hälso- och sjukvård även utan att uttryckligen nämnas i 
lagtexten. I hälso- och sjukvården ingår enligt förarbetena även funktions- 
förbättrande och funktionsuppehållande behandling för handikappade.

På tandvårdens område finns en motsvarighet till HSL i tandvårdslagen 
(1985:125) som trädde i kraft 1 januari 1986. Där stadgas att varje lands
tingskommun skall erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom 
landstingskommunen. Även i övrigt skall landstingskommunen verka för 
en god tandhälsa hos befolkningen. Den tandvård som landstingskommunen 
själv bedriver kallas folktandvård. Folktandvården skall svara för regel
bunden och fullständig tandvård för bam och ungdomar t o m det år då de 
fyller nitton år, vidare specialistvård för vuxna samt övrig tandvård för 
vuxna i den omfattning som landstingskommunen bedömer lämplig. Dylik 
tandvård är avgiftsfri för patienten (se ovan).

y Abort och sterilisering är också inrymda i begreppet hälso- och sjuk
vård. Speciallagarna för dessa verksamhetsområden - abortlagen (1974: 
595) och steriliseringslagen (1975:580) - reglerar endast förutsättningarna 
för att respektive ingrepp skall få utföras men däremot inte de övriga 
förhållanden som hänger samman med abort- och steriliseringsverk- 
samheten utan att vara specifika för dem. Motsvarande gäller även i fråga 

A om transplantationer och transplantationslagen (1975:190) samt om insemi- 
naiioner och lagen (1984:1140) om insemination.

De särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att dessa lagar 
skall kunna tillämpas kommer inte att beskrivas här. I stället hänvisas direkt 
till lagtexten. Detsamma gäller den för hälso- och sjukvårdslagstiftningen 
centrala regleringen i smittskyddslagen (1988:1472). Tvångsvården jämlikt 
LSPV har dock ovan blivit föremål för behandling. Jag har dock valt att ej 
hänföra detta rättsområde till hälso- och sjukvårdsrätten, vilket man i och 
för sig mycket väl kan göra.

f. Till hälso- och sjukvården hör vidare företagshälsovården, skolhälso- 
vården och studerandehälsovården. Detta förhållande måste emellertid 
hållas isär från den omständigheten att dessa verksamhetsgrenar i allt 
väsentligt faller utanför den hälso- och sjukvård för vilken landstingskom
munerna har att svara; det ansvar som enligt HSL 3 § åvilar lands
tingskommunerna utesluter alltså inte att andra också kan bedriva hälso- 
och sjukvård.

Genom en uttrycklig bestämmelse i HSL 1 § första stycket andra me
ningen tillhör även sjuktransporter hälso- och sjukvården.
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Men begreppet hälso- och sjukvård omfattar även sjukdomsförebyggan- 
de åtgärder. Med sådana insatser som innebär att medicinskt förebygga 
sjukdomar och skador avses enligt förarbetena både miljöinriktade och 
individinriktade åtgärder. Landstingskommunernas miljöinriktade åtgär
der kan innefatta insatser för att fastställa hur kemiska, biologiska, fysiska, 
sociala och psykologiska faktorer inverkar på befolkningens hälsotillstånd, 
liksom hur levnadsvanorna påverkar hälsotillståndet. Landstingskommu
nerna bör ta till vara och utnyttja den information om risker i människor
nas livsmiljö som observeras i hälso- och sjukvårdsarbetet. Till individin
riktade förebyggande åtgärder räknas bl a all verksamhet som har till syfte 
att uppspåra hälsoproblem av skilda slag. Som exempel nämner lagförarbe
tena allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning 
samt mödra- och barnhälsovård. Självfallet finns också en inte så exakt 
avgränsad sektor för fria initiativ på det förebyggande området, där indivi
duella och lokala bedömningar måste få styra vilka åtgärder som bör vidtas 
med hänsyn till befolkningens behov, den medicinska utvecklingen, eko
nomiska förutsättningar m m.1

1 Se Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, s 31 f.
2 Prop 1981/82:97, s 113.

Mål för hälso- och sjukvården

IHSL 2 § anges ett övergripande mål för den hälso- och sjukvård som om- 
fattas av definitionen i 1 § , dvs både den hälso- och sjukvård som bedrivs 
av landstingskommunerna, och den som bedrivs av andra huvudmän, t ex 
företagshälsovården, skolhälsovården och den enskilda hälso- och sjukvår
den. Målet är ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk
ningen”.

Det är här fråga om ett översiktligt mål och det krävs inte att målet skall 
vara uppfyllt vid varje enskild tidpunkt. Hälso- och sjukvårdens mål pekar 
på önskvärda framtida tillstånd och inte egenskaper eller krav på organisa
toriska förändringar t ex i fråga om resurser. Landstingskommunernas 
åligganden inom hälso- och sjukvården regleras inte genom denna paragraf 
utan följer av 3-19 §§.

Till att börja med är alltså målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 
för hela befolkningen. Innebörden av begreppet hälsa är inte självklar och 
någon allmängiltig definition finns inte. I den klassiska definitionen som 
finns intagen i World Health Organisation’s (WHO) stadga, anges att ”hälsa 
är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
ej endast frånvaro av sjukdom och svaghet”. I förarbetena till HSL2 sägs om
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god hälsa bl a att denna är en av de faktorer som ger uttryck för goda 
levnadsförhållanden och god livskvalitet. Vidare påpekas att sådana kvalite
ter som meningsfull fritid, frånvaro av stress i arbetslivet och allmänt 
fysiskt och psykiskt välbefinnande bör ägnas större uppmärksamhet.

Enligt förarbetena kan hälsa vara ett uttryck inte bara för den enskilda 
människans tillstånd utan också ett begrepp som avspeglar hälsosituationen 
hos befolkningen. Uttrycket hälsa är ett relativt begrepp, som är beroende 
av sådana faktorer som ekonomiska resurser, vetenskapens nivå och ut
veckling, olika förhållanden i miljön osv.

Den andra beståndsdelen i lagtextens mål för hälso- och sjukvården är en 
'x vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär enligt förarbetena 

att det i princip bör vara möjligt för alla - oavsett var de bor i landet - att 
vid behov och på lika villkor få del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Möj
ligheterna att erhålla vård får inte påverkas av sådana förhållanden som 
ålder, kön, förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, natio
nalitet eller kulturella olikheter. Eventuella väntetider får inte heller 
påverkas av dessa förhållanden. Även för mindre akuta eller allvarliga till
stånd måste möjligheter finnas att få god vård inom rimlig tid. Samhället 
måste ha skyldighet att se till att - inom ramen för tillgängliga resurser och 
kunskaper - vård erbjuds åt alla vårdbehövande. Det är, säger förarbetena, 
därvid särskilt viktigt att samhället värnar om speciellt utsatta grupper, 
t ex äldre och handikappade.

Den allmänna kommunala likställighetsprincipen innebär att det inte är 
tillåtet för en kommun att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa 
grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Det kan synas 
som om principen om vårdmöjligheter på lika villkor enligt HSL 2 § vore 
ett uttryck för likställighetsprincipen (såvitt gäller den lanstingskommunala 
hälso- och sjukvården). Detta är riktigt med den modifikationen att bestäm
melsen i HSL har ett vidare syfte än likställighetsprincipen. Föredragande 
statsrådet anförde i denna del bl a:3 ”Härmed avses även bl a en rad jäm- 
ställdhetsvillkor av allmänmänsklig natur. Hälso- och sjukvården måste 
eftersträva att jämna ut skillnader föranledda av olikheter i ålder, kön, 
inkomst och utbildning mellan olika patienter i den meningen att alla ges 
likvärdiga möjligheter att t ex förstå en diagnos eller sätta sig in i vad ett 
planerat behandlingsprogram har för innebörd.------Den som svarar för
hälso- och sjukvården skall så långt det är möjligt inrätta sin verksamhet så 
att betydelsen av t ex geografiska eller språkliga och kulturella olikheter 
begränsas.------ Målet i denna punkt sträcker sig sålunda längre än vad
som följer av den kommunala principen om likställighet. Utan att det an
setts stå i strid mot sistnämnda princip har man nämligen i praxis godtagit

3 Prop 1981/82:97,$ 113 f.
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att kommunmedlemmar i en viss mening behandlas olika.” Slutligen an
förde statsrådet: ”Den grundläggande tanken bakom målet är att insatser 
som görs inom hälso- och sjukvården skall ha den inriktning som målet 
anger, även om den enskilda insatsen inte når ända fram.” Meningen är 
alltså inte att HSL 2 § skall betraktas som en regel för hur enskilda fall skall 
lösas, utan att de olika bestämmelserna i lagen skall tolkas med utgångs
punkt i denna målparagraf.

Äldredelegationen föreslog en lagändring med anledning av Landstingsförbundets 
cirkulär angående ändring av riksavtalet (A88:35). Den lagändring det var fråga om 
var ett nytt andra stycke i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 4 §. Tillägget, som 
trädde i kraft 1 juli 1990 (se prop 1989/90:81), har följande lydelse: "För att kunna 
uppfylla avtal med andra sjukvårdshuvudmän får landstingskommun också i andra 
fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som är bosatt utanför landstingskommun.” 
HSL 3 och 4 §§ reglerar landstingskommunens skyldighet att bereda enskilda per
soner hälso- och sjukvård. Därutöver finns i 9 § en regel som ger landstingskom
munen befogenhet att driva hälso- och sjukvård i andra fall än som anges i 3 och 
4 §§. Det gäller den s k regionsjukvården eller ”hälso- och sjukvård som berör 
flera landstingskommuner”. Regeringen har bemyndigats att utfärda föreskrifter om 
regionindelningen. Så har skett i förordningen (1982:777) om rikets indelning i 
regioner for hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner. Härigenom 
ges landstingskommunerna befogenhet att meddela vård också åt andra patienter än 
sådana som avses i 3 och 4 §§. Genom HSL 9 § regleras alltså landstingskommu
nernas roll i regionsjukvårdssamarbetet

Genom den bestämmelsen förutsätts riksavtalet, som avser samarbete mellan 
landstingskommunerna inom varje region men också samverkan med landstings
kommun utanför regionen när det gäller vård inom specialitet som inte är repre
senterad inom den aktuella regionen. Riksavtalet ger således patienter möjlighet att få 
remiss för högspecialiserad vård i annan landstingskommun än den egna.

I ett cirkulär från Landstingsförbundet rekommenderades landstingen och med- 
lemskommunerna att tillämpa en ändring av riksavtalet, så att långvarigt sjuka lättare 
kan välja var de skall få vård. Denna rekommendation innebar att sjukvårdshuvud
männen åtar sig att ta emot långtidssjuka patienter inom såväl somatisk som psy
kiatrisk vård utan krav på remiss eller särskilda motiv för önskan att flytta. Inom 
långstidsvården blev utomlänspatienter likställda med inomlänspatienter. Rekom
mendationen omfattade även vissa normer rörande betalningsansvar mellan hem
landsting och vårdlandsting.

Landstingskommunerna och de kommuner som inte ingår i en landstingskommun 
har accepterat de ändringar av riksavtalet som Landstingsförbundet rekommenderat 
och slutit avtal i enlighet härmed. Den åsyftade regleringen har alltså genomförts av- 
talsvägen.

Vilka normgivningsmässiga konsekvenser får nu detta? Av RF 8:5 följer att befo
genheter att bedriva hälso- och sjukvård måste lagregleras. Av KL 1:4 framgår att 
kommuner och landstingskommuner själva får vårda sina angelägenheter. Innebör
den av denna bestämmelse är att varje kommun - utöver vad som anges i särskild
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lag - har rätt att driva sådan verksamhet som kan anses tillgodose kommunmedlem
marnas gemensamma intressen.

Konsekvensen av nu nämnda ändringar av riksavtalet är att utomlänspatienter på 
lika villkor skall tillåtas få konkurrera med inomlänspatienter om vården, vilket 
innebär att en utomlänspatient som har större behov än en inomlänspatient att få en 
viss plats "går före i kön". Detta kan inte stå i överensstämmelse med innebörden av 
KL 1:4. Som framgår av det ovan anförda ursprungliga innehållet i 3 och 4 §§ 
första stycket kan hälso- och sjukvård av den rekommenderade karaktären inte ges 
med stöd av denna lag. Genom den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket har alltså 
landstingskommunen fått befogenhet att meddela sjukvård åt utomlänspatient också i 
andra fall än som framgår av första stycket. Grundlagskravet i RF 8:5 om lagregle
ring är därmed uppfyllt. I och med detta kommer ändringarna i riksavtalet inte längre 
att stå i strid med KL 1:4. Anger särskild lag något annat får kommunen driva verk
samhet som inte främst tillgodoser kommunmedlemmarnas gemensamma intresse.

Patientens krav på vård och behandling

Landstingskommuns skyldighet och patients rättighet

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna stadgas om vissa grund
läggande rättigheter såsom rätten till hälso- och sjukvård, rätten att ej berö
vas friheten och att inte behöva underkastas vetenskapliga försök utan 
medgivande.

Det är dock mycket tveksamt om vi i Sverige har en lagstadgad rätt till 
sjukvård. Lagstiftarna har som framgått ovan ålagt landstingskommunen 
alt ombesörja sjukvård för dem som är bosatta inom landstingsområdet. 
Motsvarande skyldighet gäller för de kommuner som inte ingår i en lands
tingskommun. HSL slår alltså fast vem det är som skall tillgodose befolk
ningens behov av hälso- och sjukvård. Det finns däremot inga bestämmelser 
om att den enskilde som inte får den hälso- och sjukvård hon/han anser sig 
behöva, med framgång kan göra rättsliga anspråk gällande mot kommunen.

Om den enskilde inte anser sig ha erhållit patientstatus, dvs fått bli 
patient, eller om hon/han såsom patient blivit felbehandlad, har vederbö
rande visserligen möjlighet att framföra klagomål. Sedan 1980 skall i varje 
landstingsområde finnas en lokal förtroendenämnd, dit patienter kan vända 
sig i frågor eller klagomål angående sjukvårdande behandling. Förtroende
nämnderna har inga formella möjligheter att meddela påföljd utan har 
mera allmänna uppgifter att hjälpa patienten till rätta. Vid allvarliga för
summelser eller där patienten är angelägen att få sina klagomål prövade av 
sakkunniga finns möjlighet att vända sig till hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd, HSAN (se nedan).
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Skyldigheten att svara för sjukvården innebär inte att den skall vara 
gratis, utan landstingskommunen får ta ut avgifter (17 §) och landstings
kommunens ansvar skall inte heller utgöra något hinder för andra att 
bedriva hälso- och sjukvård (3 §). I förarbetena har det sålunda bl a an
setts angeläget att t ex privatpraktiserande läkare och privata sjukhem ges 
goda möjligheter för sin verksamhet. Skyldigheten att meddela vård omfat
tar såväl öppen som sluten vård (5 §) men patienten kan inte själv be
stämma om vården skall ges i den ena eller andra formen utan detta bestäms 
av patientens vårdbehov och andra omständigheter, t ex tillgången på 
vårdplatser och prioriteringar i förhållande till andra vårdbehövande. Av 
ansvarsnämndens avgörande i bl a ärendet 56/85:5 kan man sluta sig till att 
någon skyldighet att efterkomma en patients önskemål om viss behandling 
eller viss vård inte föreligger.

I detta ärende hade en patient anmält tre olika tandläkare för att de vägrat utföra av 
patienten begärd tandutdragning och helprotesbehandling. Samtliga berörda tandlä
kare ansåg en sådan behandling strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet och 
ansvarsnämnden skrev i sitt beslut bl a att skyldigheten att så långt det är möjligt 
utforma och genomfora vården i samråd med patienten inte innebär en skyldighet för 
tandläkaren att tillmötesgå önskemål från patienten som skulle innebära att åtgärder 
vidtogs i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. I detta fall tyckte nämnden 
att tandläkarna haft godtagbara skäl för sin vägran att utföra den begärda tandut- 
dragningen och helprotesbehandlingen.

Patienten har alltid rätt att söka den allmänna hälso- och sjukvården och den 
i sin tur har skyldighet att ta emot patienten men inte alltid omedelbart, 
vilket framgår av några fall som varit föremål för prövning i HS AN.

I ett sådant fall (HSAN 246/83:7,1985 2:15) var frågan huruvida en sjuksköterska 
på en jourcentral handlat felaktigt, när hon nattetid avvisat en patient med öronin
flammation. En sju månader gammal flicka hade insjuknat i öronvärk och hennes 
moder ringde på natten till jourcentralen och fick då tala med sjuksköterskan där. 
Sjuksköterskan upplyste henne om att jourhavande läkare inte "tog emot öronin
flammationer” på natten. Modem begav sig då med flickan till närmaste lasarett, där 
det konstaterades att flickan led av öroninflammation. Modem anmälde det inträffade 
till ansvarsnämnden. Hon ifrågasatte om sjuksköterskan haft rätt att avgöra vilken 
sjukdom patienten led av och om jourhavande läkare har rätt att vägra ”ta emot 
öroninflammationer" på natten. Sjuksköterskan åberopade vid jourcentralen tilläm
pade rekommendationer för hur personalen på kvällen eller natten skulle bete sig 
gentemot föräldrar med barn, som har ont i örat. Enligt dessa rekommendationer 
skulle vissa råd ges om hur man kunde lindra barnets smärta, eftersom det ur medi
cinsk synpunkt inte har någon betydelse om man väntar med läkarbehandling till 
dagen därpå. De fall där barnet på något sätt är allmänpåverkat, visar tecken på 
annan sjukdom än öroninflammation eller där föräldrarna uttrycker önskemål att få 
tala med läkare skulle dock enligt rekommendationerna omgående hänvisas till jour-
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havande läkare. Ansvarsnämnden fann vid sin utredning att ärendet handlagts i 
enlighet med de arbetsrutiner som tillämpas inom jourverksamheten ifråga. Den 
tyckte inte heller att det fanns anledning kritisera dessa rutiner.

I ett annat fall (HSAN 214/83:3,1984 8:71) vägrades en ormbiten pojke behand
ling vid den vårdcentral han uppsökt Han hänvisades i stället till en annan vårdenhet 
utan att bedömas av läkare och utan att man ordnade med transport åt honom. Ett 
sådant förfarande tyckte nämnden ej var ”godtagbart” och den sjuksköterska som 
avvisat pojken ansågs ha handlat felaktigt Arbetssituationen på vårdcentralen hade 
under dagen varit mycket pressande, med en lång kö av patienter som väntade och 
sjuksköterskan uppgav att hon känt sig stressad. Dessa omständigheter gjorde att 
nämnden inte ansåg felet vara så allvarligt att det borde föranleda disciplinär påföljd.

Det förhållandet att det gjorts en anmälan till ansvarsnämnden kan inte godtas som 
skäl för att inte bereda en patient fortsatt vård vid den klinik eller specialavdelning 
där han vårdas (HSAN 672/83:6, 1985 9:107).

Enligt HSL 2a § skall hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller 
)t kraven på god vård, oavsett om den meddelas inom den enskilda eller den 

offentliga vården. Kännetecknen på en god vård anges i fyra punkter i 
paragrafen. För det första utmärks en god vård av att den är av god kvalitet 
och tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och i behandlingen. 
För det andra utmärks den av att vara lättillgänglig. För det tredje bygger 
en god vård på respekt för patientens självbestämmande och integritet. För 
det fjärde anges att en god vård skall främja goda kontakter mellan patien
ten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa fyra punkter kommer att 
utvecklas nedan i avsnitt som inte är helt sidoordnade i förhållande till 
varandra, utan där ett avsnitt kan vara en vidareutveckling avseende en viss 
omständighet av avsnittet före.

God kvalitet och tillgodoseende av patientens trygghet i vården och 
behandlingen

För den som uppsöker hälso- och sjukvården är det viktigt att hon/han kan 
göra det med tillförsikt och i förvissning om att bli väl omhändertagen och 
behandlad av kompetent personal. Att personalen har de kunskaper och den 
kompetens som behövs är givetvis av stor betydelse för tryggheten i vården 
och därför har samhället i 16 § tagit på sig ett ansvar för att hälso- och 
sjukvårdspersonalen skall kunna åläggas att uppfylla vissa behörighetskrav. 
Skyddet för enskilda skall vidare kunna förstärkas genom specialföreskrif
ter enligt 19 §. Bestämmelse om att det skall finnas en särskild läkare som 
ansvarar för ledningen av den medicinska verksamheten finns i 14 §. All 
vård, behandling och rådgivning skall vidare ske i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet (se nedan). Enligt tillsynslagen 5 § är hälso- och 
sjukvårdspersonalen skyldig att vinnlägga sig om att ge patienten ”sakkun-
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nig och omsorgsfull vård”. Ärenden där frågan om en viss medicinsk 
åtgärd har utförts på ett sakkunnigt sätt, dvs står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, är vanligt förekommande i ansvars
nämnden. Det är sålunda i regel nämnden som fastslår vad som står i över
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I förarbetena till HSL sägs, att kravet på att vården skall vara av god 
kvalitet också innebär att den skall erbjuda en god materiell standard. 
Behövlig teknisk utrustning skall finnas, liksom ändamålsenliga lokaler och 
den kost som erbjuds inneliggande patienter, skall vara näringsriktig. Det 
påpekas särskilt i förarbetena att kraven på medicinsk säkerhet och kvalitet 
inte behöver innebära att vården måste ske på stora sjukhus. Även vård
former som inte kräver så stora resurser kan väl tillgodose dessa krav. 
Kravet på kvalitet i 5 § skall därför inte ses som ett hinder för de politiska 
önskemålen om en fortsatt decentralisering av den offentliga vården.

För den enskilde patientens krav på trygghet i vården är också bestäm
melsen i patientjoumallagen (1985:562), om att en patientjournal skall 
innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten, 
av betydelse (3 § första stycket).

En god hälso- och sjukvård utmärks alltså av att den är av god kvalitet 
och tillgodoser patientens behov av trygghet. Även om detta ej framgår av 
HSL innefattar detta ett krav på behandling i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet

Enligt allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 3 § 1) åligger det varje 
läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
meddela patient de råd och såvitt möjligt den behandling som dennas/dennes 
tillstånd fordrar. Socialstyrelsen har i ett svar den 10 februari 1976 till en 
enskild läkare försökt göra en bestämning av det närmare innehållet i 
begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

"Såvitt är bekant har innebörden inte definierats i vare sig propositioner eller ut
skottsutlåtanden. Med hänsyn till den snabba utvecklingen inom det medicinska 
fältet, föränderligheten i de vetenskapliga landvinningarna samt den skiftande erfa
renheten hos yrkesutövarna är svårigheten att söka definiera uttrycket uppenbar. 
Med anledning härav vill socialstyrelsen i nuläget - med utgångspunkt från hittills 
tillämpad praxis vid användandet av begreppet - anföra följande.

Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har 
att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär 
sålunda ett ”både och” - inte ett ”antingen eller”. Avvägningen mellan de båda leden 
i uttrycket kan dock variera. När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras
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saknas självklart erfarenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att 
metoden accepteras, eventuellt efter erfarenheter vunna vid försök på djur. I andra 
fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande underlaget för att en 
behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska och/eller experimentella veten
skapliga bevisen för dess effektivitet kan vara begränsade.

I vissa fall har socialstyrelsen utfärdat anvisningar till ledning för medicinalperso- 
nalen i vissa konkreta situationer t.ex. angående hur vissa sjukdomstillstånd bör 
diagnostiseras eller behandlas. I de fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns 
utfärdade innebär kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att 
sådana anvisningar följs.

Kravet på diagnostik och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfa
renhet bör leda till att den enskilde läkarens handlande grundar sig på inom läkarve
tenskapen vunna erfarenheter och erkända metoder. Detta innebär dock inte att det i 
alla fall går att få fram en enhetlig bedömning av vad som är vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Rent "vetenskapligt” sett står ibland olika skolor mot varandra och vad 
som är ”beprövad erfarenhet” kan variera mellan olika läkare.

Som inledningsvis omnämnts är den kliniska försöksverksamheten ett undantag 
från att behandling bör meddelas i enlighet med beprövad erfarenhet. Under etiskt 
godtagbara former prövas härvid behandlingsmetoder och mediciner av vilka man 
ännu inte har beprövad erfarenhet. Sådan verksamhet är en självklar förutsättning 
för att en utveckling inom det medicinska fältet skall kunna ske.

Avslutningsvis kan sägas att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet har 
syftet att tillförsäkra bästa möjliga vård i det enskilda fallet samtidigt som en ram för 
läkarnas verksamhet uppställs. Ifrågavarande krav innebär inte att tex. nya behand
lingsmetoder utesluts utan att försöksverksamhet måste företas på ett sådant veten
skapligt sätt att en utvärdering kan göras. Kravet på vetenskap och beprövad erfa
renhet inrymmer dels att förutsättningar för en medicinsk utveckling som kommer 
patienten till gagn skapas, dels att meddelad vård alltid skall ha viss kvalitet.”

