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1 Inledning 

 

1.1 Presentation av ämnet 

Vid LSS
1
 ikraftträdande den 1 januari 1994 infördes en ny insats som riktades till 

funktionshindrade, nämligen biträde av personlig assistent.  I förarbetena angavs bl.a. 

att personlig assistans ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden 

komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande skulle vara 

att den enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä av sig, för att 

inta måltider eller för att kommunicera med andra. Avsikten var även att personlig 

assistans skulle kunna ges i andra situationer där den enskilde behövde kvalificerad 

hjälp och som ingår i det dagliga livet, t.ex. om den enskilde behöver hjälp för att 

komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få 

eller kunna behålla ett arbete.
2
 

Redan under det första året personlig assistans beviljas som insats skenade kostnaderna 

i höjden. En utredning som kom att kallas "Assistansutredningen" tillsattes för att 

begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra kostnadskontrollen.
3
 De förslag som 

Assistansutredningen presenterade kom, efter en del diskussioner, att utmynna i en 

definition av grundläggande behov i lagtexten, se 9 a § LSS. Den funktionshindrade kan 

få hjälp att fylla fem olika typer av behov och dessa behov är hjälp med personlig 

hygien, måltider, av- och påklädning, kommunicering eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den funktionshindrade.  

Idag har annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade 

tillämpats som grundläggande behov i nästan 20 år. Tolkningen av vad som ingår i detta 

grundläggande behov ter sig oklar. Etiska rådets utskott för sociala frågor, som är ett 

rådgivande organ inom Socialstyrelsen, har tagit ställning till om en personlig assistent 

kan hjälpa en person med funktionsnedsättning att onanera. Etiska rådet anför: 

                                                 
1
 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

2
 Prop. 1992/93:159 s. 64. 

3
 SOU 1995:126. 
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 "En objektiv tolkning av lagen (LSS) ger dock utrymme för att även sexuella behov skall 

ingå i begreppet grundläggande behov, där också nämns ”annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Denna lokution skulle mycket väl kunna 

omfatta även sexuella behov".
4
  

Vidare fann jag i RÅ 2003 ref. 33 att det krävs att den funktionshindrade har behov av 

aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär för att beviljas "annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade" som grundläggande behov. 

Med detta uttalande menar Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) att det ska innebära 

risk för fara för den funktionshindrade, personer i dennes omgivning eller för egendom 

om den aktiva tillsynen uteblir. I en dom från förvaltningsrätten i Luleå (mål nr: 978-13) 

yrkade den funktionshindrade aktiv tillsyn för promenader och träning på motionscykel 

och motiverade detta med att anföra: 

 "Detta bör godkännas som aktiv tillsyn av övervakande karaktär med kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser. Dessa insatser bör godkännas eftersom hon måste 

vara aktiv utifrån hennes sjukdomstillstånd."
5
  

Denna begäran godtogs inte av förvaltningsrätten därför att det inte framkommit genom 

den medicinska utredningen att det finns ett behov av aktiv tillsyn av övervakande 

karaktär.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda innebörden av annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den funktionshindrade. Uppsatsens syfte preciseras i följande 

frågeställningar:   

- Vad innebär behov av aktiv tillsyn?   

- Föreligger samma kriterium gällande aktiv tillsyn för funktionshindrade med 

medicinsk problematik som för de med psykiskt funktionshinder?   

- Föreligger gränsdragningsproblem mellan egenvård och sjukvårdande insatser? 

- Utgör behov av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser del av annan hjälp?  

- Är de rekvisit som uppställs för att beviljas personlig assistans för detta grundläggande 

behov förutsebara för den enskilde?  

                                                 
4
 http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/skapersonligassistenthjalpaper hämtad 2014-05-10. 

5
 Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 978-13 s. 4. 
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1.3 Metod  

Den rättsdogmatiska metoden som även kallas för traditionell juridisk metod har 

använts vid författandet av denna uppsats. Metoden är så vedertagen och etablerad så 

det får anses överflödigt med en närmare presentation av den - i vart fall i detalj. Den 

kortaste beskrivning av rättsdogmatik är att den består i rekonstruktion av rättssystem. 