I ett odontologiskt arbete har som en övergripande definition på begreppet 
anförts ”den för tillfället och för landet gemensamma och samlade banken 
av vetande och synen på detta vetandes praktiska konsekvenser i det 
enskilda fallet”.4 Att konkretisera begreppet mer torde vara svårt med hän
syn till de odontologiska disciplinernas mångfald och till begreppets 
dynamiska karaktär. I ett JO-uttalande till vilket författaren hänvisat 
fastslås, att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet ytterst utformas 
av HSAN och av de allmänna domstolarna. Det är dock i första hand den 
medicinska vetenskapen, i detta fall den odontologiska vetenskapen, i exv 
ett vetenskapligt råds uttalande, som avgör vad som är förenligt med 
begreppet. Att detta skulle ha något specifikt juridiskt innehåll, som inte 
samtidigt motsvaras av ett medicinskt eller odontologiskt innehåll, är ute
slutet. Att hänvisa till juridisk-tekniska omständigheter skulle medföra, att

4 René, Odontologiska ansvarsfrågor 1947-1983, s 180.
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begreppet förlorade i trovärdighet. Jurister har ingen sakkunskap rörande 
vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet inom medicinska och odon
tologiska discipliner. Det är endast företrädare för disciplinerna själva som 
besitter en sådan. Vägledande uttalanden från dylika sakkunniga måste dock 
överensstämma med intentionerna i den rättsliga regleringen.

Vårdens tillgänglighet

Vården skall vara lätt tillgänglig; härmed avses enligt uttalanden i proposi
tionen främst de geografiska förhållandena. Alla människor kan givetvis 
inte ha exakt lika långt till hälso- och sjukvårdens anläggningar, men genom 
en decentralisering av vården kan man åstadkomma att de flesta har en 
vårdcentral inom rimligt avstånd. Undersökningar5 visar att det finns ett 
samband mellan geografiskt avstånd och vårdutnyttjande. Närhet ökar 
vårdefterfrågan vid lika vårdbehov. Enligt propositionen är dock den 
geografiska närheten inte tillräcklig i sig utan måste förenas med lättill
gänglighet i sådana avseenden som vårdmottagningarnas öppethållandeti
der, jourtjänstgöringen och förekomsten av köer inom vården. Eftersom 
utbyggnaden i dessa avseenden naturligtvis kräver stora resurser görs gäl
lande att kravet på en lätt tillgänglig hälso- och sjukvård noga måste vägas 
mot de ekonomiska och personella begränsningar som finns för verksamhe
ten.

Respekt för patientens självbestämmande och integritet

I det föregående har talats om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet 
att ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård. Vad som i första hand 
härvid åsyftas är personalens ansvar ur rent medicinsk synpunkt. Att detta 
ansvar är stort behöver knappast påpekas; ett misstag från personalens sida 
kan leda till stor skada. Det finns emellertid även en annan sida av hälso- 
och sjukvårdspersonalens ansvar, nämligen den som rör patientens själv
bestämmande och integritet. Då en människa kommer i kontakt med hälso- 
och sjukvården, ställs hon som individ mot ett system med inbyggda regler 
och rutiner. Detta ger många möjligheter till problemsituationer, där 
patientens grundläggande behov av att bli sedd som människa och individ 
riskerar att bli åsidosatt. Att bli väl bemött, att bli väl informerad om sitt 
hälsotillstånd och om syftet med en viss behandling, att ha rätt att få se sin 
egen journal, att vara skyddad mot ingrepp man inte samtycker till; allt 
detta har med individens integritet att göra. I HSL har man i strävan att

5 SOU 1984:39, s 89 f.
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stärka patientens ställning infört en rad krav som förut varit gällande i 
praktiken utan att finnas inskrivna i lag. Vägledande för all vård var t ex 
redan före tillkomsten av HSL, att inga åtgärder fick vidtas utan patientens 
samtycke. Detsamma gäller om rätten till information och kravet på att 
vården och behandlingen så långt det är möjligt skall utformas och genom
föras i samråd med patienten.

Kravet på respekt för patientens självbestämmande och integritet avser 
enligt förarbetena att understryka vikten av en medmänsklig och förstående 
inriktning av hälso- och sjukvården. Den rätt till okränkt värdighet och 
integritet som alltid bör anses tillkomma varje enskild människa måste gälla 
också när någon vänder sig till hälso- och sjukvården. Vidare sägs i förar
betena att även om det kan hävdas att en bestämmelse av detta innehåll 
knappast är nödvändig för att en patient skall vara tillförsäkrad ett vänligt 
bemötande när hon/han ligger inne på sjukhus eller kommit för hälsokon
troll, är det likväl en viktig markering att punkten förts in i en lag vars syfte 
delvis varit att på ett annat sätt än i tidigare lagstiftning slå fast patientens 
rätt. Det är också väsentligt för resultatet av själva vården, att den kan 
genomföras i en atmosfär av samverkan mellan vårdpersonalen och patien
ten.6

6 Prop 1981/82:97, s 50.
7 Se RF 2:1 sjätte punkten.
8 Kungl. Maj:ts cirkulär 1959 till kammarkollegiet och samtliga domkapitel med riktlinjer och normer 

för ordnande av den andliga vården vid sjukhus m. m.
9 HSAN 388/80:1, 1984 10:104.

Det bör nämnas, att HSL 2a § tredje punkten har ett nära samband med 
tillsynslagen 5 §, i vilken hälso- och sjukvårdspersonalen åläggs att visa 
patienten omtanke och respekt. Därutöver stadgas i patientjoumallagen 
4 §, att varje uppgift i en joumalhandling, som upprättas inom hälso- och 
sjukvården, skall utformas så att patientens integritet respekteras.

Respekten för den enskildes religiösa integritet7 har också betydelse för 
hur man behandlar en människa inom hälso- och sjukvården. Detta gäller 
på sjukhus inneliggande patienters rätt att ha möjlighet att utöva sin reli
gion. Det finns på detta område en särskild reglering angående ordnandet 
av den andliga vården vid bl a sjukhus.8 Den religiösa integriteten har 
också betydelse när det gäller patientens skydd mot otillbörlig påverkan 
från hälso- och sjukvårdspersonal.9

Hövligt bemötande

Med respekten för patientens självbestämmande och integritet följer även 
ett hänsynsfullt uppträdande från personalens sida. Bemötandet av patienten
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och det sätt på vilket åtgärder och behandling sker kan få nog så ingripande 
konsekvenser för patienten och hennes/hans omgivning. HSAN har i sin 
verksamhet haft att ta ställning till åtskilliga fall av påstådda integritets- 
kränkningar som gäller personalens uppträdande mot patienter.

I ett fall från 1983 hade en mor och hennes 3-årige pojke uppsökt en folktandvårds- 
mottagning. Pojken ville inte lägga sig ner i undersökningsstolen varvid tandläkaren 
enligt modem yttrat: ”Här är det jag som bestämmer, så lägg dig nu i stolen och 
gapa, så får vi göra det som skall göras.” Modem påtalade för tandläkaren det 
olämpliga i en sådan taktik, varvid tandläkaren sade, att om inte barnen lade sig ned i 
stolen, så brukade de ”trycka ner dem i stolen och göra det som skulle göras, det var 
inte mer med det”. Tandläkaren ”hade inte något exakt minne” av vad han sagt till 
modem och pojken, men det sistnämnda yttrandet förnekade han bestämt. Ansvars
nämnden tyckte i sitt beslut, att tandläkarens bemötande av pojken ”kan ha varit 
mindre lämpligt” men fann ingen anledning utdela disciplinär påföljd för detta 
(HSAN 688/83:3, 1984 10:107).

När en sjuksköterska vägrat uppge sitt efternamn till en patient, som hotade anmä
la henne till ansvarsnämnden, bedömde nämnden hennes beteende som felaktigt, 
men felet ansågs inte vara så allvarligt att det kunde föranleda disciplinpåföljd 
(HSAN 110/84:6, 1984 10:105).

Att en läkare, medan hon undersökte en patient, haft snus i munnen och i dennes 
närvaro också tagit snuset ur munnen, har endast föranlett nämnden att framhålla 
"vikten av att läkare och annan personal bör vinnlägga sig om ett sådant uppträdande 
att det ej kan uppfattas som bristande respekt för patienten” (HSAN 107/83:7, 1985 
9:111).

En patient hade anmält en distriktsläkare för hans bemötande av henne i samband 
med ett besök på en vårdcentral. Läkaren hade skällt ut henne och gjort anspelningar 
på hennes ålder. Läkaren bestred emellertid klagomålen och ansvarsnämnden ”fann 
utredningen ej ge vid handen ...” att läkaren ”genom sitt bemötande av eller bete
ende gentemot henne eljest åsidosatt vad som ålegat honom i yrkesutövningen” 
(HSAN 136/84:3, 1985 9:104).

Svårigheten att avgöra var gränsen går för en adekvat anamnesupptagning å 
ena sidan och visad brist på respekt och omtanke om patienten visar föl
jande fall.

Anmälan gällde (bl a) ”diskriminering och omänskligt bemötande”. Patienten upp
gav, att, då hon för läkaren berättade om sina besvär, han sade att han inte trodde 
henne. I stället började han fråga ut henne om hon druckit sprit eller rökt hasch. 
Genom att felaktigt ställa diagnosen anorexia nervosa (en annan läkare konstaterade 
senare att hon led av magsår), menade patienten att läkaren klassat henne som nar
koman och psykiskt sjuk. Läkaren menade att frågorna om alkohol- och narkotika
bruk vid ställande av diagnosen var nödvändiga och han tillbakavisade anklagelserna 
om att han uppträtt omänskligt. Nämnden konstaterade i sitt beslut angående läka
rens uppträdande, att ”utredningen inte givit skäl för” att detta varit olämpligt och att 
utfrågningen av patienten om hennes levnadsvanor i ett fall som detta inte kunde
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utgöra grund för kritik (HSAN 68/84:1, 1985 1:7; se även HSAN 702/83:3, 1985 
9:116).

En patient besökte upprepade gånger under cirka ett års tid en medicinsk klinik för 
vissa neurologiska symtom. Under detta år besökte han kliniken nio gånger och 
träffade varje gång olika läkare. Ingen av läkarna lyckades ställa rätt diagnos, vilken 
sedermera visade sig vara en mycket sällsynt form av syfilis. Under sina kontakter 
med kliniken upplevde patienten det som om han blivit mer eller mindre nonchalerad 
och klassad som alkoholist, vilket också framkom genom återkommande anteck
ningar i journalen om att han haft alkoholproblem. Han sade sig vidare ha blivit 
utfrågad om sin sociala situation i en korridor på sjukhuset ”där patienter och perso
nal sprang omkring”, vilket han upplevt som både stressande och störande. "Allt 
skulle ske på nolltid, Dr L skulle sluta kl 17.00." Om detta yttrade sig berörde läka
ren L och sade att eftersom alla rum var upptagna, samtalet med patienten ägde rum i 
en vrå i korridorens bortre ända. Han hade inget minne av att det var ont om tid och 
han tyckte inte att han klassat patienten som alkoholist. Angående en läkare S häv
dade patienten att denne försummat att skriva in i journalen de symtom som patien
ten berättade om i telefonsamtal med honom. S hade dock inget minne av att ha 
diskuterat symtomen ifråga och stödde sig härvidlag på att det inte fanns någon 
anteckning om detta i journalen. Slutligen klagade patienten på läkaren H. Vid ett 
besök hos honom på jourmottagningen var patientens moder med. Då hon ville för
klara hur patienten betett sig hemma, blev hon avsnäst av H. H bestred att han upp
fört sig otrevligt och kunde inte erinra sig att han avbrutit patientens moder. I den del 
av ansvarsnämndens beslut, som gällde de ovan anförda klagomålen, sägs helt kort 
att det ”av utredningen inte framkommit något som ger anledning till anmärkning 
från nämndens sida” (HSAN 281/83:1, 1985 2:17).

Gemensamt för de fall som nu redovisats är att nämnden inte vidtagit någon 
åtgärd. Det har varit alltför svårt att visa huruvida personalens beteende 
varit klandervärt. Ansvarsnämnden har använt principen ”hellre fria än 
fälla”. Det finns dock exempel på fall där ansvarsnämnden har tilldelat 
läkare disciplinpåföljd på grund av att de brustit i kravet på att visa patien
ten omtanke och respekt. I ett fall fick en distriktsläkare en erinran för sina 
yttranden gentemot tre av sina patienter. De tre patienterna, alla kvinnor, 
klagade i skilda anmälningar vid olika tillfällen på läkarens bemötande av 
dem.

Information

I tillsynslagens 5 § första stycket stadgas att hälso- och sjukvårdspersonalen 
så långt det är möjligt skall utforma och genomföra vården i samråd med 
patienten. Vidare åläggs personalen i andra stycket samma paragraf:

"Den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplysningar om sitt 
hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna
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inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom. 
Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den mån det 
finns hinder för detta i 7 kap 3 § eller 6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 6 § 
andra stycket eller 6a § i denna lag.”

Motsvarande skyldighet för vårdgivaren att organisera vården så att perso
nalen får möjlighet att uppfylla sin informationsplikt återfinns i HSL 2a § 
tredje stycket.

Syftet med denna bestämmelse är enligt förarbetena10 att patienten skall 
ges en ökad insyn och en aktivare roll i vården. Patienten får inte uppfattas 
som ett passivt föremål för vård. Personalen bör tillsammans med patienten 
utforma och genomföra vården och behandlingen. Patienten måste ges en så 
utförlig och ingående information som förhållandena påkallar och stimule
ras att aktivt söka information och att kritiskt granska den och anpassa den 
till sin egen situation. Man måste också anpassa informationen till vederbö- 
randes egna förutsättningar och möjligheter att förstå den.11 När, hur och i 
vilken omfattning informationen skall ges måste avgöras från fall till fall. 
Detta kan enligt propositionen inte regleras i författning. Om det gäller ett 
omfattande och riskabelt ingrepp är det motiverat med en mer ingående 
information, medan man vid enklare behandling lämnar en mera begränsad 
information. Det finns inte något särskilt lagfäst krav på att registrering 
sker, t ex i journalen, av att viss information givits. Patientjoumallagen 
innehåller dock vissa allmänt hållna föreskrifter om att en patientjournal 
skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård (3 §) och 
att varje uppgift i en joumalhandling skall utformas så att patientens inte
gritet respekteras (4 §). Naturligtvis är det önskvärt att registrering av 
given information sker i journalen. Detta kan ge hälso- och sjukvårdsper
sonal större möjlighet att i efterhand styrka sina uppgifter i ett ansvars
ärende, där bristande kommunikation görs gällande från patientens sida.

10 Prop 1978/79:220, s 20.
11 HSAN 560/82:3,1984 8:72; se nedan.

I informationen till patienten bör naturligtvis ingå upplysningar om att 
en åtgärd kan vara förenad med en smärtsam eller på annat sätt obehaglig 
eftervård. I ansvarsnämnden har ett fall, där denna fråga var aktuell, av
gjorts.

En kvinnlig patient uppsökte en privatläkare för condolyma accuminata, som är en 
smittsam vårtsjukdom. Efter undersökningen behandlades hon med podophyllin- 
salva. För lindring av eventuellt uppkommande smärta till följd av behandlingen fick 
patienten Xylocain viskös. Samma kväll fick hon svåra smärtor och tvingades upp
söka sjukhus. Hon vårdades där i sex dagar och ansågs inte vara besvärsfri förrän 
två veckor därefter. Läkaren anmäldes till HSAN för att han försummat att tala om
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för patienten att podophyllinsalva under alla omständigheter måste tvättas bort efter 
högst två timmar. I anmälan påtalas också att läkaren gjort bröstundersökning på 
kvinnan utan att motivera varför han gjorde det. Läkaren hävdade att bröstunder
sökningar gör man rutinmässigt på alla patienter i alla åldrar och att detta ”av kvinnor 
upplevs som en trygghetsfaktor”. Nämnden tyckte att patienten borde upplysts om 
syftet med undersökningen men fann inte läkarens underlåtenhet i detta avseende så 
allvarlig att den borde föranlett disciplinpåföljd. Vad beträffar informationen om 
skötsel och tvättning efter podophyllininpenslingen, bestred läkaren att han inte 
skulle ha givit sådan information. Han uppgav att han dessutom hänvisat patienten 
till en broschyr om sjukdomen, vilken funnits tillgänglig i väntrummet. Ansvars
nämnden fann det emellertid visat, att patienten inte förstått att salvan skulle avtvät
tas. Genom sin underlåtenhet att kontrollera att patienten tillgodogjort sig informatio
nen hade läkaren enligt nämnden gjort sig skyldig till en icke ringa försummelse och 
han tilldelades en erinran. - Läkaren besvärade sig hos KR. Denna lämnade besvä
ren utan bifall med motiveringen att situationen i detta fall var sådan att den ställde 
stora krav på läkaren i fråga om att ge information (HSAN 560/82:3, 1984 8:72).

En patient kommer under ett besök på en vårdinrättning ofta i kontakt med 
ett stort antal personer, var och en med olika tjänsteställning. Vem av dessa 
har ansvaret för att patienten får den information hon/han är berättigad till? 
I förarbetena till tillsynslagen sägs, att informationsplikten gäller den som 
har det direkta ansvaret för de vårdåtgärder informationen avser. Detta 
innebär emellertid inte att den ansvarige personligen måste lämna patienten 
de upplysningar och råd som informationsplikten omfattar. Hon/han kan 
överlämna till någon annan att ge informationen, men det är ändå vederbö
rande som har ansvaret för att informationen når patienten.

En 14 månader gammal pojke, Karl, inkom till en akutmottagning, sedan hans mor 
uppmärksammat en hård knöl i högra ljumsken. Efter undersökning överfördes Karl 
till kirurgjouren, där utredningen övertogs av avdelningsläkare A. A fann ett inklämt 
högersidigt ljumskbråck som inte gick att återföra i rätt läge. Modern informerades 
om att operation var nödvändig och Karl inlades för operation under kvällen. Opera
tionen skulle utföras av A och överläkare L. Dessa blev emellertid upptagna av ett 
dramatiskt akutfall, vilket gavs företräde. Därför kunde de inte ge besked om exakt 
när Karl skulle opereras. Senare på kvällen återfördes bråcket spontant. Situationen 
var då sådan att man kunde välja att genomföra operationen eller vänta till nästa dag. 
Läkarna valde att inte vänta utan påbörjade operationen och under denna avlägsnades 
oavsiktligt ena testikeln. Karls föräldrar informerades om skadan omedelbart efter 
det att den blev känd. Pojkens föräldrar riktade i anmälan till ansvarsnämnden kritik 
mot läkarna A och L för deras handlande i samband med operationen. De ansåg att 
läkarna brustit i sin kommunikationsskyldighet då de som föräldrar inte fick rådgöra 
med dem före operationen. Bråcket hade dragit in sig av sig självt och pojken mådde 
bra. Läkarna hade inte brytt sig om att prata med dem om den förändrade situationen 
utan bara gett order till operationspersonalen att förbereda operation. Föräldrarna 
anförde vidare: "Vi fick en känsla av att allt skulle gå så fort som möjligt för att få 
det hela överstökat. Barnet var i god kondition före operationen. Ingen stress borde
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förelegat. Vi fick veta att läkarna hade en stor operation så att vår sons operation 
kunde ske tidigast 23.00. Vi upplevde att det rådde en stressad stämning och att vi 
inte fick prata och rådgöra med läkarna angående den förändrade situationen. Vår 
son var ju pigg igen och operationen torde ha kunnat uppskjutas över natten, då 
båda läkarna hade varit utvilade och det hela hade kunnat genomföras utan den skada 
som skedde.” Både A och L förnekade att det förelegat någon som helst stress under 
operationen eller att det skulle funnits en vilja ”att få det hela överstökat”. Ingen av 
operatörerna kände sig heller uttröttad. Eftersom de själva blev upptagna med ett 
akutfall och med hänsyn till att A tidigare gett mamman en fullständig information 
bedömde de det ”inte nödvändigt med ytterligare diskussion under förhandenvaran- 
de omständigheter”. Föräldrarna påtalade då i ett genmäle att det borde vara patienten 
eller de anhöriga till denne, som skall avgöra om de behöver mer information. Ingen 
hade heller talat med dem om riskerna med en dylik operation. L bekräftade att de 
inte före operationen hade upplyst modern om att risk kunde föreligga för att testi- 
keln kunde skadas vid en operation. Han framhöll att en sådan skada är, även om 
den inträffat i detta fall, mycket ovanlig och menade att det knappast kan vara moti
verat att räkna upp alla tänkbara komplikationer till en operation, innan den utförs. - 
Ansvarsnämnden fann att viss kritik kunde riktas mot den knapphändiga information 
som förmedlats, men att den inte väsentligen avvikit från vad som är gällande kirur- 
gisk praxis. Det ankommer på operatören, skriver nämnden, att bestämma tidpunkt 
för operation samtidigt som det är av vikt att anhöriga eller patienten om möjligt 
meddelas beslutet. Anmälan lämnades utan åtgärd (HSAN 170/83:7, 1985 4:40).

I den ovan citerade tillsynslagen 5 § behandlas också skyldigheten att 
informera anhöriga. Skyldigheten omfattar dock här bara det fall då 
informationen inte kan lämnas till patienten själv, t ex p g a lång medvets
löshet eller som i fallet ovan patienten är ett litet bam.

Att någon av de närmast anhöriga omedelbart skall underrättas om till
ståndet för en sjukhuspatient allvarligt försämras är ett författningsenligt 
åliggande för överläkaren enligt bestämmelser i allmänna läkarinstruktio- 
nen 10 §. I förarbetena anges härutöver att de anhöriga regelmässigt skall 
hållas informerade om patientens tillstånd åtminstone vid en mera allvarlig 
sjukdom eller då patienten annars är förhindrad att själv informera sina 
närmaste. Om det emellertid finns ett direkt önskemål från patientens sida 
att anhöriga skall hållas utanför, skall denna inställning respekteras.

Tillsynslagen 5 § och HSL 2a § avslutas med en erinran om att rätten 
till information och skyldigheten att informera kan begränsas av bestäm
melser i sekretesslagen (1980:100), SekrL, och av (när det gäller den en
skilda hälso- och sjukvården) andra bestämmelser i tillsynslagen (se nedan).

Den enskilde patienten har rätt inte bara att få muntliga upplysningar om 
sitt hälsotillstånd utan också att få läsa sin egen journal. En sjukjoumal på 
allmänt sjukhus är allmän handling, vilket fastslogs av RR första gången 
1951.12 Rätten att ta del av allmän handling regleras i tryckfrihetsförord-

12 RÅ 1951 ref 29.
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y ningen (TF). Enligt TF 2:12 skall en offentlig allmän handling på begäran 
genast eller så snart det är möjligt ”på stället” utan avgift tillhandahållas den 
som önskar ta del av den. En sjukjoumal skall alltså i princip omgående 
lämnas ut till den som vill läsa den och utlämnandet får inte obehörigen 
fördröjas. Om inskränkningar i möjligheten att få ta del av allmänna hand
lingar stadgas i SekrL.

Ansvarsnämnden är inte behörig att pröva frågor om utlämnande av 
journaler inom den offentliga hälso- och sjukvården.13 Primärt är det en 
klinikchef som avgör om en journal skall lämnas ut.14 Det får inte uppstäl
las som villkor för utlämnande att patienten endast får se journalen under 
sakkunnigt överinseende15 och den som vill läsa journalen måste inte nöd
vändigtvis göra detta på platsen där journalen finns. Hon/han har rätt att 
mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av journalen.16

13 Se HSAN 527/82:6,1985 9:114. HSAN kan dock pröva huruvida klinikchefen handlat felaktigt eller 
försumligt i samband med en begäran om utlämnande av journal.

14 Se SekrL 15:6.
15 JO 1985/86, s 327 och 331 ff.
16 Se TF 2:13.

jL. När det gäller den privata hälso- och sjukvården finns i patientjournal- 
lagen 12 § särskilda bestämmelser för utlämnandet av journaler. Här ges 
patienten ett lagligt stöd för en begäran att få sin journal tillgänglig för 
läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift. Någon annan än patien
ten kan dock inte åberopa denna bestämmelse för att få en journal utlämnad, 
vilket innebär att journalerna inom den enskilda hälso- och sjukvården inte 
är att jämställa med allmänna handlingar i TF:s mening. Det är den som är 
ansvarig för patientjournalen som avgör om den skall lämnas ut. Om 
vederbörande anser att joumalhandlingen inte bör lämnas ut, skall hon/han 
genast med eget yttrande överlämna frågan till socialstyrelsen för prövning 
(patientjoumallagen 12 § andra stycket).

I februari 1984 inkom till ansvarsnämnden en anmälan från en patient A gällande en 
företagsläkares vägran att lämna ut A:s journal. A hade vid flera tillfällen begärt att få 
studera sin journal men läkaren hade vägrat att lämna ut den. A hade också varit i 
kontakt med socialstyrelsen och fått besked om att läkaren inte yttrat sig dit i denna 
angelägenhet. Läkaren medgav att A vid några tillfällen begärt att få studera sin jour
nal, men han hade inte uppfattat något ”ultimativt” krav på detta, eftersom A inte 
uppgett motivet för att få läsa den. Ansvarsnämnden ansåg att, eftersom läkaren inte 
bedömt att A:s journal inte borde lämnas ut (se nedan ang vilka fall detta är), A:s 
begäran skulle ha efterkommits. Den bedömde det vidare som felaktigt av läkaren att 
fordra att patienten skulle uppge, varför han ville studera sin journal. Läkaren tillde
lades erinran (HSAN 153/84:3, 1985 2:13).

I ett annat ärende i ansvarsnämnden, vilket också gällde läkares vägran att till 
patient utlämna journal inom den enskilda hälso- och sjukvården, uppgav läkaren att
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han dröjt cirka en månad med att lämna ut journalen på grund av att den ”innehöll en 
del känsliga yttranden”. Denna omständighet ansåg nämnden inte vara godtagbar 
anledning till att inte lämna ut journalen. Det hade emellertid inte visats annat än att 
patienten fått sin journal en månad efter begäran därom. Detta dröjsmål ansåg nämn
den vara ”väl långt”, men ”med hänsyn till omständigheterna” kunde det inte föran
leda disciplinpåföljd. Patienten besvärade sig hos KR. KR påpekade, att med hän
syn till att läkaren inte överlämnat frågan om utlämnande av journalen till socialsty
relsen, han hade handlat felaktigt. Felet ansågs dock av KR vara ringa och någon 
disciplinpåföljd meddelades ej (HSAN 63/83:7, 1985 2:12).

Samtycke

I tillsynslagens krav att patienten skall behandlas med omtanke och respekt 
ligger också att ingen mot sin vilja får påtvingas behandling. I princip inne
bär detta att alla ingrepp och medicinska åtgärder kräver patientens sam
tycke. Vård utan samtycke får endast ske med stöd av särskild lag. Grunden 
till detta finns i RF 2:6 där det bl a står att varje medborgare gentemot det 
allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Enligt 12 § i 
samma kapitel får denna princip inskränkas endast genom lag.

Bestämmelser om vård utan samtycke av det slag som RF åsyftar finns i 
några särskilda lagar. Så kan kastrering enligt lagen (1944:133) om kastre- 
ring 2 § vidtas oaktat giltigt samtycke inte föreligger, såvida den enskilde 
p g a rubbad själsverksamhet saknar förmåga att lämna samtycke till 
ingreppet. I de ovan anförda lagarna om tvångsvård (LVU, LVM och 
LSPV) finns bestämmelser om att vård får beredas en person oberoende av 
eget samtycke. I LSPV finns regler om att medicinering och annan behand
ling kan genomföras mot patientens vilja (jfr också den ovan anmärkta 
LVM 24 §). I övergångsbestämmelserna till den likaledes ovan anförda 
omsorgslagen (1985:568) finns möjlighet att bereda vuxna utvecklings
störda vård oberoende av samtycke enligt 35 § lagen (1967:940) angående 
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Smittskyddslagen ( 
(1988:1472) innehåller bestämmelser om tvångsundersökning (36 §), till-j 
fälligt omhändertagande (37 §) och tvångsisolering (38—42 §§) av den 
som kan antas vara smittad av samhällsfarlig sjukdom respektive föra ( 
smitta av sådan sjukdom, om tillräckliga åtgärder inte kan vidtas på frivillig 
väg. Särskilda bestämmelser finns också om vissa inskränkningar i den per
sonliga friheten m m för den som är tvångsisolerad (44—48 §§). Till skill
nad mot vad som tidigare gällde (smittskyddslagen /1968:231/ 8 och 14 §§) 
får någon tvångsvis behandling av sjukdomen ej ifrågakomma.

Det finns ett nära samband mellan kravet på samtycke och rätten till 
information. Detta uttrycks i förarbetena till tillsynslagen på följande sätt: 
"Att sådan information ges är en förutsättning för att kravet på patientens
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samtycke till behandlingen skall få någon reell innebörd.” Det sägs vidare i 
förarbetena om rätten till information att denna bara får begränsas på det 
sättet att informationen inte får motverka vården.

Även om HSL inte har någon uttrycklig regel om krav på informerat 
samtycke för att vidta olika behandlande åtgärder följer av både lagens 
struktur och lagens anda att så är fallet. I viss speciallagstiftning inom 
hälso- och sjukvårdens område uppställs uttryckliga krav på samtycke från 
patienten.

I lagen (1944:133) om kastrering stadgas som en huvudregel att krav på 
samtycke från den som åtgärden avser, även om lagen också innehåller 
tvångsregler (se ovan). Abort får endast företas ”om kvinnan begär det” 
enligt abortlagen (1974:595). Transplantat från levande givare får tas 
endast om givaren lämnat skriftligt samtycke enligt transplantationslagen 
(1975:190) 4 §. Ytterligare krav måste vara uppfyllda om givaren är 
under 18 år eller p g a vissa psykiska handikapp saknar förmåga att själv 
lämna samtycke. Ingrepp får göras endast om medicinska skäl påkallar att 
biologiskt material tas från vederbörande, socialstyrelsen måste ge sitt till
stånd, vilket endast får lämnas om synnerliga skäl föreligger, vårdnadsha- 
vare, god man eller förvalta re skall beredas tillfälle att yttra sig och slutli
gen får ingreppet inte företas mot givarens egen vilja. Transplantationsla- 
gens 7 § innehåller bestämmelser om samtycke till ingrepp på avlidna per
soner. Även här uppställs i första hand krav på skriftligt medgivande från 
givaren under livstiden. Även utan sådant medgivande får emellertid 
ingrepp göras om den avlidne har uttalat sig för det eller om det av andra 
skäl finns grundad anledning anta att ingreppet skulle vara i överensstäm
melse med hennes/hans uppfattning. Råder oklarhet om den avlidnes in
ställning, får ingrepp företas om nära anhörig medger det, dock ej om det 
framkommer oenighet mellan anhöriga. - Transplantationsutredningen har 
arbetat på en ny transplantationslag och har lämnat ett betänkande (SOU 
1989:98) och en rapport (SOU 1989:99).

Enligt steriliseringslagen (1975:580) 2 § kan sterilisering endast ske på 
begäran av den som fyllt 25 år. Sterilisering av personer mellan 18 och 25 
år får endast ske efter inhämtande av socialstyrelsens tillstånd enligt 3 §. 
Socialstyrelsens cirkulär (MF 1975:115) innehåller föreskrifter om verk
ställigheten av steriliseringslagen. Av cirkuläret framgår att ansökan till 
socialstyrelsen skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad 
av sökanden (2 §). Vidare upprepas i cirkuläret lagtextens krav att den som 
fyllt 25 år har att hos läkare själv begära åtgärden.

Lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen och inseminations- 
lagen (1984:1140) uppställer krav på skriftligt samtycke från kvinnans 
make eller sammanboende.
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Patientens rätt till sekretesskydd

Allmänt

Genom SekrL föreligger en gemensam reglering av handlingssekretess, 
vilken innebär att allmänna handlingar eller delar av sådana inte får lämnas 
ut, och tystnadsplikt, som innebär ett förbud mot att muntligen lämna ut 
vissa uppgifter. SekrL innehåller nämligen bestämmelser dels om be
gränsningar av rätten att ta del av allmänna handlingar, dels om förbud mot 
att lämna ut sådana handlingar, dels om tystnadsplikt i det allmännas verk
samhet. Den s k förtroendesekretessen, som tidigare gällde inom hälso- 
och sjukvården, är nu borttagen.

Sekretessen är som regel inte ovillkorlig. I de flesta fall måste ett visst 
villkor vara uppfyllt, för att sekretess skall gälla, nämligen att men uppstår, 
om en uppgift lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården utgår man från sekre
tess som en huvudregel. Bestämmelserna är utformade så, att sekretess 
gäller, ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon honom närstående lider men”. Presumtionen är att uppgiften är 
sekretesskyddad till dess motsatsen är bevisad. Detta innebär att en grundlig
s k skadeprövning är av största vikt.

Bestämmelserna om sekretess på den allmänna hälso- och sjukvårdens 
område finns i SekrL 7:1-3 och 6. I 1 § anges huvudregeln om sekretess, 
medan 2 § innehåller vissa undantag från sekretess. I 3 och 6 §§ finns 
bestämmelser om i vilka fall uppgifter kan hemlighållas för patienten själv.

När det i SekrL 7:1 första stycket talas om hälso- och sjukvård, avses i 
första hand den öppna och slutna vård som tidigare reglerades i sjukvårds
lagen (1962:242) och som nu regleras i HSL (se ovan). Hit hör givetvis den 
vård som bedrivs vid sjukhus samt distriktsläkar- och distriktssköterske- 
mottagningar, mödra- och barnavårdscentraler samt den psykiatriska bam- 
och ungdomsvården. Till det område, som regleras genom SekrL, hör 
också tandvården (se dock HSL 1 § andra stycket). SekrL:s bestämmelser 
gäller även för statlig och kommunal företagshälsovård samt i sådan hälso- 
och sjukvårdande verksamhet som bedrivs som inslag i annan förvaltning,
t ex inom socialtjänsten, skolhälsovården, kriminalvården och försvars
makten.

I omedelbar anslutning till huvudregeln stadgas emellertid att SekrL 
också gäller i ”annan medicinsk verksamhet”. I lagtexten nämns rättsmedi
cinsk och rättspsykiatrisk undersökning, fastställande av könstillhörighet, 
abort, sterilisering, kastrering och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. 
Denna uppräkning är inte fullständig. Som ytterligare exempel kan nämnas 
verksamheten vid statens bakteriologiska och rättskemiska laboratorier, vid 
de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna samt vid rättsläkarstatio-
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nema. Därtill kommer verksamhet som avser omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda. Den sekretess som föreskrivs i SekrL 7:1 gäller alltså 
för verksamheten i särskolor för psykiskt utvecklingsstörda i stället för den 
sekretess som enligt 7:9 skall gälla inom det obligatoriska skolväsendet. Till 
hälso- och sjukvård hör också den läkarundersökning som förekommer för 
att fastställa en persons lämplighet till befattning inom försvaret.

I SekrL 7:1 andra stycket framgår att den sekretess som gäller inom 
hälso- och sjukvården också gäller, när en besvärsmyndighet omprövar ett 
beslut inom hälso- och sjukvården, samt att sekretess gäller i tillsynen över 
hälso- och sjukvården. Detta gäller uppgifter som socialstyrelsen fått i sitt 
tillsynsarbete och som tillsynslagen 7 § ålägger läkare, tandläkare, sjuk
sköterskor etc att inge till styrelsen.

Bestämmelserna i SekrL skall följas av dem som är eller har varit verk
samma inom den allmänna hälso- och sjukvården. Lagens bestämmelser 
gäller sålunda för i allmän tjänst anställda läkare, tandläkare, sjuksköter
skor, sjukgymnaster, kuratorer, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, ar
betsterapeuter, bandagister, laboratorieingenjörer, logopeder, läkarsekre- 
terare, psykologer, sjukhusfysiker, skrivpersonal, vaktmästare, ambulans
personal m fl. De gäller emellertid också för dem som på grund av upp
drag, tjänsteplikt eller på annan liknande grund, t ex fullgör praktisk ut
bildning på sjukhus, deltar eller har deltagit i den allmänna hälso- och sjuk
vårdsverksamheten.

Utgångspunkten i SekrL 7:1 första stycket är att uppgifter om ”enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden” är sekretessbelagda. 
Uppgifter som det här kan vara fråga om är exv upplysningar om vilken 
sjukdom patienten lider av eller har lidit av, om en patient vårdas på ett 
visst sjukhus och på viss avdelning. I princip omfattar uttrycket personliga 
förhållanden alla uppgifter, som hänför sig till vederbörande person och 
kan avse allt ifrån uppgift om adress och telefonnummer till uppgifter om 
arbetsförmåga och fysiskt och/eller psykiskt sjukdomstillstånd. Även upp
gifter om en persons ekonomiska situation faller in under begreppet per
sonliga förhållanden.

Sekretess iförhållande till patienten själv

Ett syfte som sekretessbestämmelserna har är att skydda enskilda personliga 
intressen. I SekrL 14:4 fastslås, att detta skydd inte gäller i förhållande till 
den enskilde själv. De principer som numera präglar behandlingsverksam- 
heten inom hälso- och sjukvården kännetecknas av öppenhet från vårdper
sonalens sida gentemot patienten. Tanken är, att patienten själv skall ha 
möjlighet att påverka sin vårdsituation (se HSL 2a § tredje stycket och till-
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synslagen 5 §). Det kan mot denna bakgrund te sig främmande, att uppgif
ter om patienten under vissa förhållanden skall kunna hållas hemliga för 
henne/honom (se nedan).

Som en konsekvens av att den enskilde har rätt att få ta del av och i 
övrigt förfoga över sekretessbelagda uppgifter rörande sig själv (SekrL1 
14:4), kan hon/han efterge sekretessen. Detta innebär, att hon/han kan ge 
sitt samtycke till att uppgifter om henne/honom, som enskilda eller myn
digheter begär, kan lämnas ut. Samtycket får i de allra flesta situationer den 
rättsverkan att sekretessen är hävd. Verkan av bams samtycke kan dock 
ibland vara begränsad. Nekar den enskilde till att uppgifter lämnas ut om 
henne/honom, måste detta respekteras. Detta innebär att sekretess förelig
ger, om förutsättningarna i 7:1 är uppfyllda. Den enskildes skyddsintresse 
tillmäts stor betydelse.

Några former för hur ett samtycke skall inhämtas har dock inte stipule
rats i lagtext eller förarbeten. I många fall har sådana rutiner utarbetats, att 
ett skriftligt samtycke alltid biläggs handlingarna, t ex då försäkringsbolag 
skall ta ställning till en ansökan om en försäkring eller då fk eller social
nämnd begär att få ut vissa handlingar. Anteckning om lämnat samtycke 
görs också ofta i patientens journal, patientkort eller liknande. Rätts
tillämpningen har också visat, att samtycket inte alltid behöver vara ut
tryckligt. Ibland présumeras ett samtycke, t ex om patienten är medvetslös. 
Som regel kommer den enskildes skyddsintresse då ej till skada, utan fallet 
är ofta det motsatta sett utifrån en helhetsbedömning av vederbörandes 
situation.

Även om ett samtycke till att exv en journal får lämnas ut har givits av 
den enskilde, kan en närstående till vederbörande komma att lida men 
härav. Det händer nämligen inte så sällan, att uppgifter om närstående finns 
intagna i patientjournaler. Samtycke måste då inhämtas från den när
stående.

Enligt SekrL 14:9 kan risken för men på grund av att en sekretessbelagd 
uppgift lämnas ut elimineras genom förbehåll. Förbehåll får endast uppstäl
las i den mån den sekretessbelagda uppgiften skall lämnas ut till en enskild 
person. Förbehållet kan gälla att uppgiften inte får spridas till andra perso
ner eller att uppgiften endast får nyttjas för ett visst angivet ändamål.

Sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i förhål
lande till vårdnadshavaren och får inte efterges av denne, om det kan antas 
att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadsha
varen (SekrL 14:4 andra stycket).

En enskild person har alltså som regel rätt att få ta del av och förfoga 
över eljest sekretessbelagda uppgifter om henne/honom. Vissa undantag 
från denna rätt finns dock. Enligt SekrL 7:3, som gäller såväl skriftliga som 
muntliga uppgifter, gäller sekretess i förhållande till patienten själv, dock



334 Patienten i hälso- och sjukvården

endast under vissa förutsättningar. En förutsättning för att en uppgift skall 
hållas hemlig för patienten är att den hänför sig till patientens hälsotillstånd. 
Andra uppgifter om patienten kan alltså inte undanhållas henne/honom. Det 
föreskrivs vidare i lagtexten att uppgift om patientens hälsotillstånd får 
undanhållas vederbörande endast om detta ”med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt”. Det måste inte heller nöd
vändigtvis gälla den pågående vården utan bestämmelsen är tillämplig även 
efter det att patienten skrivits ut från sjukhuset. Möjligheten att hemlighålla 
sådan uppgift för patienten måste användas mycket restriktivt. I SekrL 7:6 
finns ytterligare ett undantag från att största möjliga öppenhet skall gälla 
mot patienten. Enligt denna paragraf gäller sekretess inom hälso- och sjuk
vården för anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan antas att fara 
uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller 
någon henne/honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men, 
om uppgiften röjs. Bestämmelsen har tillkommit för att skydda dem som 
gjort anmälan eller lämnat uppgifter om att barn misshandlats, att någon 
allvarligt missbrukar alkohol eller att någon är psykiskt sjuk.

Huvudregeln är att sådana uppgifter inte får hemlighållas för den som 
berörs av desamma. Man kan emellertid göra det, om det finns skäl att 
befara att anmälaren eller uppgiftslämnaren utsätts för obehag i mera 
påtaglig form, om det blir känt att det är hon/han som gjort anmälan eller 
lämnat uppgifterna. Hur stark en fruktan för repressalier från den anmäl
des sida skall vara, för att den som gjort anmälan skall skyddas, sägs inte i 
förarbetena till sekretesslagen och kan knappast heller beskrivas generellt. 
Det måste därför varje gång bli fråga om en avvägning mellan å ena sidan 
de eventuella uppgifter om sina farhågor som anmälaren själv lämnat och å 
andra sidan den kännedom som det beslutande organet har om den anmäldes 
person. Av förarbetena framgår dock,17 att sekretesskyddet inträder endast 
om det behövs för att skydda mot repressalier av mer allvarligt slag och att 
uppgifter om anmälarens och uppgiftslämnarens identitet inte rutinmässigt 
kan undanhållas den som berörs av anmälningen eller utsagan.

För den enskilda hälso- och sjukvård, som ej regleras i SekrL, har 
särskilda bestämmelser meddelats i tillsynslagen. Till att börja med gäller 
enligt 6 § förbud att obehörigen röja innehållet i journalen för annan än 
patienten. Journalen får dock hemlighållas för patienten, om det är av 
synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen 
eller om det föreligger risk för att den som lämnat uppgifter eller någon 
denne närstående kommer att utsättas för våld eller annat allvarligt men om 
uppgiften röjs (6 § andra stycket och 6a § första stycket). De undantag

17 Prop 1979/80:2, Del A. s 187 f.
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som åsyftas är därvid desamma som gäller inom den allmänna hälso- och 
sjukvården.

Sekretess iförhållande till andra enskilda

Frågor, som rör möjligheten för anställda vid sjukhus att lämna ut uppgif
ter till enskilda om huruvida en person vårdas på sjukhuset och av vilken 
anledning, har ofta diskuterats. Även i dessa fall måste man bedöma, huru
vida men kan vållas patienten, om uppgiften lämnas ut. Sådana uppgifter 
bör enligt uttalande i propositionen normalt endast lämnas ut till patienten 
närstående. Den som har ett legitimt intresse av sådan information har 
sedan alltid möjlighet att vända sig till patientens anhöriga. Föräldrar till 
vuxna patienter hör givetvis till denna kategori av närstående, vilket inte så 
sällan aktualiseras vid psykiatrisk vård.

De anhöriga till en patient vill ofta få reda på hur det står till med veder
börande, om hon/han kan ta emot besök osv. Sådana uppgifter kan i allmän
het lämnas. Det kan dock förekomma att en patient vill hemlighålla sin 
sjukdom och dess närmare beskaffenhet även för sina närmaste. I sådant fall 
skall patientens vilja normalt respekteras. Det är emellertid i vissa situatio
ner högst angeläget, att de nära anhöriga får upplysningar om patientens 
hälsotillstånd, antingen hon/han lämnat sitt samtycke eller inte. De anhöriga 
bör få vetskap om att patienten t ex har en obotlig sjukdom.

Ibland uppkommer frågan om den enskilde kan lida men, trots att upp
gifterna om henne/honom uppges vara avidentifierade. Sådana uppgifter 
kan i allmänhet lämnas ut utan att det föreligger risk för men. Men detta 
förutsätter, att uppgifterna avidentifierats så långt, att man inte kan spåra 
något samband mellan uppgifterna och den person det gäller. Om detta har 
skett i tillräcklig utsträckning får avgöras från fall till fall. Avidentifiering 
och förbehåll är alltså olika sätt att tillvarata den enskildes skyddsintresse å 
ena sidan och enskildas och allmänheten s intresse av insyn å den andra.

Som huvudregel kan man dock göra gällande, att samtycke från patien
ten krävs, för att uppgifter om henne/honom skall få utlämnas.

Sekretess iförhållande till myndighet m m

I SekrL 1:3 sägs att sekretessbestämmelserna gäller i förhållandet mellan 
olika självständiga verksamhetsgrenar inom myndigheten. En klinik på ett 
sjukhus anses inte som en myndighet eller ens som en självständig verksam
hetsgren inom sjukhuset - myndigheten. Om hälso- och sjukvårdsverksam
heten på ett sjukhus betraktas som en självständig verksamhetsgren skulle
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därmed informationsutbytet mellan de där verksamma i princip vara fritt. 
Uppgifter som eljest är sekretesskyddade, kan i så fall utan hinder av lagens 
bestämmelser överlämnas från t ex en klinik till en annan klinik på ett 
sjukhus, eller från barnhälsovården på en vårdcentral till den allmänmedi
cinska verksamheten på samma central. Det råder dock delade meningar 
om hur det förhåller sig härmed. Socialstyrelsen går i sina Allmänna råd på 
denna linje, medan JO (Sveme) delvis har en motsatt uppfattning (se JO 
1987/88 s 182 ff; jfr JO 1986/87 s 198 ff).

Ett skäl till att läkare eller sjukvårdsorgan begär uppgifter om en patient 
är givetvis ofta, att uppgifterna behövs för att patienten skall kunna få den 
behandling och vård hennes/hans hälsotillstånd kräver. I sådana fall lär man 
i allmänhet knappast kunna hävda, att patienten lider men av att uppgifterna 
lämnas ut. Om en patient vårdas hos en privatpraktiserande läkare synes det 
närmast självklart, att denne skall få reda på resultatet av de undersök
ningar, för vilka läkaren remitterat patienten till sjukhus och vice versa. I 
socialstyrelsens Allmänna råd framhålls att man i regel torde kunna utgå 
från att patienten samtycker till att uppgifterna rörande henne/honom 
lämnas till läkaren i sådant fall. Om man från sjukhusets sida är tveksam 
härom bör patientens samtycke inhämtas.

Det torde nu vara rutin att inhämta samtycke i dylika fall. Detsamma 
gäller då patientuppgifter skall lämnas ut från ett sjukhus till före tagshälso
vården.

I propositionen18 står det klart angivet, att uppgifter får lämnas av en 
läkare till en annan eller från en sjukvårdsinrättning till en annan om upp
giften behövs i rent vårdsyfte. Sekretessen hindrar inte att t ex en sjukjour
nal överlämnas från en sjukvårdsinrättning till en annan i syfte att under
lätta behandlingen av en patient.19 Sekretesslagens bestämmelser hindrar 
inte heller att uppgifter lämnas från t ex primärvården till den slutna 
vården, från en mödrahälsovårdscentral till en kvinnoklinik eller tvärtom, 
förutsatt att uppgiftsmottagaren behöver upplysningar för patientens vård.

18 Prop 1979/82:2, Del A, s 168.
19 KU 1979/80:37, s 23.

I alla dessa och liknande fall gäller att man vid tveksamhet bör inhämta 
samtycke från den som uppgifterna gäller. Om de begärda uppgifterna 
emellertid inte skulle kunna lämnas ut utan risk för men, eller om den som 
uppgifterna rör nekat att ge sitt samtycke till utlämnandet och det är nöd
vändigt att ha tillgång till dem för att rädda patientens liv skall dessa ändå 
utlämnas. Ett överlämnande av uppgifter rent slentrianmässigt mellan olika 
sjukvårdsinrättningar bör dock ej få ske, något som JO har påtalat i flera 
sammanhang. Uppgifterna som utlämnas måste vara adekvata ur vårdsyn
vinkel.
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Av SekrL 14:1 följer att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till 
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. 
Den vittgående hälso- och sjukvårdssekretessen gäller inte i de situationer 
där lagen stipulerar uppgiftsskyldighet. En sådan myndighet, i förhållande 
till vilken sjukvården har en viss uppgiftsskyldighet är polisen. Det finns 
inte några bestämmelser i lagen, som ger polisen generell rätt att få ta del av 
uppgifter, som skall hållas hemliga inom sjukvården. Om polisen begär att 
få upplysningar om en patients personliga förhållanden, t ex om patienten 
finns intagen på sjukhuset, vilken sjukdom patienten lider av, hennes/hans 
aktuella hälsotillstånd, måste man därför först fråga om syftet med polisens 
begäran och därefter i vanlig ordning pröva om uppgifterna kan lämnas ut 
utan att patienten eller någon denne närstående kan komma att lida men 
därav.20 Fr o m 1983 gäller vidare enligt tillsynslagen 7a §, att sådan perso
nal är skyldig att lämna ut uppgift, om huruvida någon vistas på en sjuk
vårdsinrättning om uppgiften för särskilt fall begärs av bl a polismyndig
het, s k adressuppgift. Utlämnande av sådan uppgift faller under den i 14:1 
stadgade uppgiftsskyldigheten.21

I många situationer torde det stå helt klart, att begärda uppgifter kan 
lämnas ut utan att men uppkommer. Sekretessreglernas huvudsyfte att 
skydda den enskilde ligger många gånger i linje med att polisen får de 
begärda uppgifterna. Sekretessen hävs som regel om den som uppgifterna 
angår ger sitt samtycke till att de lämnas ut. Om patienten vägrar att ge sitt 
samtycke, får uppgifterna oftast inte lämnas ut. I allmänhet får polisen inte 
heller de begärda uppgifterna, om patienten av en eller annan anledning - 
t ex på grund av medvetslöshet - inte kan lämna sitt samtycke. Men även i 
dessa fall kan omständigheterna vara sådana, att det står helt klart, att de 
begärda uppgifterna kan lämnas ut utan att men uppkommer.