Rättsdogmatik förknippas primärt med rekonstruktion av gällande rätt och de 

begränsningar som uppställs genom maktutövning och beslutsfattande av lagstiftare och 

domstolar.
6
 Ett erkänt rättsdogmatiskt mål är att framställa ett koherent nätverk av 

huvudregler och undantag. Rättsdogmatiken beskriver gällande rätt på olika områden 

och dessa områdens struktur. Den utvecklar också normativa ståndpunkter som 

rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt.
7
  

För att besvara frågeställningen har de klassiska rättskällorna nyttjats det vill säga lag, 

förarbeten, praxis och doktrin. I författandet av denna uppsats har även 

Försäkringskassans vägledning beaktats som en rättskälla. Förutom att 

Försäkringskassans vägledning följs av Försäkringskassan själva åberopas den även av 

domstolarna och refereras till i doktrin.
8
 För att belysa tillämpningen av annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskap har jag valt att använda Försäkringskassans 

vägledning som rättskälla. Dess rättskällevärde anser jag är lågt då den i realiteten är en 

sammanställning och tolkning av lag, förarbeten och praxis. Men för att kunna redogöra 

för den faktiska tillämpningen anser jag det viktigt att inte utesluta denna källa. Detta på 

grund av att de beslut som fattas av Försäkringskassan och även i vissa fall av 

domstolarna till viss del är baserade på vägledningen.  

Jag använder mig av domar från förvaltningsrätten och kammarrätten för att 

exemplifiera problem och belysa hur annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om 

den funktionshindrade har tolkats av underinstanserna. Dessa domar saknar 

prejudikatvärde men kan ändå vara vägledande för andra tolkningsmöjligheter.  

 

                                                 
6
 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 

7
 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, s. 249. 

8
 Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s. 33. Se även RÅ 1997 ref. 28 

där HFD inhämtar yttrande från Riksförsäkringsverket samt Förvaltningsrätten i Karlstad mål nr: 2453-

12. 
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1.4 Avgränsning 

Huvudfokus i denna uppsats är det femte grundläggande behovet annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Innebörden av de fyra andra 

grundläggande behoven redovisas endast övergripande.  

I denna uppsats görs ingen åtskillnad då biträde av personlig assistent beviljas enligt 9 a 

§ LSS eller enligt 51 kapitlet SFB
9
. Den skillnad som föreligger är rent administrativ 

och reglerar de betalningsansvar som föreligger mellan kommun och stat. Kommunen 

är enligt LSS betalningsansvarig för de 20 första timmarna som beviljas på veckobasis 

för hjälp med de grundläggande behoven. Hjälp med i genomsnitt mer än 20 timmar per 

vecka för de grundläggande behoven ansvarar staten för, med Försäkringskassan som 

huvudman. I 51 kapitlet 3 § SFB finns en hänvisning till 9 a § LSS vilket innebär att 

samma lagstiftning tillämpas vid bedömning om rätt till biträde av personlig assistans.  

 

  

                                                 
9
 Socialförsäkringsbalken. 
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2 Vad är personlig assistans? 

I detta kapitel ges en presentation av personlig assistans. Kapitlet inleds med en kort 

bakgrundsbeskrivning till införandet av personlig assistans, där jag främst vill lyfta fram 

den funktionshindrades rätt till självbestämmande och inflytande. Detta åtföljs av en 

beskrivning av de förutsättningar som den enskilde måste uppfylla för att beviljas 

assistans det vill säga personkretstillhörighet. Avslutningsvis presenteras rekvisiten i 9 a 

§ 1 st LSS.  