Vid sidan av sådana bestämmelser om uppgiftsskyldigheter, som faller 
under 14:1 finns i 14:2 fjärde och femte styckena en regel, enligt vilken 
sekretess enligt 7:1 inte hindrar, att anmälan görs till åklagarmyndighet 
eller polismyndighet angående misstanke om brott enligt BrB 3,4 och 6 kap 
(dvs brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid samt sedlighetsbrott) 
mot den som inte fyllt 18 år. Från hälso- och sjukvårdens sida har man 
emellertid inte någon skyldighet att anmäla brott till polisen.

Genom lag 1981:316 kom ett tillägg till 14:2, enligt vilket polis och 
åklagarmyndighet i sin brottsspanande verksamhet kan få tillgång till vissa 
uppgifter rörande en för brott misstänkt person. Det krävs emellertid att 
det brott, för vilket personen i fråga är misstänkt, inte kan föranleda lindri-

20 JO har diskuterat möjligheterna att till polisen lämna ut uppgifter att en person intagits på sjukhus. 
JO 1982/83, s 229.

2* Se Ds Ju 1981:7 Sekretesskydd och informationsbehov.
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gare straff än fängelse i minst två år, dvs synnerligen grova brott. Denna 
bestämmelse är dock inte avsedd att grunda en uppgiftsskyldighet. Den 
finns nu i paragrafens fjärde och femte stycken (lag 1985:272 och 656). Det 
är alltså fråga om en möjlighet att lämna de begärda uppgifterna, inte en 
skyldighet. De uppgifter det här gäller kan vara exempelvis vilka besök den 
misstänkte har haft, vad som avhandlats mellan den misstänkte och de besö
kande och andra dylika iakttagelser.

Enligt allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 5 § är läkare i allmän 
tjänst skyldig att tillhandagå bland annat polisens begäran om undersök
ningar och utlåtanden, om inte läkarens övriga tjänsteåligganden hindrar 
honom från det.ta eller om det föreligger särskilda skäl mot att undersök
ningen utförs.22 När det gäller skyldigheten att tillhandagå med undersök
ning och utlåtande rörande alkoholpåverkan är denna dock utan undantag. 
Sekretesslagen utgör inte något hinder mot att en undersökning kommer till 
stånd om polisen känner till att den person man begärt undersökt befinner 
sig på det sjukhus dit man vänt sig med sin förfrågan. Genom skyldigheten 
att lämna adressuppgift har polisens arbete härvidlag starkt underlättats.

I alla fall där det står klart, att en patient anser sig lida men om uppgifter 
om henne/honom lämnas ut från sjukvården till allmän försäkringskassa 
(fk), skall uppgifterna till följd av bestämmelserna i SekrL 7:1 inte röjas. 
Emellertid kan regeln i 14:1 om att uppgiftsskyldighet enligt lag eller för
ordning bryter sekretessen bli tillämplig här. Sådan uppgiftsskyldighet för 
sjukvården i förhållande till fk föreligger enligt AFL 20:9 första stycket 
och enligt LAF 8:7.

Det är dock inte givet att dessa bestämmelser om uppgiftsskyldighet kan 
tillämpas reservationslöst i alla lägen. I propositionen 1980/81:28 om följd- 
lagstiftning till den nya sekretesslagen har departementschefen uppmärk
sammat de skilda intressen som ofta oförenligt kommer att stå emot var
andra vid en strikt tillämpning av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 
förhållande till fk. Det gäller patientens i och för sig mycket berättigade 
intresse av ett starkt integritetsskydd och fk:s lika berättigade intresse av att 
få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för deras handläggning av 
enskilda ärenden. Föredragande statsrådet förklarade att reglerna om upp- 
giftslämnande skulle bestå även i fortsättningen, men framhöll att den en
skildes samtycke borde inhämtas, åtminstone när det är fråga om att inhäm
ta sjukjoumaler eller uppgifter av känslig natur. Av föredragande statsrå
dets uttalande framgår, att om patienten motsätter sig att uppgifterna läm
nas ut till fk i fråga, måste man från kassan särskilt noga överväga, vilka av

22 Se HSL 19 jfr med den tidigare gällande sjukvårdskungörclscn 10 § tredje stycket /”lex Maria"/; se 

förordningen (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till socialstyrelsen vissa 
skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården.
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dessa uppgifter som kan antas vara nödvändiga för den och som kassan 
alltså, trots patientens vägran, måste ha rätt att få ta del av.

Sekretessregeln i 7:1 gäller även i förhållande till sociala myndigheter. 
Många gånger står det helt klart att uppgifter kan utväxlas mellan hälso- 
och sjukvårdens myndigheter och sociala myndigheter utan att någon lider 
men. Huvudregeln är dock att sekretessen gäller, såvida den enskilde inte 
ger sitt samtycke till att uppgifter utlämnas till socialnämnd.

I sociallagstiftningen finns en mycket viktig bestämmelse rörande upp- 
giftsskyldighet för olika företrädare inom hälso- och sjukvården, nämligen 
den ovan äriforda SOL 71 §. Principen om helhetssynen, dvs att samtliga 
medicinska och sochrhr faktorer är av betydelse för sjukvård och social
vård, medför, att behovet av informationsutbyte mellan hälso- och sjukvår
den å ena sidan och socialvården å andra sidan är mycket stort. SekrL:s 
regler medför att uppgifter inte alltid kan utbytas fritt mellan de olika 
vårdområdena. Nämnda bestämmelse om uppgiftsskyldighet är avsedd att i 
viss utsträckning motverka negativa konsekvenser av sekretesskyddet i 
syfte att värna om bams och ungdoms trygghet och välfärd. Den som i sin 
verksamhet får veta något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till en underårigs skydd skall genast göra anmälan härom till social
nämnden. Denna anmälningsplikt omfattar alla myndigheter vars verksam
het rör barn och ungdom. Anmälningsplikten gäller också läkare, sjukskö
terskor och barnmorskor, även om de inte är anställda i allmän tjänst. 
Fr o m 1 juli 1990 har anmälningsplikten kommit att omfatta ytterligare 
verksamhetskategorier (se ovan).

Bestämmelsen i 71 § andra stycket innehåller i jämförelse med en tidi
gare gällande, motsvarande bestämmelse i bamavårdslagen ett förtydli
gande, som innebär, att anmälningsplikten inte förutsätter att det är klarlagt 
att socialnämnden behöver ingripa. Detta innebär sålunda en förstärkning 
av anmälningsskyldigheten. Socialutskottet har i detta sammanhang uttalat 
följande.23

”Även uppgifter, som är svårbedömda och obestyrkta skall alltså anmälas, om de 
tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämndens sida. 
Det ankommer härefter på socialnämnden att undersöka vilken grund som kan finnas 
för uppgiften och utreda det eventuella behovet av åtgärder.”

Frågan när en anmälan är befogad eller inte har givit upphov till åtskilliga 
problem i rättstillämpningen.

I ansvarsnämndens avgörande (HSAN 277/83:4 1984 10:93) gällde frågan bedöm
ning av läkares anmälan till socialnämnd om misstänkt incest mot minderårig.

23 SoU 1979/80:44, s 113.
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Nämnden gjorde följande bedömning: "Av utredningen framgår att A med anledning 
av vad som framkommit vid klinisk undersökning av N och vid upptagandet av 
anamnesen konstaterat att incest endast utgjorde en av flera differentialdiagnostiskt 
lika sannolika möjligheter och att hon på grund härav beslutat att vid fortsatt kontakt 
med familjen följa upp flickans symptom för att kunna ta ställning till om förhållan
den som talade för incest förelåg. Nämnden finner detta förfaringssätt riktigt. Emel
lertid har A senare vid telefonsamtal med socialsekreteraren, utan att skälig miss
tanke om incest kan anses ha förelegat, utlämnat N:s namn och därigenom gjort en 
anmälan. Orsaken härtill synes ha varit att socialtjänstemännen bedömt ärendet all
varligt och därför övertalat henne att uppge namnet. Enligt vad A uppgivit har hon 
därmed ej avsett ett omedelbart ingripande utan endast samråd om det fortsatta tillvä
gagångssättet. Med hänsyn till det anförda och med beaktande av de svåra övervä
ganden som A haft att göra finner nämnden att hennes förfarande ej kan läggas 
henne till last som fel av beskaffenhet att medföra disciplinär påföljd."

I ett annat fall från ansvarsnämnden gällde frågan bedömning av läkares anmälan 
till socialnämnd om misstänkt övergrepp mot underåriga (HSAN 796/82:4 1985 
6:62). Nämnden fann att läkaren haft skäl att misstänka att barnen kunde vara utsatta 
för vanvård och hade alltså genom att anmäla förhållandet handlat i överensstäm
melse med SoL 71 § andra stycket.

Ytterligare ett fall, som varit föremål för ansvarsnämndens bedömning, gällde 
läkares anmälan till socialnämnd om misstänkt övergrepp mot en; knappt två måna
ders baby med dubbelsidig läppgomspalt. Utredningen gav vid handen att de rönt- 
genologiskt konstaterade skadorna på barnets skalle och överarm var så utbredda att 
läkaren haft goda grunder för sin åsikt att skadorna ej kunde ha uppkommit på det 
sätt barnets föräldrar uppgivit. Han hade alltså handlat i överensstämmelse med SoL 
71 § andra stycket. Anmälan från föräldrarna lämnades utan åtgärd (HSAN 
337/84:4 1985 8:87).

Myndigheter och personer som har anmälningsskyldighet har också en 
uppgiftsskyldighet enligt 71 § fjärde stycket. Den innebär att dessa, även 
om de själva inte funnit anledning att göra anmälan, är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla de uppgifter som kan ha betydelse för en utredning om 
barnets behov av skydd.

Patientförsäkringen

Uppkomst

Före den 1 januari 1975, då patientförsäkringen trädde i kraft, kunde en 
patient som blev skadad vid medicinsk behandling endast få ersättning här
för enligt skadeståndsrättsliga regler. För att få ersättning var patienten 
tvungen att bevisa att sjukvårdspersonalen varit vårdslös och därigenom 
orsakat skadan. Detta var svårt att bevisa för den enskilde. Det resulterade i 
att ytterst få personer fick ersättning för skada vid medicinsk behandling.
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I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet väcktes ett antal motio
ner i riksdagen angående patienters ersättningsmöjligheter vid felaktig 
medicinsk behandling.24 Motionerna uppmärksammade ett antal brister 
som uppstod när ersättning lämnades enligt skadeståndsrättsliga regler efter 
en process mellan den skadelidande och sjukvårdsutövaren.

Fr o m 1971 hade en arbetsgrupp utrett frågan rörande ett kollektivt 
försäkringssystem för behandlingsskador. Arbetsgruppen bestod av Lands
tingsförbundet och ett konsortium av försäkringsbolag. Målet för arbets
gruppen var att skapa ett rättvist ersättningssystem där de allvarliga skade- 
fallen skulle ersättas. Man ville ha ett ersättningssystem som beaktade de 
skadelidandes behov av ersättning och som verkade direkt till dessas för
mån. Arbetsgruppens utredningsarbete resulterade i ett förslag om vidgat 
patientskydd. Förslaget mottogs positivt och resulterade i att patientför
säkringen trädde i kraft den 1 januari 1975.

Försäkringen grundar sig på ett frivilligt avtal mellan ett konsortium av 
försäkringsbolag som försäkringsgivare och ett antal sjukvårdsutövare som 
försäkringstagare. Som försäkringsgivare i avtalet står Konsortiet för Pa
tientförsäkring. Konsortiet består av fyra försäkringsbolag: Folksam, 
Länsförsäkringsbolagen, Skandia och Trygg-Hansa.

Försäkringstagare var från starten 1975 staten och landstingen. Efter 
hand har också flertalet andra sjukvårdsutövare anslutit sig till försäk
ringen. I nuläget betyder detta att i stort sett all sjukvårdande verksamhet 
omfattas av patientförsäkringen. Avtalet mellan parterna har omarbetats 
flera gånger.

Organisation och handläggning

Regleringen av skador handhas av en särskild organisation, som medför en 
enhetlig bedömning av de olika ersättningsanspråk som förekommer. 
Genom en särskilt organiserad skadereglering eftersträvas en effektiv och 
snabb handläggning av ärenden. För närvarande är handläggningstiden för 
ett ärende sex månader. Vissa mer komplicerade fall kan dock ta längre tid i 
anspråk. Skadereglerama handlägger anmälda ärenden självständigt. Dessa 
ansvarar för att en medicinsk utredning, som kan ligga till grund för den 
försäkringsrättsliga bedömningen, blir gjord. Till sin hjälp har de för- 
troendeläkama som har den erforderliga kompetensen vad gäller medi
cinska frågor.

Patientförsäkringens existens medför dock inte, att den skadelidande är 
hindrad att föra talan inför allmän domstol. Fram till dess att den skadeli-

24 Motionerna 1967:31, 1971:333,656,657,660,663, 1185, 1972:1490, 1973:1093, 1166.
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dande har accepterat en av Patientförsäkringen beslutad ersättning, kan 
hon/han väcka talan vid allmän domstol. För att få en dylik ersättning måste 
den skadelidande överlåta eventuellt vidare anspråk mot sjukvårdsutövaren 
på Patientförsäkringen. Den skadelidande kan, om hon/han väcker talan vid 
allmän domstol, endast åberopa skadeståndsrättsliga regler. Patientförsäk
ringen för enligt avtalet försäkringstagarens talan även vid en domstolspro- 
cess.

Tvister mellan försäkringsgivaren och en skadelidande skall avgöras av 
skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän.

Beräkning av ersättning

Patientförsäkringen syftar till att i det enskilda fallet utge ersättning för 
hela den ekonomiska skadan och därutöver ideell ersättning. Utgångspunk
ten för beräkning av skadeersättning är de regler som återfinns i skade
ståndslagen 5 kap. I patientförsäkringens villkor har dock skadeståndsla
gens regler modifierats i vissa avseenden. Detta har skett av administrativa 
skäl och av kostnadsskäl.

Ersättning kan lämnas för sveda och värk, lyte och annat stadigvarande 
men, olägenheter i övrigt, vård och behandlingskostnader, framtida in
komstbortfall, förlust av underhåll samt begravningskostnader. Ersättning 
för sveda, värk, lyte och annat stadigvarande men beräknas i enlighet med 
tabeller som utarbetats av Landstingsförbundet och Patientförsäkringens 
samrådsgrupp. Tabellerna omräknas med jämna mellanrum för att följa 
med i penningsvärdets förändringar. Tabellerna används även av domstolar 
och andra försäkringsorgan.

Om vårdåtgärd har lett till invaliditet lämnas ersättning för olägenheter 
i övrigt eller för framtida inkomstförlust. Ersättning för olägenheter i 
övrigt lämnas endast om den skadelidande, trots att hon/han har invalidise
rats, återgår i arbete. Ersättningen lämnas som en förhöjd ersättning för 
lyte och annat stadigvarande men i enlighet med de normer som föreskrivs i 
villkoren. Ersättning för framtida inkomstförlust lämnas om den skadeli
dande invalidiserats och därigenom fått sin förmåga att skaffa sig inkomst 
genom arbete nedsatt med minst en femtondel och den årliga förlusten 
överstiger en fjärdedel av basbeloppet. Ersättningen bestäms antingen i 
form av livränta eller engångsbelopp.

När förhandlingar beträffande en patientförsäkring pågick kom man 
fram till, att det var bäst att göra ett undantag i ersättningsrätten för de 
minsta behandlingsskadoma. Det ansågs svårt att genomföra en tillfreds
ställande skadeutredning av dessa skador. En mindre skada föranleder ofta 
inte någon ekonomisk förlust som kan särskiljas från den förlust som drab-
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bar patienten till följd av den sjukdom/skada hon/han redan har. På grund 
av detta och på grund av att man ansåg att socialförsäkringarna gav en 
grundläggande ekonomisk trygghet, införde man en s k självrisk för de 
skadelidande.

Grundläggande villkor

Grundläggande för patientförsäkringen är att vårdslöshet inte behöver 
styrkas. Patientförsäkringen är en ”no-fault”-försäkring där skadestånds- 
skyldighet inte behöver fastställas. Skadeståndsskyldighet behöver inte ens 
föreligga. Ersättningsrätten grundas i stället på att skadan kan relateras till 
ett beslut eller en handling för vilken någon av sjukvårdspersonalen har 
ansvaret.

Patientförsäkringen ersätter skada till följd av sjukvårdande verksam
het. För att skadan skall vara ersättningsbar skall den ha kunnat undvikas 
genom ett annat handlande. Om skadan således är förutsebar och oundviklig 
är den inte ersättningsbar. Vid bedömningen om skadan varit förutsebar 
och oundviklig använder man sig av ett s k facitresonemang som är typiskt 
för Patientförsäkringen. Detta innebär att man använder sig av alla vid 
bedömningstillfället kända fakta.

Den grundläggande gränsen för en skadas undviklighet eller oundvik
lighet går vid grundsjukdomen. Skador eller komplikationer som är en 
oundviklig följd av grundsjukdomen eller av för grundsjukdomen nöd
vändig behandling är således inte ersättningsbara. Hälso- och sjukvårdsut- 
övama kan inte garantera att en behandling skall leda till önskat resultat. 
Det har de inte heller åtagit sig i försäkringsavtalet. Ersättning lämnas 
sålunda inte för en misslyckad behandling. Skador som orsakats av för 
sjukvården otillräckliga resurser ersätts inte heller.

För att avgöra vem som är ersättningsberättigad krävs att en bestämning 
görs av hur begreppen patient och hälso- och sjukvård används i detta sam
manhang. Med patient avses den som är föremål för vårdåtgärd. Med pa
tient likställs även anhörig som av medicinska eller sociala skäl stadigva
rande vistas hos den sjuke under sjukhusvistelsen. Fr o m 1988 års villkor 
jämställs med patient även vissa frivilliga försökspersoner.

Enligt HSL är hälso- och sjukvård åtgärder för att medicinskt före
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (se ovan). Enligt lagen 
kan hälso- och sjukvård vara riktad både till den enskilde (hälsokontroller, 
operationer) och till allmänheten (inverkan i samhällsplaneringen). I pa
tientförsäkringens villkor används begreppet i en något inskränkt bety
delse. Med hälso- och sjukvård avses här enbart sådan vård som riktar sig 
direkt till den enskilde personen. I begreppet inräknas förutom hälso- och
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sjukvård även tandvård, förebyggande vård, blodgivning och sjukgymna
stik. Sjukvård som utövas utanför sjukhusområdet inräknas också.

Behandlingsskador

Behandlingsskada i patientförsäkringens mening är sådan skada som upp
stått till följd av behandling, undersökning eller diagnos. Skadan skall vara 
av kroppslig art. Om en psykisk skada är en följd av en kroppslig skada som 
i sin tur är en följd av medicinsk behandling ersätts även den psykiska 
skadan. De rent psykiska :skadoma ersätts inte. Anledningen till att man 
valt denna gränsdragning är att det uppstår bevissvårigheter när man skall 
skilja mellan psykiska grundbesvär som förelåg latent hos patienten och 
besvär som har sin grund i en behandlingsåtgärd.

För att ett ersättningskrav skall medges krävs att undersökning, behand
ling eller annan dylik åtgärd vidtagits, att ett direkt orsakssamband förelig
ger mellan vårdåtgärd och skada och att skadan ej är en oundviklig kompli
kation till en från medicinsk synpunkt motiverad åtgärd. Genom kravet på 
direkt orsakssamband mellan åtgärd och skada undantas skador som följer 
av grundsjukdomen och skador som följer av den nödvändiga behandlingen 
av grundsjukdomen. Dessa komplikationer ersätts, som redan nämnts, inte 
av patientförsäkringen.

Ett diagnostiskt ingrepp är en undersökning som innebär att man med 
någon form av hjälpmedel tränger genom det yttre hudskiktet eller via 
munhålan ner genom strupen. Allvarliga skaderisker är ibland förenade 
med diagnostiska ingrepp. Ofta kan ett sådant ingrepp vara det enda sättet 
att fastställa en sjukdomsbild. Åtgärden är då medicinskt motiverad och 
vissa av skaderiskema betraktas som oundvikliga. Egentlig behandlings
skada föreligger då inte.

1979 infördes en speciell reglering av skador till följd av diagnostiska 
ingrepp. Grundprincipen är att ersättning kan lämnas, om skadan är en 
följd av ett risktagande, som inte står i rimlig relation till den sjukdom, som 
faktiskt förelåg. Om grundsjukdomen är lindrig, och t ex förlamning 
inträffar till följd av ett diagnostiskt ingrepp, är det lätt att fastställa att 
ersättning skall utgå. Om grundsjukdomen är av allvarligare art, kan det 
vara svårt att bedöma om skadan är väsentligt större än effekterna av att 
sjukdomen fick stå obehandlad.

Med behandlingsskada förstås också skador som uppstått genom felak
tigheter på den tekniska utrustningen eller på grund av att denna använts på 
fel sätt och detta har lett till en felaktig diagnos samt skador som upp
kommit genom att faktiskt iakttagbara symptom inte tolkats på ett sätt som 
överensstämmer med allmänt vedertagen praxis.
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Bedömningen skall göras utifrån den erfame specialistens kunskaps- och 
erfarenhetsnivå. Det som är relevant i ett sådant fall är, hur en erfaren 
specialist skulle ha bedömt patientens symptom, och vilka åtgärder specia
listen skulle ha vidtagit med anledning av denna bedömning. Skulle en erfa
ren specialist handlat på ett annat sätt än det, som faktiskt skett, och skadan 
då hade undvikits, lämnas ersättning.

Ersättning förfelaktig diagnos kan utgå om ett symptom iakttagits och 
sedan tolkats på ett sätt som en erfaren och skicklig specialist skulle ha 
tolkat på ett bättre sätt.

Ett fall gällde en 22-åriga kvinna med ständig värk i nedre delen av buken. Efter 
avlägsnande av äggstock hade patienten kvarvarande värk. Vid misstanke om endo- 
metrios (felbelägen livmoderslemhinna) avlägsnades efter moget övervägande liv
modern och den vänstra äggstocken. Senare undersökningar visade att patientens 
besvär hade ortopedisk bakgrund. Mot bakgrund av de redovisade besvären vid 
olika besök på kvinnoklinik borde patienten ha remitterats till ortopedspecialist för 
uteslutande av ortopedisk bakgrund till besvären, innan livmodem och äggstockarna 
avlägsnades (PSN 140/1985).

Ersättning för försenad diagnos kan utgå om ett symptom inte har upp
märksammats och symptomet skulle ha varit iakttagbart för en erfaren 
specialist. Om symptomet överhuvudtaget inte varit iakttagbart utgår inte 
ersättning.

Fallet gällde en 34-årig kvinna med dermoid cysta (sjukligt hålrum) på höger ägg
stock, vilken avlägsnades vid operation. Cystan var godartad. Man diskuterade om 
försenad diagnos medfört att äggstocken måste avlägsnas. Då cystor av detta slag är 
svåra att diagnostisera och kan utvecklas på kort tid, förelåg ej ersättningsbar be- 
handlingsskada (PSN 31/1984).

Skadebedömningen i dessa båda fall kan vara svår. Man kan inte direkt 
konstatera hur patientens tillstånd hade varit, om en riktig diagnos hade 
ställts. För att göra en skadebedömning i dessa fall använder sig Patientför
säkringen av sannolikhetsbedömningar. Om sannolikheten varit liten att 
patienten skulle ha förbättrats med en adekvat behandling anses det att ska
dan inte tillförts denne genom den felaktiga eller försenade diagnosen. Om 
å andra sidan stor sannolikhet förelåg för en lyckad behandling, anses skada 
tillförd genom den felaktiga eller försenade diagnosen.

Även skador som orsakats av infektion på grund av att smittämne san
nolikt överförts till patienten genom hälso- och sjukvårdande åtgärd är 
ersättningsbara, dock ej om infektionen är en följd av ingrepp eller annan 
åtgärd i tarmar, munhåla, luftvägar eller annat område som från bakterio
logisk synpunkt anses vara orent, ingrepp i vävnad med påtagligt nedsatt
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vitalitet eller annan härmed jämställbar sjuklig förändring eller behandling 
som medför förhöjd infektionsrisk såsom långvarig kateterisering, drä- 
nage, extern fixation, sträckbehandling, transplantation e d. Infektioner 
som tillförts patienten oberoende av vården ersätts inte, exempelvis en 
infektion som uppstått på grund av patientens egna bakterier. Problemet 
här är att bedöma på vilket sätt infektionen tillförts patienten.

I Patientförsäkringens praxis görs alltså skillnad mellan rena och orena 
ingrepp. Ett ortopediskt ingrepp anses vara ett rent ingrepp. I dessa fall 
lämnas normalt ersättning ifall en infektion följer av ingreppet. Här anses 
det som sannolikt att bakterierna kommer utifrån. Ett orent område är en 
del av kroppen där smittämnen är naturligt förekommande. Vid ett ingrepp 
i ett orent område lämnas normalt inte ersättning för infektionsskada. 
Endast om det klart framgår att bakterierna inte härstammar från patienten 
själv utgår ersättning i detta fall. Även för infektion efter ingrepp i vävnad 
med sjuklig förändring, eller för infektion efter behandling som medför 
förhöjd infektionsrisk, ges ersättning endast om det klart framgår, att det 
inte är patientens egna bakterier som orsakat infektionen.

En 58-årig man som fått vänster ben amputerat efter flera kärlkirurgiska ingrepp 
drabbades i efterförloppet av en infektion. Denna ansågs bero på patientens grund
sjukdom (dålig cirkulation) och ej vara tillförd vid det operativa ingreppet. Någon 
ersättning utgick ej (PSN 37/1983).

Ett olycksfall är en skada som inträffar till följd av en plötslig yttre hän
delse. I patientförsäkringens villkor har denna definition inskränkts till 
skada till följd av en plötslig yttre händelse, som har ett direkt samband med 
och är typisk för vårdverksamheten. Ersättningsrätten är således begränsad 
till de för vården speciella riskerna. Från försäkringsskyddet undantas de 
normala olycksfallsrisker som kan föreligga oberoende av vårdsituationen.

Morgongymnastik kan ej anses vara ett led i den terapeutiska behandlingen av 
patientens alkoholberoende. Motionen utfördes för att patienterna inte skulle få en 
försämrad kondition under vårdtiden. De risker för olycksfall som förelegat har varit 
de normala vid motionsverksamhet. Riskerna har ej varit betingade av vårdsituatio
nen. Om ett olycksfall inträffar under dylik verksamhet kan det i försäkringsvillko- 
rens mening inte anses vårdbetingat (PSN 15/1987).

Olycksfall i samband med sjuktransport eller i samband med brand eller 
annan skada på vårdlokaler eller utrustning eller till följd av fel hos sjuk- 
vårdsutrustning är ersättningsbara skador.
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Nödvändigt risktagande

Nödvändigt risktagande medför enligt vad ovan framkommit att behand- 
lingsskada inte anses föreligga i vissa fall. Så är ej fallet vid sjukdom, skada 
eller annan komplikation som är en följd av ett från medicinsk synpunkt 
nödvändigt risktagande för diagnostisering eller behandling av sådan sjuk
dom eller skada som obehandlad är livshotande eller innebär risk för svår 
invaliditet eller svårt lidande. När patienten har en sjukdom eller skada som 
är mycket allvarlig är komplikationsriskerna särskilt stora. Vårdpersona
len arbetar ofta under stark tidspress vid behandling av sådan skada/sjuk- 
dom. Man hinner ofta inte överlägga om bästa metod utan behandling sätts 
in omedelbart.

Regeln om nödvändigt risktagande bygger på en skälighetsbedömning. 
Det som skall fastställas är om det var nödvändigt att ta de risker som 
ingreppet medförde. Hade behandlingen genomförts även om skaderisken 
varit känd? Om svaret är nej, kan ersättning komma att utgå. Ersättning 
utgår däremot inte om behandlingen hade utförts, även om man var fullt 
medveten om vilka skador som skulle kunnat bli följden. Av detta torde 
följa att ju allvarligare sjukdomen/skadan är desto mindre är möjligheten 
för patienten att få ersättning för skada. Behandlingen blir mer nödvändig 
när sjukdomen/skadan är allvarlig.

En 40-årig kvinna hade opererats för tumör på halsen, varefter tungförlamning och 
stämbandsförlamning uppkom. Då tumören växte intill tungnerven och skadan på 
stämbandsnerven sannolikt uppkommit då nerven måst hållas undan vid operatio
nen, ansågs detta vara en följd av nödvändigt risktagande vid behandling av patien
tens allvarliga tumörsjukdom. Någon ersättning utgick ej (PSN 63/1981).

Följder till grundsjukdomen

Med behandlingsskada avses inte heller sjukdom, skada eller annan kompli
kation som till övervägande del har sin grund i eller orsakats av sjukdom 
eller därmed jämförbart tillstånd hos patienten. Detta undantag avser 
främst att förtydliga den grundläggande uppbyggnaden av försäkringen, 
nämligen att sjukdom eller skada som uppkommit eller utvecklats obe
roende av vården inte utgör någon ersättningsbar behandlingsskada. I 
regeln görs ett undantag för diagnosskador. I dessa fall utvecklas ju skadan 
oberoende av vården.

En 48-årig kvinna behandlades för långvariga ryggbesvär med injektioner, lokalbe
dövning och cortison. I efterförloppet fick hon nackbesvär. Det ansågs ej vara 
någon tillförd skada. Nackbesvären var en följd av de långvariga ryggbesvären 
(PSN 21/1982).
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Läkemedelsskador

Patientförsäkringen är inte tillämplig vid sjukdom, skada eller annan 
komplikation som orsakats av läkemedel på vilket läkemedelsförordningen 
äger tillämpning och som med beaktande av de anvisningar som gällt för 
läkemedlets användning ej kunnat undvikas. För skada som uppkommer i 
samband med läkemedelsanvändning gäller en särskild försäkring, Läke- 
medelsförsäkringen. Denna trädde i kraft den 1 juli 1978 genom att tillver
kare och importörer av läkemedel träffade avtal med Konsortiet för Läke- 
medelsförsäkring.

Skada som uppkommer till följd av egenskap hos läkemedlet ersätts 
enligt Läkemedelsförsäkringen. Från Patientförsäkringen utges ersättning 
endast för läkemedelsskador som orsakats av att medlet använts i strid med 
anvisningarna för läkemedlets användning. Undantaget tillämpas inte vad 
gäller läkemedel som framställts inom hälso- och sjukvården för använd
ning inom vården, t ex blodprodukter.

Behandling av astma med hydrocortonefosfat medförde andningsstillestånd för en 
patient. Anvisningarna för läkemedlets användning hade dock följts. Någon ersätt
ning utgick ej (PSN 10/1977).

Ett annat fall gällde en 1-årig pojke med stor vänstersidig tumör i buken. I sam
band med angiografi uppkom grav hjärnskada. Barnet, som vägde 10,5 kg, fick 
under 2,5 timmar minst 70 ml kontrastmedel. Denna dos har överskridit den gene
rellt tillåtna. Ersättning för behandlingsskada utgick (PSN 77/1981).
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Begreppen hälso- och sjukvårdspersonal, behörighet och legitimation

IHSL 13 § stadgas att i hälso- och sjukvården skall finnas den personal som 
behövs för att meddela god vård. I särskilda bestämmelser finns regler om 
åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över denna 
personal. Det åligger alltså landstingen att tillhandahålla den personal som 
behövs för att meddela god vård enligt HSL 2a §. Hur detta krav skall till
godoses är landstingens egen sak att avgöra. För varje patient skall utses en 
ansvarig läkare vid den enhet, där hon/han får sin vård och behandling.1

Till hälso- och sjukvårdspersonalen hör enligt tillsynslagen 1 § fyra 
grupper:

1. Personal vid sjukhus eller annan inrättning för vård av patienter som 
drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna 
eller efter särskilt tillstånd.

2. Legitimationspersonal som inte omfattas av punkt 1 och som meddelar 
vård åt patienter eller som biträder sådan legitimationspersonal.

3. Apotekspersonal.

4. Andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som skall 
omfattas av lagen enligt föreskrift av regeringen eller, efter rege
ringens bemyndigande, av socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdspersonal enligt tillsynslagen ägnar sig inte åt hälso- och 
sjukvård i en vid tillämpning utan åt den individuellt inriktade vården till 
förebyggande, uppspårande, utredande eller behandling av sjukdom, skada 
eller kroppsfel samt åt vård i samband med barnsbörd. I 1 § talas om 
patient som föremål för vården.

I HSL används begreppet ”personal” i en mer vidsträckt bemärkelse än i 
tillsynslagen. Med personal enligt HSL avses alla som medverkar i hälso- 
och sjukvården. Även personal som inte sysslar med patientvård omfattas 
av HSL:s personalbegrepp.

I de flesta fall framstår det som självklart i vilka situationer patientvård 
utövas. Det centrala är att det finns en skyldighet att ge vård åt en bestämd J

i Ds S 1987:4.
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individ eller grupp av individer när behov därav uppkommer, t ex skolhäl- 
sovård och företagshälsovård. Sålunda räknas hit också uppgifter av före
byggande karaktär såsom t ex hälsokontroller och övervakning av skollo
kalers och arbetsplatsers ändamålsenlighet från hälsosynpunkt. Motsva
rande gäller verksamhet inom socialtjänsten som går ut på att tillhandahålla 
sjukvård åt socialtjänstens klienter, t ex läkare vid vårdanstalt för alko
holmissbrukare. Vård enligt OL räknas dock inte in i detta begrepp om det 
inte är fråga om verksamhet vid sjukvårdsinrättning, exempelvis special
sjukhus. Mödravård, abortrådgivning, utprovning av preventivmedel samt 
verksamhet av laboratoriepersonal, som på uppdrag av läkare utför diag
nostiska undersökningar av prov från sjuka och misstänkt sjuka människor, 
räknas in under begreppet patientvård (se ovan om begreppet hälso- och 
sjukvård).

Utanför tillsynslagen faller personal inom den primärkommunala miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten, förtroendeläkare vid fk, personal vid statens 
rättsläkarstationer, personal vid statens rättskemiska laboratorium, social
styrelsens personal och personal vid landstingens hälso- och sjukvårdsför
valtningar. Det är inte ovanligt att nu nämnda personal kan ha medicinsk 
legitimation. De kommer då att falla under tillsynslagen i den mån de 
”utövar yrket”, dvs i kraft av sin medicinska yrkesutbildning utför vård 
eller behandling. Inte heller förtroendevalda politiker med verksamhet på 
hel- eller deltid inom hälso- och sjukvården -1 ex landstingsråden - omfat
tas av tillsynslagen. Är det fråga om t ex en läkare med politiskt uppdrag, 
som använder sin legitimation i samband härmed, t ex genom att skriva ut 
ett recept, kommer hon/han dock att omfattas av tillsynslagen genom att 
vederbörande på detta sätt gått in i yrkesutövningen.

Det behöver inte föreligga något anställningsförhållande för att man 
skall tillhöra hälso- och sjukvårdspersonal. Det avgörande är anknytningen 
till de hälso- och sjukvårdande uppgifterna. Tillsynslagen omfattar därför 
alla dem vilkas arbetsinsatser krävs för att vården skall fungera. Det behö
ver dock inte vara fråga om ett arbete som avlönas eller på annat sätt med
för ekonomisk ersättning, som fallet kan vara för sjukhusvärdinnor. Där
emot måste det gälla ett arbete med viss varaktighet och avse arbete vid 
sjukhus, inte vid den landstingskommunala förvaltningen.

Av tillsynslagen 1 § andra punkten följer att personal inom social äldre- 
och handikappomsorg anses som hälso- och sjukvårdspersonal när den 
biträder legitimerad yrkesutövare i vården. Personal inom social hemtjänst 
eller vid servicehus med helinackordering som efter sjuksköterskas anvis
ning ger sjukvård åt någon biträder därmed sjuksköterskan. De omfattas 
således av tillsynslagens bestämmelser, när de utför de arbetsuppgifter som 
sjuksköterskan anvisat dem att utföra och har därmed ett medicinskt yrkes- 
ansvar (se nedan). Personalen är också skyldig att följa socialstyrelsens
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föreskrifter. För att lagen skall vara tillämplig skall arbetsuppgifterna vara 
av sjukvårdskaraktär, t ex insulininjektioner. Med anvisning menas att en 
sjuksköterska i egenskap av medicinskt vårdansvarig genom lämplig in
struktion, information och uppföljning förvissat sig om att den som ges 
uppgiften kan klara av den. Termen anvisning används därför att social
tjänstens personal inte är anställda i hälso- och sjukvården och därför heller 
inte kan tilldelas uppgiften genom delegering (se nedan). Den som utför 
uppgiften har ansvar för att den utförs enligt de anvisningar hon/han fått 
och efter bästa förmåga. Ett vårdbiträde får inte utan anvisning vidta 
medicinska åtgärder. Anvisningen skall vara personlig. Vårdbiträdet kan 
inte tvingas utföra uppgiften.2

I Sverige är det i princip fritt för envar att utöva verksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område. Samhället har dock gjort olika inskränkningar 
med hänsyn till det skydd allmänheten måste tillförsäkras. Regler härom 
finns i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område, den s k kvacksalverilagen. I altemativmedicin- 
kommitténs huvudbetänkande SOU 1989:60 föreslås att en ny lag om alter- 
nativmedicinsk verksamhet m m ersätter kvacksalverilagen. Den nya lagen 
föreslås bli tillgänglig på den som utövar altemativmedicinsk verksamhet 
och inte omfattas av tillsynslagens bestämmelser. I en lag (1984:542) om 
behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården ges bestämmelser för 
hälso- och sjukvården, tandvården och detaljhandeln med läkemedel vad 
gäller kompetensbevis, behörighetskrav och skydd för yrkestitel och yr- 
kesbeteckning.

Den befattningshavare som skall tjänstgöra som läkare måste inneha ett behörighets
bevis på att hon/han är behörig att utöva läkaryrket. Ett sådant behörighetsbevis 
innehar den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva 
detta yrke. Legitimation som läkare kan, efter ansökan till socialstyrelsen, den få 
som här i landet genomgått utbildning till läkare och erhållit läkarexamen och som 
fullgjort av regeringen föreskriven praktisk tjänstgöring, så kallad allmäntjänstgö
ring (AT). Läkarutbildningen genomförs inom ramen för läkarlinjen vid högskola 
och omfattar fem och ett halvt års studier (220 poäng). Allmän tjänstgöring som 
läkare omfattar ett år och nio månaders tjänstgöring, fördelade på följande verksam
hetsområden: sex månader allmän kirurgi, sex månader allmän intemmedicin, varav 
högst två av dessa månader kan bytas ut mot tjänstgöring inom långvårdsmedicin, 
tre månader allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och sex månader 
allmän medicin.

Möjlighet finns även att få legitimation utan att de ovan uppräknade kraven är 
uppfyllda, då legitimation skall ges till den som visar att hon/han på annat sätt för
värvat en kompetens som motsvarar den som uppnås genom läkarexamen och 
allmäntjänstgöring. Den som innehar läkarexamen är således behörig att inneha

2 Sjölenius, Hälso- och sjukvårdsrätt, s 142.
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tjänst för allmäntjänstgöring och den som har legitimation som läkare är behörig till 
tjänst för läkare under specialistutbildningen. Den som innehar legitimation som 
läkare är dessutom berättigad att bedriva enskild läkarverksamhet.3

3 Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m m (6 §) samt HSL 15 §. 
Läkare under AT-tjänstgöring eller specialistutbildning förordnas för viss tid beroende på att anställ
ningen är en utbildningstjänst. HSL 15 § innebär därigenom ett undantag från huvudregeln i lagen om 
anställningsskydd (1982:80) om att anställning skall vara tillsvidare.

4 Angående sidoutbildningarnas utseende och längd se Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS(M) 1985:11) 
om vidareutbildning av läkare.

Däremot krävs för att erhålla en fast tjänst inom den offentliga vården, förutom 
legitimation som läkare, en fullgjord specialistutbildning. Läkare med specialist
kompetens har således möjlighet att söka fasta tjänster inom det verksamhetsområde 
som deras specialistkompetens motsvarar. I de fall ett verksamhetsområde inte faller 
inom områdena för fastställda specialiteter skall socialstyrelsen meddela föreskrifter 
om vilka krav för behörighet som krävs för läkartjänsten.

Kravet på specialistkompetens för att kunna få en fast tjänst inom den offentliga 
vården leder till att det stora flertalet läkare väljer att fortsätta sin vidareutbildning 
inom en specialitet efter sin legitimation. Vidareutbildningen till specialist består för 
läkaren huvudsakligen i att tjänstgöra, under handledning, på en läkarbefattning 
inom den offentliga vården, men möjlighet finns även att tillgodoräkna sig viss typ 
av vikariattjänstgöring. Förutom tjänstgöringen skall läkaren även genomgå sex 
kurser på sex veckor, där vaije kurs består av undervisning och omfattande själv
studier med avslutande kunskapsprov. När tjänstgöringen och kurserna är fullgjorda 
kan läkaren ansöka om bevis om specialistkompetens hos socialstyrelsen. Den 
sammanlagda tid som vidareutbildningen tar i anspråk varierar mellan fyra och fem 
och ett halvt år. Tidsvariationen har sin grund i att huvud- respektive sidoutbild
ningarnas längd skiljer sig åt mellan de olika specialiteterna.41 dag finns det fyrtio
fem officiellt erkända specialiteter i förordningen (1984:545) om behörighet att utöva 
yrke inom hälso- och sjukvården m m. Vissa av dessa specialiteter är sammanförda 
i grupper. Detta beror på att specialiteterna har en viss gemensam utbildningsbas 
inom huvudspecialiteten. Exempelvis gruppen invärtes sjukdomar har som sin 
utbildningsbas upp till två års utbildning inom området allmän intemmedicin.

Legitimation kan efter ansökan den få som genomgått fastställd utbildning 
och fullgjort föreskriven praktisk tjänstgöring eller den som visar att 
hon/han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens. Legitimation får 
dock inte meddelas om sådana omständigheter föreligger att legitimationen 
skulle ha återkallats om sökanden varit legitimerad. Legitimation utfärdas 
av socialstyrelsen. I behörighetslagen 2 § anges de yrken som kräver legi
timation.

Bestämmelserna om legitimation har olika rättslig innebörd för olika 
yrkesgrupper. För barnmorska, läkare eller tandläkare är legitimationen 
en förutsättning för obegränsad behörighet att utöva yrket. För övriga 
yrkesgrupper innebär legitimationen ingen ensamrätt att utöva yrket utan 
är främst ett bevis om viss av samhället godkänd kompetens. De yrkeskate-
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gorier som här avses är glasögonoptiker, logoped, psykolog, psykotera- 
peut, sjukgymnast, sjuksköterska, kiropraktor. Härutöver finns möjlighet 
att meddela legitimation som sjuksköterska av vissa medicinsk- tekniska 
assistenter.

Journalföring

Enligt patientjoumallagen (1985:562) föreligger en skyldighet för vissa 
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården att föra journal. De yrkeskate
gorier som har skyldighet att föra journal är legitimerade barnmorskor, 
glasögonoptiker, logopeder, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuk
gymnaster, sjuksköterskor, tandläkare samt barnmorskor, läkare och tand
läkare som med stöd av särskilt förordnande är behöriga att utöva sitt 
yrke.5 Dessa yrkeskategorier svarar genom denna lagreglering med sitt 
medicinska yrkesansvar för eventuell underlåtenhet eller bristfällighet vid 
förandet av journal (se nedan).

5 Patientjoumallagen (1985:562) 9 § och lagen om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk
vården.

6 Patientjoumallagen 3 §.
7 Prop 1984/85:189, s 27.

Skyldigheten att föra journal innebär för den joumalföringsskyldige 
främst att hon/han för in de uppgifter i journalen som behövs för att en god 
och säker vård av patienten skall kunna meddelas. Bland dessa uppgifter är 
uppgifter om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till 
vården, uppgifter om ställd diagnos och anledningen till mera betydande 
åtgärder, väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder samt 
uppgifter om av vem och när en viss anteckning gjorts, att anse som de upp
gifter som är av största vikt att införa i journalen.6 Det måste dock alltid ske 
en bedömning av vad som i det enskilda fallet är av vikt att föra in i journa
len. Journalföringen måste således anpassas efter varje yrkesutövares 
arbetsuppgifter och ansvar i vården.7

Journal förs för varje patient. Genom att olika uppgifter samlas i 
journalen är det möjligt för vårdpersonalen att följa utvecklingen av en 
patients hälsotillstånd samtidigt som det är möjligt för vårdpersonal att 
snabbt få information om en ny patients hälsostatus. Journalen och dess 
innehåll har således som primäruppgift att underlätta och säkerställa 
vårdpersonalens möjlighet att ge patienten en god och säker vård.

Det utökade intresset för patienträttigheter, såsom ökad insyn, bättre 
service och krav på en säkrare vård, har lett till att journalen blivit något av 
en rättssäkerhetsgarant i patientens ögon genom att journalen vid en anmä-
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lan till HSAN oftast är det viktigaste bevismaterialet om fel i vårdpersona
lens yrkesutövning är begånget eller ej.8 Dessutom stärks säkerhetsaspekten 
genom att joumalmaterialet vid begångna fel ligger till grund för de före
skrifter eller anvisningar som socialstyrelsen kan ge ut för att förebygga att 
felet återupprepas vid andra vårdinrättningar.9

8 Prop 1984/85:189, s 12.
9 Prop 1984/85:189,s 13.
10 Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen, s 186.
11 Prop 1981/82:97, s 82.

Delegering

Några lagregler rörande delegering av arbetsuppgifter finns ej i HSL. I 
stället hänvisas till socialstyrelsens kungörelse (SOSFS(M) 1980:100) med 
allmänna råd om delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvården m m 
(se även SOSFS(M) 1983:7 angående psykiatrisk verksamhet).10 Genom 
kungörelsen möjliggörs en arbetsfördelning inom svensk hälso- och sjuk
vård som vid en internationell jämförelse får anses vara långtgående och 
mycket vid.11 Kungörelsen tillåter hälso- och sjukvårdspersonalen att 
genom delegering överföra arbetsuppgifter som innehas av befattningsha
vare med formell kompetens till befattningshavare, vilka saknar formell 
kompetens men likväl besitter reell kompetens för uppgiften i fråga.

Med formell kompetens avses att någon med godkända betyg genomgått 
en viss yrkesutbildning som krävs för att inneha en tjänst knuten till viss 
verksamhet inom hälso- och sjukvården. Personen ifråga har genom utbild
ning erhållit de kunskaper som krävs för att klara av de arbetsuppgifter 
som ingår i den avsedda tjänsten.

Med reell kompetens avses att en person har kunskaper och färdigheter 
för att utföra en viss eller vissa arbetsuppgifter utan att ha genomgått för 
den eller dessa fastställd yrkesutbildning. Kunskaperna har således inhäm
tats på annat sätt. Personen anses då inneha reell kompetens för att utföra 
uppgiften.

Den som har reell kompetens för att utföra viss arbetsuppgift, har ingen 
rätt att när som helst och hur som helst utföra den. För att inneha sådan rätt 
krävs att en eller flera arbetsuppgifter genom beslut därom överförs från 
en befattningshavare som är formellt kompetent för uppgiften till en annan 
befattningshavare som saknar formell men äger reell kompetens för upp
giften. Rätten att utföra uppgiften inträder således genom ett s k delege- 
ringsbeslut. Rätten och möjligheten att delegera en uppgift begränsas dock 
av att den inte får avse arbetsuppgift, som enligt bestämmelse i författning
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är förbehållen viss yrkeskategori. Den begränsas även av att delegerings- 
beslutet alltid är personligt och att det som framhållits måste fattas av en 
befattningshavare med formell kompetens.

I en medicinskt ledningsansvarig läkares (se nedan) uppgifter ingår att 
delegera arbetsuppgifter. Den delegerande läkaren ansvarar för sin be
dömning av om delegaten kan anses vara reellt kompetent till att utföra den 
vid en delegering förelagda uppgiften. Delegaten å sin sida ansvarar för de 
utsagor hon/han gör eller underlåter att göra om sin kompetens till den 
delegerande medicinskt ledningsansvarige. Vid utförandet av en delegerad 
uppgift i det medicinska ledningsansvaret ansvarar delegaten för att den 
delegerade uppgiften utförs på ett riktigt sätt med sitt eget yrkesansvar. 
Genom delegeringen sker således en ökning av delegatens ansvarsområde 
för sitt yrkesmässiga handhavande. Den medicinskt ledningsansvarige kan 
ej lastas för delegatens handhavande som denne utför inom sitt större 
yrkesansvar och som ej är avhängigt av kompetensbedömningen av uppgif
ten. Det föreligger för den medicinskt ledningsansvarige en skyldighet att 
övervaka hur delegaten utför uppgift som denne tilldelats men inte är kapa
bel att utföra helt självständigt. Ansvarsfördelningens utformning kan 
mellan den delegerande och delegaten på ett tydligt sätt åskådliggöras med 
följande två ansvarsavgöranden från HSAN.