 

2.1 Bakgrund 

Hösten 1988 tillkallades en utredning som hade till uppgift att utreda samhällets stöd till 

människor med funktionshinder, utredningen kom att kallas Handikapputredningen. I 

Handikapputredningens huvudbetänkande, Handikapp – välfärd – rättvisa, lämnades en 

rad förslag som syftade till att förbättra det individuella stödet till barn, ungdomar och 

vuxna med omfattande funktionshinder.
10

 Bland annat föreslogs att en ny lagstiftning – 

lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – ska införas.
11

 

Innan införandet av LSS var de individuella insatser som kunde beviljas 

funktionshindrade spridda i flera olika lagar.
12

 En av dessa är omsorgslagen som fått stå 

modell för LSS. Insatserna som den funktionshindrade kunde beviljas enligt 

omsorgslagen fanns uppräknade som precist angivna rättigheter, se 4 § omsorgslagen
13

. 

Denna struktur visade sig ge en positiv effekt gällande utvecklingen av samhällsstödet 

till främst utvecklingsstörda personer.
14

 Även den personkrets som stadgades i 

omsorgslagen är överförd till LSS, se mer i kapitel 2.3.2. 

När LSS infördes den 1 januari 1994 ersatte den omsorgslagen och elevhemslagen
15

.  

 

 

                                                 
10

 SOU 1991:46. 
11

 Prop. 1992/93:159 s. 40. 
12

 Socialtjänstlagen, elevhemlagen, omsorgslagen och  hälso- och sjukvårdslagen.    
13

 Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 
14

 Prop. 1992/93:159 s. 49. Se även Grunewald, K och Leczinsky, C, Handikapplagen LSS, s. 15 - 16. 
15

 Lagen (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. 
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Insatserna för särskilt stöd och service finns i 9 § p. 1 - 10 LSS och är: 

 Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om 

problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 

funktionshinder 

 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

sådan assistans 

 Ledsagarservice 

 Biträde av kontaktperson 

 Avlösarservice i hemmet 

 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning 

till skoldag samt under lov 

 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

som behöver bo utanför föräldrahemmet 

 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 

vuxna 

 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 

och inte utbildar sig.  

Uppräkningen i 9 § LSS är uttömmande.
16

 I den fortsatta framställningen kommer fokus 

ligga på punkt 2 - personlig assistans eller ekonomiskt stöd för sådan assistans.   

 

2.2 Självbestämmande och inflytande 

Innan Handikapputredningen presenterade sitt förslag till assistansersättning hade vissa 

kommuner, med stöd av socialtjänstlagen
17

, erbjudit en motsvarighet till personlig 

assistans. Insatsen kallades för personlig vårdare. Denna form av stöd fanns inte i alla 

kommuner, vilket skapade lokala olikheter i stödet till personer med likvärdiga behov.
18

 

Handikapputredningens resultat visade på ett flertal brister gällande stödet till 

funktionshindrade personer. Bland annat att socialtjänstens och hälso- och 

                                                 
16

 Prop. 1992/93:159 s. 173. 
17

 Socialtjänstlagen (1980:620). 
18

 SOU 2005:100 s. 64. 
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sjukvårdslagens insatser inte alltid räckte till för att skapa levnadsförhållanden som var 

jämförbara med andra människors. Exempelvis så framgår av Handikapputredningens 

delbetänkande att det fanns många vuxna med omfattande funktionshinder som saknade 

egen bostad och därför var hänvisade till att bo på institution eller i sitt föräldrahem. 

Vidare framgår att möjligheten till ett personligt stöd ofta var begränsad och att den 

funktionshindrade i regel inte själv kunde bestämma vem som skulle ge det personliga 

stödet.
19

 

Med beaktande av ovan redovisade brister är det inte förvånande att den lagstadgade 

målsättningen med insatserna enligt LSS är utformad enligt tvingande regler. Insatserna 

enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, insatserna ska baseras på den enskildes 

självbestämmanderätt och därutöver ska den enskilde ges inflytande och 

medbestämmande över de insatser som ges, se 5 - 6 §§ LSS.    

Införandet av insatsen personlig assistans var ett sätt att ge dessa personer ett verkligt  

inflytande över sin dagliga livsföring.
20

 Det föredragande statsrådet anförde:  

"Som jag nyss framhållit skall den nya lagens insatser vara så utformade att de stärker den 

enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Jag anser att den enskilde 

kan ges mycket goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin egen 

livssituation om stöd och hjälp kan lämnas i form av personlig assistans och anordnas på ett 

sätt som den enskilde finner bäst."
21

   

Genom införandet av en lagfäst rätt till biträde av personlig assistans kunde flera av 

lagens mål uppfyllas. Bland annat möjligheten att leva som andra samt att den enskilde 

ska ges rätt till inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, se 5-6 §§ 

LSS. 

I förarbetena till LSS ges exempel på situationer då biträde av personlig assistans kan 

beviljas. Men först konstateras att den enskilde själv ska bestämma i vilka situationer 

och vid vilka tillfällen som hjälpen ska ges. Behovet av biträde varierar från person till 

person och kan exempelvis ges för att den funktionshindrade ska kunna studera eller 

arbeta, för att kunna göra sig förstådd och för att själv kunna tillgodogöra sig 

information. För andra kan personlig assistans vara ett hjälpmedel för att kunna undvika 

isolering och passivitet, liksom att kunna ta sig ut på planerade och spontana aktiviteter. 

                                                 
19

 Prop. 1992/93:159 s. 49. 
20

 Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s. 10. 
21

 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
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För infektionskänsliga personer är det viktigt att assistansen enbart ges av ett fåtal 

personer. Även i situationer av privat karaktär, till exempel i samband personlig hygien, 

är det viktigt att antalet medhjälpare begränsas samt att hjälpen kan ges av personer som 

den enskilde själv valt och har förtroende för.
22

 

 

2.3 Förutsättningar för rätten till personlig assistans 

2.3.1 Bosättningskrav och åldersgräns 

Assistansersättning är en bosättningsbaserad förmån, vilket innebär att den 

funktionshindrade måste uppfylla bosättningskravet enligt 5 kap. 9 § SFB. Det är 

Försäkringskassan som beslutar om en person är försäkrad i Sverige och har rätt till de 

förmåner som finns i SFB, detta på grund av att socialförsäkring bland annat 

administreras av Försäkringskassan, se 2 kap. 2 § SFB. Bosättningskravet är centralt 

även för insatser enligt LSS då kommunen ansvarar för de som bor i kommunen, 16 § 

LSS.
23

 Det finns även en åldersgräns gällande beviljandet av personlig assistans. Den 

som ansöker om personlig assistans måste vara under 65 år. En ansökan som lämnas in 

dagen före 65-årsdagen ska prövas i vanlig ordning, se 9 b § LSS och 51 kap. 8 § SFB. 

Antalet assistanstimmar får inte heller utökas efter att den funktionshindrade fyllt 65 år 

enligt 51 kap. 10 §.   

2.3.2 Personkretstillhörighet - en inträdesbiljett till LSS och personlig assistans 

Ett grundläggande krav för att kunna beviljas insatser enligt LSS är att den 

funktionshindrade tillhör den personkrets som stadgas i 1 § p. 1 - 3 LSS.  

2.3.2.1 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

Den första punkten anger att personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd ska omfattas av LSS. Med utvecklingstörning avses en 

intellektuell funktionsnedsättning, som uppkommit under personens utvecklingsperiod. 

Med utvecklingsperiod avses i allmänhet åren före 16 års ålder. Med autism eller 

autismliknande tillstånd avses en djupgående personlighetsstörning som oftast debuterar 

före barnets sjuårsdag. En sådan personlighetsstörning påverkar bland annat social 

                                                 
22

 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
23

 Fahlberg, Gunnar, Socialtjänstlagarna, s. 139.  
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förmåga, kommunikation och beteende. Tillståndet ger ofta allvarliga psykiska 

funktionshinder under hela persons liv.
24

  