Ansvarsnämnden tilldelade en medicinskt ledningsansvarig läkare varning och en 
underläkare erinran efter att de gjort sig skyldiga till fel som ej ansågs ringa och bl a 
medförde blindhet på en patients ena öga (HSAN 332/84:4 1985 5:54). Patienten 
hade under många år haft besvär av sinuittyp och högra käkhålan hade vid flera 
röntgenundersökningar visat sig vara förtätad. Underläkaren A företog ett ingrepp i 
käkhålan för att åtgärda besvären. Under ingreppet fann A att käkhålan var utfylld av 
bleka polyper. Efter samråd, per telefon, med den medicinskt ledningsansvarige 
läkaren blev A tillrådd att göra ett hål i käkhåleväggen och därefter avlägsna poly
perna. När ingreppet var klart upptäckte A att patientens öga sköt ut 1,5 cm. Den 
medicinskt ledningsansvarige läkaren utvidgade då hålet i käkhålan och fann ett hål i 
käkhålans tak, vilket gick in i ögonhålan. Ingreppet som A utförde hade försvårats 
av att det förelåg defekter i området mellan käkhålan och ögonhålan. - Ansvars
nämnden gjorde följande bedömning. Av utredningen framgår bl a att den medi
cinskt ledningsansvarige läkaren överlåtit operationen till underläkaren A. Vidare 
framgår att A före det aktuella ingreppet assisterat vid fem operationer av samma typ 
samt självständigt utfört ingrepp vid en. Någon kritik kan ej riktas mot att det över
låtits åt underläkaren att utföra den planerade operationen. Den medicinskt lednings
ansvarige läkaren förfor emellertid felaktigt när hon lät A på egen hand utvidga 
ingreppet till ett polypavlägsnande, en åtgärd för vilken A uppenbarligen saknade 
såväl erfarenhet som kompetens. A hade vid operationen ej iakttagit erforderlig för
siktighet och därigenom förorsakat skada på ögonhålan. Båda hade åsidosatt vad 
som ålegat dem i yrkesutövningen. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren tillde
lades varning och underläkaren A erinran.
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Ansvarsnämnden tilldelade en medicinskt ledningsansvarig överläkare och en 
medicine kandidat erinran för åsidosättande av sina skyldigheter (HSAN 351/81:2). 
Patienten, en 78-årig kvinna, togs in på en medicinsk klinik vid ett lasarett p g a 
bröstsmärtor och andnöd. Efter undersökning ordinerade överläkaren stemalpunk- 
tion för benmärgsundersökning. Stemalpunktionen utfördes av en tf underläkare, 
medicine kandidaten B med biträde av en undersköterska. B hade då tjänstgjort på 
kliniken under fem veckor och hade tidigare endast varit närvarande vid en av annan 
läkare utförd stemalpunktion. Själv hade B aldrig utfört ett sådant ingrepp. Sedan 
Punktionen utförts blev patienten plötsligt sämre med cirkulations- och andnings- 
svårigheter, varefter hon avled. Återupplivningsförsök gjordes men blev resultat
lösa. Vid obduktionen konstaterades att den omedelbara dödsorsaken varit blödning 
i hjärtsäcken orsakad av en stickskada i stora kroppspulsådem. Ansvarsnämnden 
gjorde följande bedömning. Utredningen visar att patienten åsamkades den skada 
som ledde till dödsfallet vid den av B utförda stemalpunktionen, samt att B vid 
tidpunkten för ingreppet hade en så begränsad utbildning och erfarenhet att hon själv 
inte borde ha utfört punktionen. Överläkaren åsidosatte sin skyldighet att ansvara för 
sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande genom att han uppdrog åt en 
så oerfaren läkare som B att utföra punktionen utan att försäkra sig om hennes kom
petens.

Frågan om formell och reell kompetens aktualiserades även i följande 
avgörande (HSAN 621/81:1).

En jourhavande läkare vid en ögonklinik hade av ansvarsnämnden tilldelats varning 
för att hon, efter telefonsamtal från en sjuksköterska på kliniken, underlåtit att 
inställa sig på sjukhuset för att meddela adekvat behandling åt en patient som fått ett 
främmande föremål (metallflis) på vänstra ögats homhinna. Nämnden fann i och för 
sig inga invändningar mot det system som tillämpades vid ögonkliniken, nämligen 
att sjuksköterska tillåts utföra en vårduppgift som den aktuella. Ovillkorligen måste 
dock förutsättas att sjuksköterskan har den erforderliga utbildningen och erfarenhe
ten, vilket enligt nämnden inte var fallet. Av utredningen framgick nämligen att sjuk
sköterskan saknade kompetens för bedömning och behandling av sådana besvär 
som patienten hade. Sjuksköterskan hade i sitt yttrande till nämnden bl a anfört att 
hon den aktuella kvällen upplyst läkaren om att hon, eftersom hon var ny på ögon
kliniken, inte ansåg sig kunna tillräckligt väl hantera komealmikroskopet och inte 
ville åta sig att avlägsna främmande föremål ur patientens ögon. Läkaren hade som 
sin uppfattning hävdat att behandling av sådana patienter kunde anstå till följande 
dag. Det hade ålegat läkaren att snarast efter det första telefonsamtalet med sjukskö
terskan inställa sig på sjukhuset för att meddela patienten adekvat behandling. 
Genom sin underlåtenhet att göra detta hade läkaren visat försumlighet i sin yrkesut
övning.

Den bakjourhavande läkaren har att sammantaget bedöma inte enbart pri
märjourens erfarenhet utan även att bedöma kompetensen och därigenom 
kunskapen hos dem som utför bedömning och behandling vid primärjou
ren. Föreligger inte tillräcklig erfarenhet eller kompetens måste bakjour-
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havande oundgängligen själv utföra diagnos, vård och behandling som 
övergripande medicinskt ledningsansvarig. Även om medicinskt lednings
ansvar respektive yrkesansvar kommer att mer ingående diskuteras nedan 
bör i detta sammanhang observeras att den primärjourhavande med sitt 
yrkesansvar ansvarar för att de handlingar hon/han utför görs på ett kom
petent sätt. Detta gäller även efter det att huvudansvaret har gått över på 
den medicinskt ledningsansvarige läkare som är bakjour. Det är först när 
personal från andra vårdavdelningar tar över ansvaret som primärjourha- 
vandens ansvar för vården överflyttas till dessa.

Tillsyn och ansvar

Innehållet i disciplinansvaret

Tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning är 
socialstyrelsen (tillsynslagen 2 §). Tillsynen utövas dels genom inspektio
ner av hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet (4 §), dels genom att 
socialstyrelsen utger meddelande om allmänna problemställningar i form 
av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS(M)) i syfte att 
förhindra att fel uppstår eller återupprepas. Den viktigaste tillsynen upp
rätthålls genom landstingskommunernas skyldighet att anmäla till socialsty
relsen, om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller 
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.12 Socialstyrel
sens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen kan utmynna i ett beslut 
om disciplinansvar, vilket fattas av HSAN (12 och 19 §§). Förfarandet vid 
HSAN kommer att behandlas i följande avsnitt.

12 Förordning (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till Socialstyrelsen vissa 
skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården.

13 Sahlin, a a, s 258.

Disciplinansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen aktualiseras när 
personalen åsidosätter åligganden som de har att följa i sin yrkesutövning. 
Vilka dessa åligganden är regleras genom flera i förhållande till varandra 
fristående bestämmelser, såsom bestämmelser i tillsynslagen eller bestäm
melser som utfärdats med stöd av denna, bestämmelser enligt HSL, all
männa läkarinstruktionen, eller föreskrifter för yrkesutövningen som 
arbetsgivaren utfärdar.13

Egentligen följer vårdpersonalens ansvar tre skilda regelsystem. Den är 
först och främst underkastad ett rent straffrättsligt ansvar. BrB:s regler om 
brott mot liv och hälsa gäller således även för hälso- och sjukvårdspersonal 
i yrkesutövningen. För det andra gäller att personalen, för rent administra-
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tiva förseelser som inte har med yrkesutövningen att göra, kan få discipli
när påföljd i enlighet med kollektivavtalets bestämmelser. Slutligen före
ligger de i detta sammanhang aktuella reglerna i tillsynslagen om ett särskilt 
disciplinansvar för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa regler gäller för 
alla som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. 112 § tillsynslagen stadgas 
att om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosätter vad som åligger i yrkesutövningen och felet inte är 
ringa, får disciplinpåföljd åläggas henne/honom. De särskilda disciplinpå
följderna är erinran, som är ett påpekande om skyldigheten att iaktta gäl
lande föreskrifter, och varning, som har en strängare innebörd. Ingendera 
påföljden medför dock att personen avstängs från sin yrkesutövning.

En anmälan om disciplinansvar ger inte ansvarsnämnden rätt att besluta 
om indragning av legitimationen om det inte dessutom finns en särskild 
anmälan om just detta (24 § andra stycket). Det är enbart socialstyrelsen 
som är behörig göra en anmälan i frågor som gäller begränsning på olika 
sätt av hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet till sin yrkesutövning.

Frågor om legitimation kan i ansvarsnämnden också tas upp på ansökan 
(ej anmälan) av ”den som saken gäller”. Härmed avses inte patienter utan 
vederbörande yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. En sådan ansökan 
gäller i allmänhet återfåendet av legitimation eller annan behörighet som 
tidigare återkallats. I sällsynta fall kan ansvarsnämnden konstatera att det 
fel som begåtts är så allvarligt att det inte räcker med disciplinpåföljd. I 
sådana fall hänskjuts ärendet till åklagare för åtal inför domstol; dubbel
bestraffning får, enligt 13 § tillsynslagen, inte förekomma.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Organisation och ärendehandläggning

HSAN är en statlig, från socialstyrelsen fristående myndighet som inrät
tades 1980 som en efterföljare till medicinalväsendets ansvarsnämnd och 
disciplinnämnden. Personalen inom hälso- och sjukvården står i yrkesutöv
ningen under tillsyn av socialstyrelsen, men det är hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd som prövar frågor om disciplinansvar. Handläggningen och 
organisationen av HSAN är nu på vissa speciella punkter föremål för över
syn av tillsynsutredningen som lämnat ett delbetänkande om Förenklad 
handläggning hos HSAN m m (SOU 1989:80).

I tillsynslagen regleras vilka frågor nämnden är behörig att pröva.14 
Ovan har redan anförts att det gäller frågor om disciplinansvar för hälso-

14 Detaljer beträffande förfarandet i nämndens arbete finns i förordning med instruktion (1980:497) för 
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
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och sjukvården, frågor om återkallande av legitimation15 helt eller interi
mistiskt, frågor om meddelande om ny legitimation sedan återkallande 
skett16 samt om motsvarande förfarande beträffande annan behörighet till 
yrkesutövning inom hälso- och sjukvården.17 Nämnden prövar också frå
gor om begränsning av rätten för läkare, tandläkare och veterinärer att för
skriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit.18 Den 
kan också upphäva eller ändra ett sådant beslut om förskrivningsinskränk- 
ning.

15 Se t ex HSAN 406/83:7 1984 9:89, HSAN 659/81:4 1984 9:88 och HSAN 528/83:7 1985 10:130.

16 Se HSAN 491/83:7.

17 Narkotikaförordningen (1962:704) 6 § 2 mom och förordningen (1963:654) om försäljning från 

apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit m m 5 §.
18 Se t ex HSAN 241/83:3 1984 10:96 och HSAN 67/80:2 1984 9:87.

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter 
(20 §). Alla utses av regeringen för tre år. På ordföranden ställs kompe
tenskravet att han skall vara erfaren i domarvärv, men i övrigt är nämndens 
karaktär av juridisk prövningsinstans inte särskilt markerad genom dess 
sammansättning. Övriga ledamöter skall ha ”särskild insikt i hälso- och 
sjukvård”. Vad detta krav exakt innebär utsägs inte i lagtexten och berörs 
inte heller i förarbetena. Fyra av ledamöterna utses efter förslag av lands
tingsförbundet, LO, TCO och SACO/SR. De fyra återstående ledamöterna 
utses ”bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens 
intresse”. Dessa fyra är för närvarande riksdagsledamöter. Varje ledamot 
har ersättare.

Handläggningen i nämnden regleras i 24-38 §§ tillsynslagen. Nämnden 
får inte agera ex officio, dvs den får inte göra några ingripanden om det 
inte först föreligger en behörig anmälan eller ansökan (se nedan). De som 
kan göra en sådan anmälan/ansökan är patienter och nära anhöriga, social
styrelsen, JO och JK. Patienten har ställning som part i förfarandet i nämn
den. Hon/han har rätt att föra talan och bidra till utredningen. Hon/han får 
ta del av aktmaterialet och kan begära nämndens medverkan till att fullstän
diga utredningen. Det är dock bara den patient som själv lidit men genom 
åtgärder från personalen, som får göra anmälan. En person som t ex finner 
att en medpatient under sjukhusvistelse far illa, är inte behörig att anmäla 
detta till ansvarsnämnden. Han kan däremot påtala förhållandet för sjukhus
ledningen, hos förtroendenämnden eller hos socialstyrelsen. Av dessa kan i 
sin tur socialstyrelsen föra upp ärendet för prövning i ansvarsnämnden, 
inte sjukhusledningen eller förtroendenämnden.

Om inte patienten själv kan anmäla ett disciplinärende, t ex p g a svår 
sjukdom eller om patienten avlidit, får anmälan göras av en nära anhörig.
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- Sedan en läkare utfärdat ett läkarintyg rörande en frånskild mans behov av makar
nas bostad och den frånskilda hustrun härför anmält läkaren till ansvarsnämnden 
ansåg sig ansvarsnämnden inte kunna pröva hustruns anmälan, då det inte var hon 
som var patient.19
- KR  slog 1982 fast att ansvarsnämnden inte är behörig att pröva en anmälan av 
en nära anhörig till patient, om anmälan avser annat än vård och behandling av 
patienten.

20

- Personals omhändertagande av stoftet efter en avliden patient, har i ansvarsnämn
den  inte ansetts som vård och en anmälan avseende detta upptogs inte till pröv
ning.

21

19 HSAN 593/83:3 1984 4:33.
20 KR i Stockholm, mål nr 1909-1982.
21 HSAN 515/82:2 1984 6:60.

Anmälningar och ansökningar till ansvarsnämnden är alltid skriftliga (25 § 
tillsynslagen). Förfarandet i nämnden är i de flesta fall skriftligt men 
muntlig förhandling får förekomma om det kan antas gynna utredningen 
(28 §). Nämnden avgör själv, oberoende av om parterna begärt muntlig 
förhandling, i vilken form förhandling skall ske.

Ansvarsnämnden är skyldig att se till att ärendena blir uttömmande 
behandlade (27 §); det åligger alltså inte patienten att prestera den behöv
liga bevisningen. Anmälningarna utreds av ett kansli som har hjälp av ett 
femtiotal sakkunniga inom olika specialiteter. Handläggningstiden för ett 
ärende i nämnden är i genomsnitt ett år och kan variera från sex månader 
till tre år. I nämnden gäller en preskriptionstid på två år, dvs för att nämn
den skall pröva en anmälan om att fel eller försummelse har förekommit 
vid hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning, får den klandrade be
handlingen inte ha inträffat för mer än två år sedan.

Beslut som ansvarsnämnden fattat med stöd av tillsynslagen kan över
klagas hos KR (39 §). Prövningstillstånd krävs för att RR skall pröva KR:s 
beslut, utom när det är JO eller JK som för talan (FPL 35 §).

Ansvarsnämnden har ett ökande antal ärenden varje år. 1980 hade man 
768 inkomna ärenden, 1985 955 och 1986 1 100. Anledningen till denna 
ökning kan man bara spekulera i. En tänkbar orsak är att vården helt enkelt 
blivit sämre eller att människors anspråk på den har stigit, ökningen kan 
också bero på att ansvarsnämnden blivit mer känd och att människor blivit 
mer och mer medvetna om sina rättigheter som patienter. HSL och till
synslagen har ju också syftat till att stärka patienternas ställning.

I över 80 % av ärendena beslutar nämnden att ”fel eller försummelse 
inte ligger någon till medicinalpersonalen hörande person till last” och att 
”vad i ärendet förekommit föranleder därför inte någon nämndens åtgärd”. 
Ofta gör dock nämnden även i dessa friande fall påpekanden som är av
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principiellt intresse, och som kan vara till hjälp vid bedömningar vid senare 
tillfällen. Knappt en femtedel av fallen leder alltså till någon form av 
åtgärd. Nämnden konstaterar då i sitt avgörande att fel eller försummelse 
har begåtts av någon som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen och att 
”felet ej är ringa”. Vederbörande erhåller då disciplinpåföljd.

Prövningens omfång

Då en enskild person anhängiggjort ett ärende och framställt ett yrkande, 
måste detta yrkande underbyggas med en redogörelse för relevanta om
ständigheter. Frågan är då, om myndigheten vid sin prövning måste hålla 
sig inom den av initiativtagaren sålunda uppdragna ramen. Vad gäller 
ärende hos förvaltningsmyndighet måste svaret principiellt bli nekande. 
Myndigheten kan inom gränserna för sin författningsstadgade kompetens 
gå utanför ramen för yrkandet, och prövningen kan baseras även på om
ständigheter, som inte särskilt åberopats av part.

Annorlunda ter sig saken vid talan i förvaltningsdomstol. Till skillnad 
från FL innehåller FPL ett särskilt stadgande härom. Rättens avgörande får I 
enligt den i FPL 29 § uppställda huvudregeln ”ej gå utöver vad som yrkas i 
målet”. Om det föreligger ”särskilda skäl”, får dock rätten ”även utan 1 
yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för 
motstående enskilt intresse”. Genom undantagsbestämmelserna om s k I 
reformatio in melius modifieras huvudregeln i avsevärd mån, varför avvi
kelsen i förhållande till vad som gäller vid beslut av förvaltningsmyndighet 
i realiteten inte ter sig påfallande.

I detta avseende torde HSAN ha vissa likheter med en domstol. Men även 
i mål som handläggs av förvaltningsdomstol, t ex mål om tvångsomhänder- 
taganden, gör sig intresset av att ett materiellt riktigt avgörande kommer 
till stånd så starkt gällande, att det måste anses befogat, att hänsyn tas också 
till ej direkt åberopade omständigheter. Åtminstone vid fråga om återkal
lande av legitimation kan samma starka materiella skyddsintresse göra sig 
gällande.

I åtskilliga fall har HSAN funnit att relevanta omständigheter som gjorts 
gällande av anmälaren inte kunnat tillfredsställande bevisas. Officialprinci- 
pen, till vilken hänvisats ovan, medför att den enskilde normalt sett inte har 
bevisbördan. Principen kan dock inte tillämpas strikt utan måste modifieras 
med hänsyn till ärendets art. I allmänhet åvilar bevisbördan det allmänna, 
då ärendet gäller ett eventuellt ingripande - ett betungande beslut - mot 
enskild part, medan det i ärenden, där den enskilde söker utverka en för
mån av det allmänna, åtminstone måste krävas, att hon/han gör verkliga 
ansträngningar för att visa, att omständigheterna berättigar vederbörande
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till den sökta förmånen. Vid tvåpartsförhållanden får vägledning sökas i 
den allmänna processrättens regler. Processen vid HSAN får då närmast 
jämföras med brottmålsprocessen, där principen ”hellre fria än fälla” gäl
ler.

Nämnden måste som ovan framhållits jämlikt tillsynslagen 12 § avgöra 
om en person tillhörig hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat henne/honom i yrkesutövningen. Om 
felet inte är ringa, skall nämnden ålägga henne/honom någon av disciplin
påföljderna erinran och varning. Det nämnden skall göra i ett aktuellt fall 
är alltså en dolus- och/eller en culpa-bedömning avseende t ex en läkares 
beteende (handling eller underlåtenhet) i förhållande till en patient i sam
band med yrkesutövningen. Eftersom de åligganden i yrkesutövningen, 
vilkas åsidosättande kan föranleda disciplinansvar för hälso- och sjukvårds
personal, inte är reglerade i ett sammanhang, får de utläsas ur bestämmel
ser som riktar sig till speciella personalgrupper.

De beslutsmotiveringar som kommer till användning i nämnda ”behand- 
lingsfall” är främst av två slag. Den ena innefattar att vårdpersonalen 
handlat/inte handlat ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet". 
Den andra innebär att nämnden konstaterar att ”fel eller försummelse 
ligger/inte ligger den anmälda/anmälde till last”.

Hälso- och sjukvårdens organisation och ledning

Allmänt

Hälso- och sjukvården i vårt land är en samhällelig angelägenhet som 
regleras genom lagar och författningar. Liksom på andra offentliga områ
den finns för hälso- och sjukvården ett hierarkiskt system uppbyggt för att 
alla invånare i landet vid behov skall komma i åtnjutande av vård och 
behandling. Ledning och ansvar är två begrepp inom hälso- och sjukvården 
som har kommit att ligga nära varandra. Detta beror på att utövandet av 
innehållet i begreppen ofta har anförtrotts en och samma person, men 
framför allt genom att ledningsfunktionen innebär ett förväntat ansvar för 
verksamheten. Inom hälso- och sjukvårdsområdet är det av synnerlig vikt 
att dessa begrepp är klara, eftersom det rör sig om den enskildes säkerhet 
vid kontakt med en institution där behandlingsskador kan inträffa. Om så 
blir fallet kan det få långtgående konsekvenser för patienten. Det måste där
för alltid kunna framgå vem som har ledning och/eller ansvar för den 
behandling som patienten erhållit eller inte erhållit.
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Ledningen och ansvaret inom hälso- och sjukvården har traditionellt 
uppdelats på ett politiskt, ett medicinskt och ett administrativt område. I 
hälso- och sjukvårdslagen regleras endast de två förstnämnda, vilket är en 
skillnad jämfört med tidigare lagstiftning. Orsaken till att det administra
tiva området ej omfattas av nuvarande lagstiftning finns i den av hälso- och 
sjukvårdsutredningen företrädda åsikten, att hälso- och sjukvården endast 
skulle lagregleras i den utsträckning som var nödvändig för att garantera 
patienten rättssäkerhet och en god och säker vård.22

22 Prop 1981/82:97, s 72.
23 Sahlin, a a, s 144 ff.

Politiskt ledningsansvar

Riksdag och regering reglerar genom lagar och förordningar de åliggan
den som landsting och primärkommuner har som huvudmän för hälso- och 
sjukvården. Landstingen har med sitt huvudmannaskap skyldighet att ge 
sina vårdsökande patienter adekvat vård. De förtroendevalda politikerna 
har att, utifrån lokala förutsättningar och behov, anpassa vårdutbudet i 
enlighet med gällande lagar och förordningar. Detta är således den yttre 
ram som ges för det politiska ansvaret och ledningen. Den politiska led
ningen utövas ytterst av landstingen vid landstingsmöten. Under landstinget 
finns en nämndorganisation, som är anpassad till varje landstings lokala 
förutsättningar.

Det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården inom landstingskom
munen regleras genom HSL 10 §: ”Ledningen av hälso- och sjukvården 
utövas av en hälso- och sjukvårdsnämnd, i den mån inte annat följer av 
sådant beslut som avses i 3 kap 14 § kommunallagen (1977:179). Lands
tingskommunen får tillsätta en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd eller 
uppdra åt annan nämnd att vara hälso- och sjukvårdsnämnd. Har detta inte 
skett, är förvaltningsutskottet hälso- och sjukvårdsnämnd.” Bortsett från att 
den politiska ledningen ytterst utövas av landstinget vid landstingsmötet, 
har hälso- och sjukvårdsnämnden till stor del blivit det politiska lednings
organet för hälso- och sjukvården inom landstingskommunen. Därigenom 
har nämnden också blivit politiskt ansvarig. I paragrafens andra stycke 
finns även två alternativa valmöjligheter vid inrättandet av hälso- och sjuk
vårdsnämnd. Huvudmannen ges därigenom möjlighet att uppdra åt en 
annan nämnd att vara hälso- och sjukvårdsnämnd eller låta förvaltningsut
skottet, som är landstingets högsta politiskt verkställande organ, ha till 
uppgift att även vara hälso- och sjukvårdsnämnd.23
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Under hälso- och sjukvårdsnämnden kan landstinget inrätta organ, 
direktion eller annat, som ges ansvaret för ett geografiskt område eller viss 
verksamhetsgren. Det är i denna del fråga om att ge huvudmannen en möj
lighet att decentralisera vissa delar av ledningen och ansvaret. Därigenom 
kan organisationen utformas så att de lokala resurserna används på ett 
effektivt och rationellt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande 
ledningsansvar inskränks ej vid inrättandet av ett särskilt organ utan kvar
står odelat hos nämnden. Möjligheten att kunna inrätta särskilda organ för 
skilda verksamhetsgrenar har dock inte en så vidsträckt innebörd att det 
medger huvudmannen möjligheten att avstå från att tillsätta ett för hela 
verksamheten övergripande ledningsorgan. Lagen innehåller ett absolut 
krav på att det skall finnas en enda politisk nämnd som har den samlade 
ledningen och ansvaret för hela hälso- och sjukvården.

Administrativt ledningsansvar

Det administrativa ledningsansvarets utformning och innebörd var i tidi
gare lagstiftning ingående reglerat. Hälso- och sjukvårdsutredningen ansåg 
dock att någon fortsatt lagreglering av det administrativa ledningsansvaret 
inte var nödvändig. Utredningen ansåg i stället att ett utmönstrande av det 
administrativa ledningsansvaret skulle ge huvudmannen en större frihet att 
själv fastställa utformningen och omfattningen av detta ledningsansvar.24 
Huvudmannen tilldelar den administrativt ledningsansvarige ett ansvars
område för vilket han ansvarar fullt ut. Ansvaret innebär för den lednings
ansvarige en skyldighet att svara för planering, organisation, ledning, sam
ordning och kontroll inom tilldelat ansvarsområde.25 De regler som 
bestämmer den ansvariges verksamhet är lokala bestämmelser utfärdade av 
huvudmannen. Dessa lokala bestämmelser har i stor utsträckning kommit 
att utformas på ett med tidigare lagstiftning överensstämmande sätt. Många 
huvudmän har således bibehållit sin administrativa ledningsorganisation 
även efter det att HSL trätt i kraft.