2.3.2.2 Hjärnskada i vuxen ålder 

Personer som omfattas av 1 § p. 2 LSS ska ha en betydande och bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom. Detta innebär att hjärnskadan ska ha uppkommit 

efter 16 års ålder. Betydelsen av rekvisitet begåvningsmässig funktionsnedsättning är att 

den intellektuella funktionsnivån ska vara låg. Yttre våld kan bero på trafikolycka, 

misshandel eller annat utifrån kommande våld. Med kroppslig sjukdom menas 

sjukdomar av kroppslig art såsom tumörer, hjärnblödningar och inflammationer. Med 

kroppslig sjukdom avses enligt de ursprungliga förarbetena inte demens och inte heller 

sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande medel.
25

 Gällande 

demens är den medicinska uppfattningen att dessa normalt har sitt ursprung i kroppslig 

sjukdom (dock inte demens som är en följd av missbruk av beroendeframkallande 

medel), varför lagens ordalydelse snarare än förarbetsuttalande anses gälla.
26

 Detta 

innebär att personer med demenssjukdom kan omfattas av 1 § p. 2 LSS.  

2.3.2.3 Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

Personkretstillhörighet enligt första och andra punkten i 1 § LSS är en direkt överföring 

av personkretsen som tidigare stadgades i omsorgslagen. Personkretsen enligt tredje 

punkten är en utvidgning som gjorts i förhållande till omsorgslagen. Före införandet av 

LSS omfattades denna grupp av insatser enligt socialtjänstlagen. Lagstiftaren ville att 

även dessa personer skulle omfattas av en rättighetslag med garanterade insatser. 

Föredragande statsråd anförde: 

"som jag redan redovisat finns det ännu brister i samhällsstödet till personer med 

funktionshinder. Det allmänna stödet behöver därför utvecklas och anpassas så att det bättre 

än nu tillgodoser behov som funktionshindrade har."
27

  

Därför infördes en tredje personkrets i LSS som omfattar personer som har andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Alla rekvisiten måste 

                                                 
24

 Prop. 1992/93:159 s. 167, se även Assistansersättning, Vägledning 2003:6, Version 12, s. 92. 
25

 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
26

 Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s. 19-20. 
27

 Prop. 1992/93:159 s. 54.  
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vara uppfyllda för att LSS ska bli tillämplig. Rekvisiten går inte helt självständigt 

bedöma var för sig, eftersom de påverkar varandra.
28

  

2.3.3 Begreppet "personlig assistans"  

Av 9 a § LSS framgår vad som krävs för att beviljas biträde av personlig assistent. Det 

ska vara ett personlig utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Stödet ges 

till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. Den enskilde ska behöva hjälp 

med sin personliga hygien, måltider, av- och påklädning, kommunicering eller annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.  

Av 9 a § LSS första stycket framgår att det ska vara ett personligt utformat stöd. Detta 

följer bland annat av att den funktionshindrade ska vara delaktig i och ha inflytande 

över den personliga assistansen. Detta innebär att den funktionshindrade har ett 

avgörande inflytande över när, hur och vem som ger assistans.
 29

 En förutsättning för 

inflytande och delaktighet är att assistansen ges av ett begränsat antal personer. Vid 

situationer av privat karaktär, exempelvis i samband med den personliga hygienen, är 

det viktigt att antalet medhjälpare begränsas och att hjälpen ges av assistenter som den 

funktionshindrade själv valt och känner förtroende för.
30

 

I RÅ 2004 ref. 31 arbetade ett antal funktionshindrade personer på en arbetsplats där 

arbetsgivaren tillhandahöll en grupp personliga assistenter som ingick i en 

assistanspool. Assistansen var inte förbehållen någon bestämd funktionshindrad person 

utan de personliga assistenterna var i första hand knutna till arbetsplatsen. Högsta 

förvaltningsdomstolen anför att definitionen i 9 a § LSS avser:  

"ett till den funktionshindrade anpassat personlig stöd av sådant slag som förutsätter 

ingående kunskaper om honom eller henne och hur funktionshindret påverkar den 

individuella förmågan att tillgodose de grundläggande behoven."
31

  

Detta uttalande innebär att assistans måste vara knuten till den funktionshindrade och 

inte till en arbetsplats.  