24 Prop 1981/82:97, s 76.
25 Ds S 1984:12, s 38.

För att få en klarare bild av hur hälso- och sjukvårdens administrativa 
ledning och dess ansvar i praktiken är utformat krävs således att närmare 
granskning av utformningen härav i 1962 års sjukvårdslag (1962:242) och 
därtill hörande sjukvårdskungörelse (1970:703). I sjukvårdslagen knöts ett 
renodlat administrativt ansvar till en sjukvårdsdirektör. Dennes uppgift var 
att som högsta chef under sjukvårdsstyrelsen svara för förvaltningen av 
sjukvården. Vilka uppgifter och befogenheter som åvilade sjukvårdsdirek-
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tören detaljreglerades i sjukvårdskungörelsen 7 §. Sjukvårdsdirektören 
var en förvaltningschef för de olika sjukvårdsinrättningarna och i den 
egenskapen var han överordnad de lokala sjukvårdsinrättningarnas ledning.

Vid tillsättning av sjukvårdsdirektör skulle i första hand fästas avseende 
vid den sökandes förmåga att leda förvaltning av större omfattning. Något 
krav på att vederbörande skulle vara läkare torde ej förekommit, utan först 
om kapaciteten att leda förvaltningen ansågs likvärdig skulle en läkarexa
men ge företräde.

Ledningen av sjukhus och annan anförtrodd verksamhet inom sjukvår
den utövades av en särskilt tillsatt sjukhusdirektör eller en läkare vid sjuk
huset såsom styresman. Vid sjukhus med styresman skulle ledningen av den 
ekonomiska förvaltningen utövas i den ordning sjukvårdsstyrelsen be
stämde. Utsågs annan än läkare till sjukhusdirektör skulle en läkare vid 
sjukhuset förordnas som chefsläkare och biträda sjukhusdirektören i medi
cinska angelägenheter.

Vid de olika klinikerna var respektive överläkare fram till 1972 års 
sjukvårdskungörelse trädde i kraft automatiskt förordnad som klinikchef 
och därigenom administrativt ledningsansvarig vid kliniken. Genom 1972 
års sjukvårdskungörelse upphörde överläkarens automatiska funktion som 
klinikchef. Det möjliggjorde att flera överläkare kunde tjänstgöra vid 
samma klinik och därigenom motverka en uppsplittring på en mängd klini
ker vid sjukhuset. Beslutet att utse klinikchef bland de på kliniken verk
samma överläkarna ankom på sjukvårdsstyrelsen som även fastställde sjuk
husets klinikindelning. För att få en ändamålsenlig organisation vid de 
större sjukhusen gavs i lagstiftningen även en möjlighet att sammanföra 
flera kliniker till ett s k block med en av de inblandade klinikcheferna som 
blockchef.26 De uppgifter som ålåg klinik- respektive blockchef uttrycktes i 
sjukvårdskungörelsen 14 och 15 §§. Sålunda hade blockchef och klinikchef 
att iaktta vad sjukvårdsstyrelsen, direktionen, sjukvårdsdirektören, sjuk
husdirektören och chefsläkaren eller styresmannen föreskrev om tjänsten. 
För klinikchefen tillkom uppgiften att iaktta vad blockchefen föreskrev. 
Därutöver skulle båda leda, planera och samordna verksamheten inom 
blocket. Block- och klinikchefen ansvarade således för att vårdplatser, per
sonal och utrustning användes på ett effektivt sätt samt tillsåg att verk
samheten bedrevs på ett så ekonomiskt lämpligt sätt som möjligt.

26 SOU 1971:68, s 46 f.
27 SOU 1971:68, s 46.

De uppgifter som tillädes block- och klinikchefen var formellt sett en 
administrativ tilläggsuppgift och var fram till tillsynslagens tillkomst 
endast ett ansvar i förhållandet arbetsgivare - arbetstagare.27 I dag är det 
administrativa ledningsansvaret ett åliggande som enligt tillsynslagen 12 §



366 Personalen i hälso- och sjukvården

vid åsidosättande även kan leda till en anmälan till HSAN och i vissa fall 
innebära att en disciplinpåföljd blir aktuell.28

28 Prop 1978/79:220, s 40 och Sahlin, a a, s 232 ff.
29 Sahlin, a a, s 246.
30 Allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 3 §.

Det medicinska ansvaret

Ansvaret inom det medicinska området kan delas upp i två olika ansvars- 
former. För det första är det det medicinska yrkesansvaret, vilket är det 
grundläggande ansvaret på området. För det andra är det det mera övergri
pande medicinska ledningsansvaret som enbart innehas av ett fåtal anställda 
inom hälso- och sjukvården.

Medicinskt yrkesansvar

Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården har ett personligt 
ansvar för hur hon/han utför sina arbetsuppgifter. Det är således ett själv
ständigt ansvar för det egna yrkesmässiga handlandet som avses med det 
medicinska yrkesansvaret.

Genom att arbetsuppgifter inom vården varierar beroende på utbildning 
och typ av tjänst, blir ansvarets innebörd inte enhetligt reglerat för de olika 
yrkeskategorierna. Vad personalen inom hälso- och sjukvården har att följa 
för att uppfylla sitt medicinska yrkesansvar har framgått ovan av vad som 
sagts i avsnittet Patientens krav på vård och behandling.

All personal inom hälso- och sjukvården har i sin yrkesutövning ett 
ansvar för att patienter ges en sakkunnig och omsorgsfull vård. Det åligger 
därigenom personalen när den tjänstgör att vinnlägga sig om att nyttja de 
kunskaper och erfarenheter som den skaffat sig genom utbildning och 
arbete. För vissa yrkeskategorier av hälso- och sjukvårdspersonal finns 
bestämmelser i specialförfattningar som kompletterar tillsynslagen. Spe- 
cialförfattningama tjänar som ytterligare vägledning för vad som kan anses 
vara sakkunnig vård.29

För yrkeskategorin läkare ges vägledning rörande yrkesansvarets om
fattning genom den allmänna läkarinstruktionen. Genom denna specialför
fattning åläggs varje läkare, antingen hon/han är i allmän tjänst eller enskilt 
utövar läkaryrket att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet meddela patienten de råd och såvitt möjligt den behandling som 
patientens tillstånd fordrar.30 Socialstyrelsen har framhållit att avväg
ningen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet kan variera, exempelvis
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vid introduktion av en ny behandlingsmetod. I en sådan situation saknas 
självklart erfarenhet och då måste det vetenskapliga underlaget vara avgö
rande. I andra situationer kan en långvarig klinisk erfarenhet finnas och 
blir då det dominerande underlaget.

Jämförbara specialförfattningar gäller även för sjuksköterskor och 
barnmorskor. Båda yrkesgrupperna har i sin yrkesverksamhet att iaktta 
omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar som utfär
das till efterrättelse.31

Medicinskt ledningsansvar

Bestämmelsen om det medicinska ledningsansvaret finns i HSL 14 § och 
innebär följande. En särskild läkare skall finnas som ansvarar för ledningen 
av den medicinska verksamheten inom det verksamhetsområde som lands
tingskommunen bestämmer. En sådan läkare benämns överläkare i fråga 
om verksamhet på sjukhus (och ibland även vård utanför sjukhus) och 
distriktsläkare i fråga om verksamheten utanför sjukhus. En distriktsläka
res åligganden kan omfatta även verksamhet på sjukhus. Vid utövandet av 
denna ledning skall läkaren i frågor som inte rör vården av enskilda pa
tienter följa de föreskrifter som landstingskommunen kan meddela.

Landstingskommunen kan förordna en annan läkare att fullgöra viss del 
av en överläkares eller distriktsläkares åligganden enligt första stycket. 
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande socialstyrelsen får för 
särskilt fall medge undantag från bestämmelser i första stycket.

I och med att HSL har formen av ramlag finns i 14 § inga specificerade 
uttalanden om vad det medicinska ledningsansvaret omfattar. 14 § första 
stycket HSL motsvarar dock i huvudsak vad sjukvårdslagen (1962:242) 
16 § samt sjukvårdskungörelsen (1972:676) 29 § tredje punkten och 31 § 
första punkten stadgade. HSL 14 § andra stycket motsvarar i sin tur huvud
sakligen vad sjukvårdslagen 16 § tredje momentet första stycket stadgade. 
De stora skillnaderna mellan den nya och den gamla lagstiftningen framträ
der bl a i HSL 14 § tredje stycket, där möjlighet ges att införa dispens från 
bestämmelserna om det medicinska ledningsansvaret i HSL 14 § första 
stycket. Den andra stora skillnaden är att sjukvårdslagens och sjukvårds- 
kungörelsens detaljregleringar har försvunnit eller överförts till andra för 
sjukvården gällande författningar.

Det medicinska ledningsansvarets innebörd beskrivs av föredragande 
statsråd i prop 1981/82:97. Avseende paragrafens omfattning och innehåll 
menade föredragande statsråd att det medicinska ledningsansvaret även 
fortsättningsvis skulle omfatta diagnos, vård och behandling i det enskilda

31 Sjuksköterskereglementet (1957:656) 5 § och bammorskereglementet (1955:592) 6 § fjärde stycket.
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.. fallet. Ansvaret skulle liksom tidigare innebära ett yttersta ansvar för att 
den underställda personalen fullgjorde sina åligganden. Föredraganden 
konkretiserade dessutom några uppgifter som skulle anses omfattas av det 
medicinska ledningsansvaret. Förutom vård av enskilda patienter i strikt 

V mening skulle ansvaret också innefatta in- och utskrivning av patienter 
/ innefattande prioritering mellan patienter med olika akuta vårdbehov samt 
' ett ansvar för remitterade patienter. I ledningsansvaret skulle även ingå ett 

ansvar för att patientjournal fördes, att befintlig medicinsk-teknisk utrust
ning används på det sätt som utifrån sjukvårdssynpunkt bäst gagnade 
patienter samt ett ansvar för riktig och säker medicinering.32

32 Prop 1981/82:97,$ 130 f.
33 16 §; se även prop 1981/82:97, s 131.
34 Förordning (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom den landstingskommunala hälso- och 

sjukvården.
35 Prop 1982/813:116, s 3 f.

Ledningsansvaret avgränsades således på samma sätt som tidigare, så att
i det enbart avsåg medicinska frågor inom ett för varje över-/distriktsläkare 
: avgränsat verksamhetsområde. Dessutom lades ledningsansvaret även fort
sättningsvis på läkare i ledande ställning. Vad som avses med verksamhets
område definieras inte i lagtexten på ett mer uttömmande sätt än att det är 
sjukvårdshuvudmannen som bestämmer vilket verksamhetsområde en sär
skild läkare skall förestå.  Däremot ger föredraganden i motiven till HSL 
klart uttryck för vad som skall förstås med lagtextens verksamhetsområde: 
Med verksamhetsområde förstås detsamma som i den tidigare gällande 
sjukvårdslagen. Detta innebär att till de tjänster som medicinskt ledningsan- 
svariga läkare har knyts viss medicinfunktion, t ex allmän kirurgi, kardio- 
logi, röntgendiagnostik och att denna funktion som regel skulle avse någon 
medicinsk specialitet. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren har härvid 
som uttalat behörighetskrav att vara specialistbehörig inom det aktuella 
verksamhetsområdet. I de fall verksamhetsområdet som sjukvårdshuvud
mannen fastställer inte överensstämmer med fastställd medicinsk funktion 
är det socialstyrelsen och inte sjukvårdshuvudmannen som meddelar före
skrifter om vilka behörighetskrav som skall ställas på verksamhetsområdet 
ifråga.

33

34
En viktig utökning av det medicinska ledningsansvaret gjordes genom 

HSL. En överläkares ansvar för en verksamhet behövde ej längre begränsas 
till verksamhet vid ett sjukhus utan kunde också avse öppen vård utanför 
sjukhuset. Genom ett tillägg till den ursprungligt antagna HSL 14 § rätta- 

, des ett förbiseende till genom att även distriktsläkarens åligganden kunde
j omfatta verksamhet inom den slutna vården vid sjukhus.35
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Inom det verksamhetsområde som huvudmannen tilldelat den ansvarige 
läkaren, föreligger en rätt för den medicinskt ledningsansvarige att ge 
direktiv till underordnad personal i frågor som rör vården av enskilda pa
tienter. Den ansvarige läkaren är dock skyldig att följa huvudmannens 
direktiv i frågor som inte rör vården av enskilda patienter. Denna av- 
gränsning mellan huvudmannens och den ansvarige läkarens kompetens
område ansågs av lagrådet kunna leda till oklarheter angående det medi
cinska ledningsansvaret. Lagrådet förklarade att läkarnas ledningsansvar 
var inskränkt i frågor som inte rörde vården av enskilda patienter och 
konstaterade: ”Detta torde inte vara att förstå så, att läkaren måste rätta sig 
efter sådana anvisningar i frågor som visserligen inte berör en viss patient 
utan är av mera allmän natur men i varje fall kräver en medicinsk sakkun
skap för bedömningen - t ex grundsatserna för den prioritering som bör 
ske av medicinska skäl, principerna för joumalföring, lämplig användning 
av befintlig utrustning, olika rutiner vid vården etc.”36 -1 prop 1989/90:81 
om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården, m m skall 
garanteras patientens rätt till en särskild läkare med samlat ledningsansvar 
vid enheter för diagnos eller vård och behandling (se nedan).

Närmare om det medicinska ledningsansvarets innehåll

Det medicinska ledningsansvarets innehåll innefattar enligt HSL 14 § ett 
ansvar för ledningen av den medicinska verksamheten inom tilldelat verk
samhetsområde. Detta innebär arbetsledning så att den ansvarige har att 
leda och fördela arbetsuppgifter inom det anförtrodda verksamhetsområ
det.

I chefsansvaret innefattas allmänt en skyldighet att följa arbetets behö
riga gång och därvid en befogenhet att ge den underställda personalen 
direktiv eller råd om hur en viss arbetsuppgift inom den medicinska funk
tionen på bästa och säkraste sätt skall utföras. Befogenheten att ge direktiv 
och råd måste även innebära en skyldighet att på motsvarande sätt ge perso
nalen råd i deras yrkesmässiga handlande vid de tillfällen personalen begär 
detta. För de råd och direktiv som den medicinskt ledningsansvarige ger 
den underställda personalen ansvarar hon/han för dessas riktighet. Den som 
får direktivet eller rådet har inte någon absolut lydnadsplikt gentemot den 
medicinskt ledningsansvarige. En underordnad har således inte, trots lyd- 
nadsförhållandet, någon skyldighet att vidta en åtgärd som skulle innebära 
ett åsidosättande av det egna yrkesansvaret. Hon/han skall i första hand på
peka det felaktiga för den medicinskt ledningsansvarige men torde ändock i 
de flesta fall böra utföra åtgärden om den medicinskt ledningsansvarige

36 Prop 1981/82:97, s 145.
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vidhåller sin bedömning. Är däremot direktivet som ges uppenbart felak
tigt, kan den underlydande vägra åtgärden med hänvisning till sitt yrkesan- 
svar.37 En annan inskränkning i den medicinskt ledningsansvariges direk
tivrätt rör de läkare som anlitas som konsulter vid verksamhetsområdet. 
Konsultläkaren knyts till verksamhetsområdet för att i särskilda frågor 
konsulteras av den medicinskt ledningsansvarige eller annan personal inom 
verksamhetsområdet. Någon direktivrätt för den medicinskt ledningsan
svarige i förhållande till en tjänstgörande konsult finns ej. Detta beror på att 
den medicinskt ledningsansvarige i så fall skulle gå utöver sitt ansvarsom
råde och kompetens, då konsulten knutits till verksamheten för att tillföra 
just sin speciella kompetens.38

37 SOU 1979:78, s 332.
38 Ds S 1984:12, s 105.
39 Se exv HSAN 87/84:2. Se även flera avgöranden som anförts ovan i avsnittet Patientens krav på vård 

och behandling samt Delegering.
40 HSAN 391/84:6.

I några avgöranden har HSAN fastslagit vikten av att den medicinskt 
ledningsansvarige utövar sitt ledningsansvar på ett sådant sätt att under
ställd personal inte självständigt utför arbetsuppgifter för vilka de saknar 
erforderlig kompetens och erfarenhet.39 Den exakta kontrollskyldigheten 
framgår ej och någon generell regel för hur långt denna skyldighet kan 
tänkas sträcka sig går inte heller att utläsa av fallen. Det torde bli en 
bedömning i varje enskilt fall om den medicinskt ledningsansvarige brustit i 
denna del av sitt medicinska ledningsansvar.

Det medicinska ledningsansvaret är en viktig kugge i hälso- och sjuk
vårdens säkerhetsmaskineri. Säkerheten i personalens handlande utgörs 
förutom av en god utbildningsnivå även av den medicinskt ledningsan
svariges utformning av den medicinska verksamheten utifrån vissa enhet
liga rutiner och regler. Hur långt dessa rutiner och regler skall gå bestäm
mer i mångt och mycket den medicinskt ledningsansvarige själv. Den 
begränsning som föreligger är att rutiner och regler inte får utformas i 
strid mot författningsbestämmelse eller bindande föreskrift.40

Den medicinskt ledningsansvariges ansvar omfattar den medicinska 
verksamheten vid diagnos, vård och behandling i det enskilda fallet. Den 
nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen definierar inte vad som avses 
med sjukdom. Uppgiften att fastställa om ett sjukdomstillstånd föreligger 
och vilken sjukdom en patient har, ankommer i stället på den undersökande 
läkaren. Hon/han har därvid att göra en samlad bedömning av patienten. 
För att kunna göra denna samlade bedömning som en diagnostisering inne
bär krävs olika typer av undersökningar av patienten.
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De funktioner inom vården som den medicinskt ledningsansvariges 
övergripande ansvar berör i denna del omfattar både vården av patienten 
och vården av dennes miljö. Som exempel kan nämnas desinfektion, ren
göring och sterilisering av sjukvårdsmaterial, övrig hygien och städning, 
samt patientcentrerade åtgärder som preoperativ tvättning och rakning, 
kateterisering av urinblåsa och anläggning och skötsel av intravenös infu
sion. Uppgifterna i begreppet vård varierar som synes från förhållandevis 
enkla och riskfria uppgifter, vars tekniska utförande kräver en praktiskt 
tillämpad vana till avancerade uppgifter som kräver mycken medicinsk 
kunskap och gedigen teknisk träning. Den uppgift som åligger den medi
cinskt ledningsansvarige är i denna del av ledningsansvaret att tillse att per
sonalen har den kunskap som krävs för den uppgift den utför. Därutöver 
har hon/han att kontrollera att personalen utför sina åligganden i överens
stämmelse med sitt yrkesansvar och att de föreskrivna rutinerna för vården 
följs.

I begreppet behandling ligger att välja, vilken behandling som är lämp
ligast med hänsyn till en rad olika faktorer, avgöra hur behandlingen skall 
utföras i det enskilda fallet och sedan genomföra behandlingen. De olika 
momenten, val av behandlingslinje, behandlingsbeslut och utförandet av 
behandling, kan i viss omfattning även styras av olika författningsbestäm
melser som ger vissa mer specialiserade krav på hur behandlingen måste 
utföras. Författningsbestämmelserna påverkar därmed även den medicinskt 
ledningsansvariges ansvar för behandlingen i det enskilda fallet till att 
omfatta ett övergripande ansvar för att författningsbestämmelserna följs 
inom verksamhetsområdet.

In- och utskrivning av patienter faller under varje medicinskt lednings- 
ansvarigs ansvar även om det i praktiken blir aktuellt enbart för dem vars 
verksamhetsområde innefattar sluten vård. Inom den slutna psykiatriska 
vården gäller en inskränkning av ansvaret för intagning av patient som 
genom lagakraftvunnen dom överlämnats till denna typ av vård. Det är i 
dessa fall socialstyrelsen som skall föranstalta om att patienten utan 
dröjsmål intas på sjukhus för sluten psykiatrisk vård (LSPV 12 §). Före
ligger en sådan situation är den medicinskt ledningsansvarige läkarens 
självständiga ansvar för intagningen begränsat till en skyldighet att följa 
socialstyrelsens intagningsbeslut.

Inom den övriga slutna vården har varje medicinskt ledningsansvarig 
det yttersta ansvaret för in- och utskrivning av patienter inom tilldelat 
verksamhetsområde. Den medicinskt ledningsansvarige har därigenom att 
tillse att in- och utskrivningar sker på ett sådant sätt att patienten tillför
säkras en god och säker vård. I praktiken kan dock ansvaret inskränkas 
genom den möjlighet som föreligger för huvudmannen att föreskriva hur 
många vårdplatser en klinik maximalt får omfatta och om överbeläggning
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vid kliniken överhuvudtaget får förekomma och att patienter som kräver 
viss behandling eller viss utrustning skall hänvisas till regionssjukhuset för 
sin speciella vård i stället för att intas vid länsdelssjukhus.

Ansvaret för in- och utskrivning av patienter innefattar även priorite
ring mellan olika patienter. Prioriteringen har sin orsak i den alltid före
kommande diskrepansen mellan det sjukvårdsbehov som föreligger och de 
tillgängliga resurser som finns inom hälso- och sjukvården. Detta gap 
mellan behov och resurser har under senare år ökat och leder oundvikligen 
till att den mera kostsamma och avancerade vården såsom hjärtkirurgi och 
transplantationskirurgi kan komma att stå inför svåra urvalsproblem, när 
en prioritering mellan flera patienter är nödvändig.

Det grundläggande urvalskriteriet vid en prioritering är den medicinska 
bedömning som läkaren gör. Denna bedömning skall vara grundad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Det medicinska urvalskriteriet innefat
tar t ex indikationer på vilken typ av behandling en viss patient kräver, hur 
akut den är, patientens fysiska status och möjlighet att tillfriskna samt de 
medicinska riskerna med viss vård och behandling. Ledningsansvar i denna 
del blir uppenbarligen att tillse att den medicinska prioriteringen sker i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu är inte alltid prioriteringssituationema inom hälso- och sjukvården 
så enkla att enbart en medicinsk bedömning kan avgöra vilken av två pa
tienter som är i störst behov av vård och behandling. Föreligger ett iden
tiskt medicinskt behov av vård för ett flertal patienter krävs det ytterligare 
urvalskriterier än det rent medicinska. Ett kriterium som torde användas 
flitigt i sådana situationer är patientens ålder. Ansvarsnämnden har i ett 
beslut bedömt en i och för sig speciell prioriteringssituation, som dock 
uttrycker grundprincipen för en rättfärdig prioritering mellan olika pa
tienter.

Bakgrunden till avgörandet var följande. En patient vid en ortopedavdelning fick 
efter en knäoperation smärta centralt i bröstet utan utstrålning. Patienten fick därefter 
nitroglycerintabletter vilka dock var verkningslösa, varvid jourhavande läkare vid 
ortopedavdelningen gav patienten 5 mg morfin intramuskulär!, varpå patienten blev 
smärtfri efter någon timme. Jourhavande läkare vid medicinkliniken, underläkare C, 
konsulterades därefter under remissfrågeställningen hjärtinfarkt. Efter bl a EKG- 
undersökning bedömde C att patientens bröstsmärtor orsakades av svår kärlkramp 
alternativt hjärtinfarkt. Trots dessa klara indikationer överfördes patienten inte till 
medicinklinikens hjärtintensivavdelning (HIA) där lediga platser fanns, utan C 
beslutade att patienten skulle kvarstanna på ortopedavdelningen där han sedan under 
natten avled till följd av hjärtinfarkt. Orsaken till C:s beslut var innehållet i en av den 
medicinskt ledningsansvarige vid medicinkliniken, överläkare N, upprättad prome
moria. I den angavs att av patienter med symptom på infarkt bör i första hand pa-
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tienter under 70 år läggas på HIA, där också patienter med allvarliga hjärtrytmrubb- 
ningar placeras oavsett ålder och förekomst av färsk infarkt.

Ansvarsnämnden bedömde att patienten efter sina tydliga symptom borde ha över
förts till HIA allra helst som två platser var obelagda. Underläkare C bar ansvaret för 
att så ej skedde. Hon hade genom att underlåta att överföra patienten till HIA handlat 
i strid mot bestämmelsen i allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 3 1) om ålig
gande att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela 
patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling som patientens tillstånd fordrade. 
Hon kunde därför inte undgå disciplinpåföljd. Vid val av påföljd beaktade nämnden 
som förmildrande omständighet den promemoria med instruktion för hjärtinfarkts- 
vården som utfärdats av överläkare N i egenskap av medicinskt ledningsansvarig vid 
hjärtsjukvården. Nämnden fann det angeläget att understryka att författningskravet i 
läkarinstruktionen alltid måste ha företräde framför en lokalt utfärdad promemoria. 
Den av N utfärdade promemorian var olyckligt formulerad och kunde bl a med hän
syn till det fåtal platser som disponerades på HIA tolkas som att patienter över 70 år 
i allmänhet ej skulle beredas plats på HIA. Genom att avge en sådan promemoria 
hade N förfarit oaktsamt och därigenom gjort sig skyldig till sådant fel i yrkesutöv
ningen för vilket han skulle tilldelas disciplinpåföljd. Vid val av påföljd beaktade 
nämnden bl a att den angivna tolkningen ej varit åsyftad av N. Promemorian är 
numera ändrad. Båda läkarna tilldelades erinran (HSAN 524/85:3 och HSAN 
471/86:3).

När det så gäller den medicinskt ledningsansvariges ansvar för remitterade 
patienter kan urskiljas två ansvarssituationer. Det är dels läkarens ansvar 
för från andra läkare inremitterade patienter, dels den remitterande 
läkarens ansvar för patienten i fråga. Ledningsansvaret innefattar kontroll 
av att underställda läkare verkligen utför de uppgifter som åligger dem som 
mottagare av inremitterade patienter och som remitterande läkare. I förra 
fallet innefattar ansvaret ett ansvar för patienter på väntelista.

Det medicinska ledningsansvaret innefattar även ett ansvar för att jour
nal förs för varje patient. För den medicinskt ledningsansvarige överläka
ren föreligger enligt allmänna läkarinstruktionen ett krav på att hon/han 
skall ansvara för att journalen förs i den omfattning det behövs. För över
läkare vid enhet för sluten psykiatrisk vård gäller att journalen förutom 
erforderliga medicinska uppgifter även skall innehålla vissa andra uppgif
ter som är specifika för denna typ av vård.411 motiven uttalas att den medi
cinskt ledningsansvariges ansvar för den underställda personal som har ett 
personligt ansvar för att journal förs är begränsat. Det innebär i praktiken 
enbart en skyldighet för den medicinskt ledningsansvarige att följa upp och 
kontrollera att journal verkligen förs.42

41 Se kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
(1966:293).

42 Prop 1984/85:189, s 26.
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Den medicinskt ledningsansvarige har vidare ansvaret för att befintlig 
medicinsk-teknisk utrustning används på det sätt som från sjukvårdssyn- 
punkt bäst gagnar patienten. Säkerheten och funktionen vid användande av 
medicinsk-teknisk utrustning är inte enbart beroende av apparatens tek
niska konstruktioner och installationer, utan det är även av stor betydelse på 
vilket sätt hälso- och sjukvårdspersonalen handhar denna utrustning. Med 
handhavande avses inte enbart att apparater används på ett professionellt 
sätt vid behandling och undersökning, utan till handhavande skall även 
regelbundna funktions- och säkerhetskontroller av den medicinsk-tekniska 
utrustningen hänföras. Det är därför viktigt att ansvaret för utrustningen 
innehas av yrkeskategorier med adekvat kunskap för att kunna ta detta 
ansvar. De regler och anvisningar som styr den medicinskt ledningsan- 
svariges uppgifter och ansvar vid användandet av medicinsk-teknisk ut
rustning är, förutom det övergripande ansvaret enligt HSL 14 §, angivet i 
socialstyrelsens kungörelse om ansvar för medicinsk-teknisk utrustning i 
sjukvården m m (SOSFS(M) 1978:26) och socialstyrelsens meddelande
blad nr 9/85 och 55/85. Det bör i detta sammanhang observeras att i senare 
tids utredningsarbete (SOU 1987:23) har termen medicinsk-teknisk ut
rustning bytts ut mot termen medicinsk-tekniska produkter. Detta beror på 
att benämningen utrustning i vissa fall har lett till osäkerhet vid tillämpning 
av socialstyrelsens kungörelse (1978:26) om ansvar för medicinsk-teknisk 
utrustning i sjukvården m m. Medicinsk-teknisk utrustning definieras i 
kungörelsen som dels de apparater för diagnostik och terapi som används i 
direkt kontakt med patienter, dels den utrustning som används för samma 
ändamål i laboratorier vid sjukhus och annorstädes utan direkt kontakt med 
patienter. Denna definition omfattar all slags utrustning från föga kompli
cerad till mera avancerad sådan.

Med medicinsk-tekniska produkter avsåg utredningen om den medi
cinsk-tekniska säkerheten (SOU 1987:23) apparater, instrument, implantai, 
sterila engångsartiklar och andra produkter som är avsedda att i hälso- och 
sjukvård eller tandvård utnyttjas för undersökning, vård eller behandling 
av patienter eller för undersökning av prov från patienter och som inte är 
läkemedel eller naturmedel. Beroende på det ovan sagda bör denna defini
tion tas som ett tolkningsdatum vid avgränsning av vad som innefattas i 
termen medicinsk-teknisk utrustning och därmed vid avgörandet av det 
medicinska ledningsansvarets omfattning i denna del.

Den medicinskt ledningsansvarige har enligt motiven till HSL att an
svara för att en riktig och säker medicinering sker inom det verksamhets
område som tilldelats henne/honom.43 Vad departementschefen avsett med

43 Prop 1981/82:97, s 81. Numera föreligger socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS(M) 1987:27) om 
ansvarsfördelning och läkemedelshantering i samband med anestesi samt socialstyrelsens föreskrifter
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en riktig och säker medicinering framgår ej av HSL:s förarbeten. Det har 
visat sig att fel vid medicinering kan förekomma utan förväxlingsbakgrund 
och med förväxlingsbakgrund. Följande avgörande av HSAN (644/84:7 
1987 9:88) får illustrera fel utan förväxlingsbakgrund.

En manlig patient uppsökte akut ett länssjukhus p g a smärtor i vänster underben. 
Röntgenundersökningen av benet visade en djup underbenstrombos i vena fibularis 
(blodpropp i vadbensvenen). Vid ankomsten till sjukhuset hade patienten i stort sett 
normala värden avseende serumkalium och kreatinin i kroppen. Dagen efter kontrol
lerades ånyo värdena av kalium och kreatinin; det förstnämnda var då fortfarande 
normalt medan kreatinvärdet var för högt. Patienten hade vid ankomsten en på
gående medicinering med läkemedlen Dichlotride, Digoxin, Aldactone, Certiprin och 
Nozinan. Samtliga dessa läkemedel ordinerades även på sjukhuset. Då de aktuella 
läkemedlen skulle delas ut upptäcktes att Dichlotride ej fanns i avdelningens förråd. 
Den behandlande läkaren, AT-läkaren S, ordinerade då i stället Moduretic, eftersom 
detta medel var den enda hydrochlortiazid som fanns tillgänglig. Patienten förbättra
des kliniskt med avseende på sin trombos och utskrivning planerades till fjärde 
dagen efter inskrivningen. Utskrivningen fördröjdes dock av en olyckshändelse, 
varvid den planerade utskrivningen sköts upp. Den sjätte dagen hittades sedan 
patienten pulslös på toaletten. Patienten överfördes efter sedvanlig hjärt/lungrädd- 
ning till intensivvårdsavdelningen, där det upptäcktes att serumkaliumvärdet var 
kraftigt förhöjt. Patienten avled två dagar senare.

Upplysningsvis kan nämnas att preparatet Moduretic innehåller samma mängd 
hydrochlortiazid som Dichlotride. Moduretic innehåller dock även en kaliumspa
rande komponent, amilorid, varför Moduretic inte bör ges i kombination med prepa
rat av typen Aldactone. Dessutom rekommenderas i FASS44 att vid nedsatt njur
funktion regelbunden kontroll av serumkalium och serumkreatinin med hänsyn till 
risken för hyperkalemi (ökad kaliummängd i blodet) vid användning av dessa 
medel.

Ansvarsnämnden gjorde följande bedömning. Av utredningen i ärendet framgår 
att S - oaktat vad som sålunda anges i FASS beträffande kontraindikationer för 
Moduretic - ordinerat patienten Moduretic i kombination med Aldactone utan att 
följa upp patientens kalium- och kreatininvärden. Hon har härigenom av oaktsamhet 
åsidosatt vad som ålegat henne i yrkesutövningen. I egenskap av medicinskt led- 
ningsansvarig läkare ålåg det L att ansvara för en riktig och säker medicinering. Vad 
gäller L:s underlåtenhet att kontrollera den av S givna ordinationens ändamålsenlig
het och riskfrihet, fann ansvarsnämnden att han borde ha uppmärksammat och 
korrigerat den olämpliga behandlingen. Både S och L tilldelades varning.

Fyra ledamöter samt föredragande läkare var skiljaktiga beträffande L och an
förde: I egenskap av medicinskt ledningsansvarig läkare ålåg det L att ansvara för en 
riktig och säker medicinering. L borde följaktligen ha uppmärksammat och snarast 
korrigerat den olämpliga ordinationen av Moduretic. I detta fall torde L emellertid ha 
haft sin uppmärksamhet riktad på trombossjukdomen, som var anledningen till

(SOSFS(M) 1988:26) om ansvarsfördelning och läkemedelshantering inom allmän intensivvårdsav- 
delning samt allmänna råd för all intensi wård.

44 Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS) 1989.
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patientens intagning på sjukhuset Även om L hade att beakta den totala sjukdoms
bilden, torde han i och för sig ej haft anledning anta att S skulle göra ett så väsentligt 
förbiseende som Moduretic-ordinationen i detta fall innebar. På grund härav och 
med hänsyn till att det samtidigt rådde en betydande överbeläggning på kliniken, 
med patienter placerade i korridorerna, ansågs förmildrande omständigheter ha före
legat såvitt gällde L. L tilldelades därför en erinran av de skiljaktiga.

För att i möjligaste mån råda bot på förväxlingsproblemen har i socialsty
relsens föreskrifter om åtaganden för att förhindra förväxlingar inom 
sjukvården (SOSFS(M) 1980:80) intagits ett avsnitt angående läkemedels
hanteringen på vårdavdelningar. Där anges detaljerat hur ordination av 
läkemedel vid avdelningen skall utformas och vem som skall handha ordi
nationen i syfte att undvika ofullständiga ordinationer samt att muntliga 
ordinationer missuppfattas. Dämtöver anger föreskriften att iordningstäl
landet och överlämnandet av läkemedel genom märkning och identitets- 
kontroll utformas på ett sådant sätt att risken för förväxling av patienter 
och läkemedel minimeras. Endast ett fåtal personer får handha hanteringen.

Den medicinskt ledningsansvarige för vårdavdelningen har således att 
vid vårdavdelningen införa sådana rutiner som uppfyller de föreskrifter 
som ges i SOSFS(M) 1980:80. Hon/han har dämtöver skyldighet att över
vaka att dessa mtiner efterlevs.

Den medicinskt ledningsansvariges ansvar för en riktig och säker medi
cinering finns angivet även i socialstyrelsens kungörelse (MF 1974:83) om 
läkemedelsförsörjning vid sjukvårdsinrättningar m m. Enligt kungörelsen 
är den medicinskt ledningsansvarige överläkaren även ansvarig för läke
medelsförsörjningen inom anförtrott verksamhetsområde. Genom kungö
relsen ges även regler om läkemedelskommittéer vid sjukvårdsinrätt
ningar. Med läkemedelskommitté avses ett vid sjukvårdsinrättningen tillsatt 
organ i vilket ingår klinisk-farmaceutisk och om möjligt klinisk-farmako- 
logisk expertis. Kommitténs uppgift är att vara ett rådgivande organ i 
frågor som berör sjukvårdsinrättningarna. Den kan därför komma att 
utarbeta rekommendationer och råd om vilka läkemedel som skall väljas. I 
sin rådgivande verksamhet kan läkemedelskommittén även förbättra säker
heten vid läkemedelshanteringen. Detta kan ske dels genom att kommittén 
aktivt informerar läkare och vårdpersonal så att läkemedlen används på ett 
riktigt och säkert sätt, dels genom att antalet läkemedel som kommittén 
föreslår skall användas vid vårdinrättningen minimeras, vilket bör leda till 
en begränsning av riskerna för förväxling av läkemedel.45

Den medicinskt ledningsansvarige är formellt inte bunden av de 
rekommendationer som läkemedelskommittén utfärdar. Kommitténs för
slag får dock anses utgöra en stark rekommendation för den medicinskt

45 Socialstyrelsen redovisar 1980:6, Säkerhetsrisker i sjukvården, s 98.
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ledningsansvarige avseende hela läkemedelshanteringen vid vårdinrätt
ningen.

Hur långt den medicinskt ledningsansvarige har att gå i sin kontroll
skyldighet för att upprätthålla kravet på en säker medicinering är svårt att 
säga. HSAN:s avgörande 728/84:7 kan ge viss vägledning.

Ett apotek anmälde att det inte accepterade att ett buffertlager av de lugnande medlen 
Valium och Sobril lades upp vid en hälsocentral. Under en fyra månaders period 
hade nämligen expedierats så mycket tabletter att det skulle räcka för ungefär nio 
månaders förbrukning. Vid inventering av medicinförrådet upptäcktes att en stor 
mängd tabletter av de aktuella preparaten saknades. Två distriktssköterskor var de 
enda som delat ut medicinen och båda intygade att de inte delat ut mer medicin till 
någon patient än vad som ordinerats. Den av de två distriktssköterskorna som var 
ansvarig för medicinförrådet anmäldes av socialstyrelsen till ansvarsnämnden för att 
hon borde ha noterat att tabletterna böljat försvinna och då slagit larm till den ansva
rige läkaren. Distriktssköterskans ombud anförde till ansvarsnämnden att överordnat 
ansvar för läkemedelshanteringen har den medicinskt ledningsansvarige och att han i 
detta fall inte levt upp till detta ansvar. Ansvarsnämnden lämnade i sitt beslut den 
medicinskt ledningsansvarige helt utanför sin bedömning och fastslog att distrikts
sköterskan haft till uppgift att svara för att patienter erhöll sina läkemedel enligt ordi
nation. För att fullgöra detta ansvar hade det ålegat vederbörande att regelbundet 
följa uttagen från de olika förpackningarna och utöva erforderlig tillsyn över de 
läkemedel som förvarades i förrådet.

Ansvarsnämndens tystnad om den medicinskt ledningsansvariges ansvar 
kan inte tolkas på annat sätt än att ansvarsnämnden anser att frågor av denna 
typ inte berör den medicinskt ledningsansvariges övergripande ansvar för 
en riktig och säker medicinering.

j/ Jourverksamhet

Någon generell regel för hur det medicinska ledningsansvaret skall upp
rätthållas vid den medicinskt ledningsansvariges frånvaro finns ej i HSL. I 
tidigare lagstiftning fanns däremot regler för hur överläkarens tillfälliga 
frånvaro skulle klaras av. Med en hierarkisk, men heltäckande konstruk
tion, föreskrev lagstiftningen att vid förfall för överläkaren skulle biträ
dande överläkaren fullgöra dennes arbetsuppgifter, såvida inte annat före
skrevs av den politiska ledningen inom landstinget.46 Det bör i det samman
hanget observeras att den biträdande överläkaren ej behövde något särskilt 
förordnande för att fullgöra överläkarens uppgifter då denne hade förfall. 
Nästa steg var att avdelningsläkaren hade att fullgöra överläkarens och 
biträdande överläkarens jour- och beredskapstjänstgöring vid dennes för-

46 Sjukvårdskungörelscn (1972:676) 32 §.
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fall samt vid annat förfall fullgöra de båda överläkarkategoriemas åliggan
den.47 Den sista och minsta skyldigheten ålåg underläkaren, vilken var 
skyldig att fullgöra överordnad läkares åligganden vid dennes tillfälliga 
frånvaro.

47 Sjukvårdskungörelsen (1972:676) 34 §.
48 SOU 1979:78, s 318 och 326.
49 Ds S 1984:12, s 79. Se Sahlin s 189-192. Rättspraxis är ganska sparsam vad gäller klarlägganden av 

del medicinska ledningsansvarets omfattning och innebörd. Se Sahlin s 192 not 29.
50 Ds S 1984:12, s 79. Se även Sahlin, s 189 not 23 och s 190 not 24.

Denna detaljreglering togs i enlighet med hälso- och sjukvårdsutred
ningens tankegångar bort från hälso- och sjukvårdslagstiftningen.48 Det 
faktum att varken HSL eller motiven till lagen innehåller några regler om 
hur det medicinska ledningsansvaret skall upprätthållas när den ansvarige 
är tillfälligt frånvarande, skall inte uppfattas som att lagstiftaren förbisett 
att denna situation kan uppstå. Lagstiftaren har i stället förutsatt att sjuk
vårdshuvudmannen i administrativ ordning har, t ex genom föreskrifter i 
arbetsordningen, att vidta de åtgärder som krävs för att tillgodose succes- 
sionsbehovet när den medicinskt ledningsansvarige är tillfälligt frånva
rande.49

Genom HSL:s inledande bestämmelser om mål och skyldigheter för 
vårdgivaren får det anses innefattat ett krav på att vården skall fungera även 
vid andra tidpunkter än ordinarie kontorstider. Det ankommer således på 
sjukvårdshuvudmannen att, inom ramen för de gränser som HSL ger, 
besluta om hur jourverksamheten skall anordnas. Den tid som kan bli 
aktuell som jourtid kan utgöras av viss del av ett dygn men kan även omfatta 
ett helt eller flera sammanhängande dygn.

Inom hälso- och sjukvården kan jourverksamheten delas upp på primär
jour och bakjour. Den läkare som under jourtiden får den första kontakten 
med en vårdsökande eller uppdagat problem hos redan inlagd patient 
brukar anges som primärjourhavande. Denna läkare är oftast hela tiden på 
plats vid sjukhuset eller vårdcentralen. Den läkare som under den aktuella 
jourtiden innehar det medicinska ledningsansvaret och dess olika åliggan
den brukar benämnas som bakjourhavande.50 Den bakjourhavande som har 
det övergripande ansvaret och de bästa kunskaperna av de båda typerna av 
jourhavande, fungerar som ett expertorgan och stöttepelare för den 
primärjourhavande vid eventuella svårigheter. Den bakjourhavande behö
ver som sådan ej heller vara ständigt närvarande vid vårdavdelningen utan 
kan vara centralt stationerad vid sjukhuset men även möjligheten att vara 
bakjour i hemmet kan föreligga.

När det gäller ansvarsfördelningen mellan primärjouren och bakjouren 
vid behandlingen av patienter kan följande konstateras. Är den medicinskt
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ledningsansvarige primärjour i sitt eget medicinska verksamhetsområde är 
frågan om ansvaret löst. Däremot kan frågan om ansvarsfördelningen 
komma att aktualiseras när den medicinskt ledningsansvarige har bakjour. 
Följande avgörande från HSAN får illustrera denna ansvarsfördelning.

Bakgrunden till anmälan var att patienten A uppsökte en vårdcentral p g a smärta 
och svullnad i höger sida av pungen. Distriktsläkaren remitterade efter undersök
ningen patienten till kirurgakuten vid länsdelssjukhuset för eventuell friläggning. På 
kirurgakuten undersöktes A av AT-läkaren R. A meddelades att det troligen förelåg 
ett vattenbråck och fick tid för återbesök en och en halv vecka senare. Två dagar 
efter besöket på kirurgakuten fick A ökade smärtor och uppsökte därför ånyo 
kirurgakuten på länsdelssjukhuset. Vid punktion konstaterades en blödning och 
patienten remitterades till länssjukhuset, där A kom att omedelbart opereras, varvid 
högra testikeln p g a testistorsion (omvridning av testikeln) avlägsnades.

AT-läkaren R anförde i ärendet följande: Både av remissen från vårdcentralen och 
den av mig upptagna anamnesen framgår att patienten uppgivit att han haft besvär i 
form av svullnad och smärtor i pungen under tre dygn. Efter att ha utfört en nog
grann undersökning av patienten kontaktade jag per telefon min bakjour, överläkare 
H, och beskrev fallet för denne. H angav två möjliga diagnoser, hydrocele testis 
(pungvattenbråck) och torsio testis (omvridning av testikeln). Mina undersöknings
fynd talade i och för sig i första hand för hydrocele testis, men anamnesen talade för 
en tre dygn gammal torsio testis. Om patientens åkomma var en hydrocele testis var, 
enligt H, ingen akut åtgärd indicerad. Om det å andra sidan var fråga om en torsio 
testis var det inte heller aktuellt med någon akut åtgärd eller akut specialistunder
sökning, eftersom åkomman redan var tre dygn gammal. Patienten skulle kallas till 
H:s mottagning för uppföljning efter ca en vecka.

Överläkare H yttrade i frågan följande: Vid telefonsamtalet med R diskuterade vi i 
första hand diagnosen torsio testis, vilket olyckligtvis inte antecknades i journalen. 
Eftersom patienten inte var smärtpåverkad och hade en genomlysbar icke ömmande 
resistens samt tre dygns anamnes, visserligen med smärta som dock försvunnit, 
ansåg jag att tidpunkten för en exploration på misstanken testistorkvering (torsio 
testis) var passerad. Jag tilläde dock att om patienten skulle få andra besvär än svull
naden skulle patienten återkomma akut för nytt ställningstagande. I vilket fall som 
helst planerades ett återbesök på mottagningen tio dagar senare. Med stor säkerhet 
kunde en testistorsion med nekros ha förelegat vid första besöket, men eftersom 
smärtan och ömheten vikit och det faktum att patienten hade genomlysbar resistens i 
högra pungen ansåg jag inte att någon medicinsk indikation förelåg för akut explora
tion.

Ansvarsnämnden fann att uppgift stod mot uppgift beträffande tidpunkten för 
besvärens debut. Nämnden fann dock att detta saknade betydelse för den principiella 
bedömningen av ärendet. Huvudansvaret för patienten övertogs av H i och med att 
han konsulterades av R för bedömning av fallet. Med hänsyn till R:s tämligen ringa 
erfarenhet fann nämnden att H genom att inte inställa sig for att personligen under
söka patienten åsidosatt vad som ålegat honom i hans yrkesutövning. Beträffande R 
fann nämnden att hon redovisat sina undersökningsfynd för H och därefter följt 
dennes ordinationer. Att hon p g a sin ringa erfarenhet inte kunde rätt tolka eller på
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ett tillräckligt dramatiskt sätt beskriva sina undersökningsfynd kunde inte läggas 
henne till last. H tilldelades varning (HSAN 351/83:7 1985 10:124).

Ansvarsnämndens avgörande visar på två omständigheter som är av bety
delse i en dylik situation. Den ena omständigheten är att huvudansvaret 
kvarblir hos den primärjourhavande fram tills den bakjourhavande har 
gjort en bedömning av situationen och ställt en möjlig diagnos på patienten i 
fråga. Det krävs således mer än att den primärjourhavande enbart konsulte
rar den bakjourhavande för att huvudansvaret för patienten skall övergå på 
bakjourhavande. Den andra omständigheten är att den bakjourhavandes 
ansvar för patienten är beroende av den primärjourhavandes erfarenhet. Ju 
mindre erfarenhet den primärjourhavande har, desto större aktsamhet 
måste den bakjourhavande visa när hon/han ställer sin diagnos. Som en 
säkerhetsåtgärd bör hon/han i dylika fall inställa sig för att personligen 
undersöka patienten.

Ledningsansvaret i framtiden

Ledningen av den medicinska vården inom den offentliga hälso- och sjuk
vården får ny utformning enligt ett regeringsförslag (prop 1989/90:81; se 
även Ds 1987:4). En lagreglering föreslås, som skall öka patienternas 
säkerhet i vården genom att en särskild läkare får samlat ansvar för ledning 
av verksamheten. Detta gäller vid enheter som arbetar med diagnostik eller 
vård och behandling. Vederbörande kallas chefsöverläkare och det blir 
socialstyrelsen som bestämmer vilka enheter som skall ledas av en sådan.

Chefsöverläkaren skall leda både administrativa och medicinska uppgif
ter vid enheten. Hon/han skall ha en specialistkompetens med i huvudsak 
samma inriktning som verksamheten vid enheten. Enskilda ledningsuppgif
ter skall kunna delegeras.

Dessutom skall patientansvariga läkare utses vid dessa enheter. Dessa 
skall bl a svara för att patienten undersöks så att en säker diagnos kan stäl
las och att patienten får den medicinska vård och behandling som tillståndet 
fordrar. Hon/han skall samordna undersöknings- och behandlingsåtgärder, 
se till att patienten informeras om sitt hälsotillstånd och ges möjligheter att 
samråda om och påverka vården och behandlingen.

Den nya regleringen om ledningsansvaret och patientansvarig läkare 
föreslås träda i kraft den 1 juli 1991.
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Socialstyrelsens Allmänna råd 1989:6 Underhållsbidrag till barn



388 Litteratur

Socialstyrelsen redovisar

Socialstyrelsen redovisar 1977:14 Lag om viss psykiatrisk vård

Socialstyrelsen redovisar 1980:6 Säkerhetsrisker i sjukvården

Socialstyrelsens meddelandeblad

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3/85 (2:a tryckn 1 juli 1986) Tillägg till 
och ändringar av Allmänna råd från socialstyrelsen 1982:1 och riksförsäk
ringsverket 1982:2

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 9/85 Säkerhetsrisk vid användning av 
kirurgisk diatermi

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 55/85 Säkerhetsrisk vid användning av 
medicinteknisk utrustning t ex infusionspumpar

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS)

Riksförsäkringsverkets kungörelse (IRFFS 1977:13) med vissa verkställig- 
hetsföreskrifter angående ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsska- 
deförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1978:9) om bedömning av rätten 
till förtidspension (sjukbidrag) för försäkrad som anställts för skyddad sys
selsättning vid skyddad verkstad

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1978:22) med föreskrifter om 
ändring av allmän försäkringskassas och lokal skattemyndighets beslut i 
vissa fall m m enligt RFFS 1982:4 (omtryck) och särskilt anmärkta senare 
ändringar

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1978:32) om sjukpenning vid 
arbetsvärd

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1979:27) om rehabiliterings- 
grupper m m hos allmän försäkringskassa

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1981:4) med vissa bestämmelser 
om sjukpenning vid utlandsvård

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1981:5) om sjukpenninggrun
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