Funktionsnedsättningarna ska vidare vara stora och varaktiga, vilket betyder att den 

enskilde behöver hjälp med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, 

                                                 
28

 Prop. 1992/93:159 s. 168, se även Svensson, Gustav, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, s. 95. 
29

 Prop. 1992/93:159 s. 64, Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s. 

29, Thunved, Anders, Nya sociallagarna, s. 547.  
30

 Prop. 1992/93:159 s. 64, se även Billum, Susann och Hammar, Eva, Stöd och service till 

funktionshindrade, s. 45. 
31

 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
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kommunicering eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade (grundläggande behov). En närmare presentation av de 

grundläggande behoven kommer i kapitel 3 och 4. Av förarbetsuttalandena framgår att 

insatsen personlig assistans ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden 

komplicerade fall.
32

  

Stora och varaktiga funktionshinder är "samma" rekvisit som måste uppfyllas för att 

tillhöra personkretsen i 1 § p. 3 LSS.
33

 I RÅ 2009 ref. 57 var Socialstyrelsen av den 

uppfattningen att den som bedömts tillhöra personkretsen enligt punkt 3  i princip 

automatiskt ansågs berättigad till personlig assistans enligt LSS. Högsta 

förvaltningsdomstolen förklarade att så inte var självklart:  

"Regeringsrätten delar inte Socialstyrelsens uppfattning att om någon anses höra till 

personkrets enligt 1 § 3 LSS så torde ingen prövning ske enligt 9 a § om hjälpbehovet är så 

krävande eller komplicerat som förutsätts för rätt till personlig assistans. Enligt 

Regeringsrättens mening måste lagtexten förstås så att det är två prövningar som inte 

behöver sammanfalla. En funktionshindrad kan omfattas av 1 § 3 LSS utan att för den skull 

uppfylla förutsättningarna för personlig assistans." 

Detta uttalande av högsta instans har föranlett en tvåstegsprövning vid beviljandet av 

personlig assistans. Där det i ett första led prövas om den enskilde uppfyller rekvisiten 

för att tillhöra personkretsen enligt 1 § 1 - 3 p LSS. Uppfylls kravet på 

personkretstillhörighet kan den funktionshindrade beviljas assistans. I andra ledet av 

prövningen bedöms om den funktionshindrade uppfyller rekvisiten i 9 a § LSS, alltså 

om det föreligger stora och varaktiga funktionshinder. Med stora och varaktiga 

funktionshinder menas att det föreligger ett behov av hjälp med de grundläggande 

behoven.  

 

  

 

   

                                                 
32

 Prop. 1992/93:159 s. 175.  
33

 Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s. 31. 
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3 Definition av "grundläggande behov" 

Under detta kapitel ges en historisk tillbakablick över det lagförslag som definierade 

personlig assistans och grundläggande behov. Detta åtföljas av en övergripande 

beskrivning av de fyra första grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- 

och påklädning och kommunicering. 

 

3.1 Definition av de grundläggande behoven 

Under det första året som personlig assistans beviljades som insats fanns ingen 

definition av vilka behov som skulle berättiga till assistansersättning inskriven i lag. 

Detta blev problematiskt då det utvecklades två möjliga tolkningar av lagen och 

förarbetena. Den ena tolkningsmetoden tog sin utgångspunkt i att de grundläggande 

behoven ska uppgå till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för att den 

funktionshindrade ska beviljas assistansersättning. Denna metod tar inte hänsyn till den 

funktionshindrades andra personliga behov utan dessa behov räknas in när det är 

fastställt att det finns behov av hjälp med de grundläggande behoven i genomsnitt mer 

än 20 timmar per vecka. Denna tolkningsmetod kallas även för "nålsögat". Den andra 

metoden tolkade inte den enskildes behov i två steg utan här ses till den enskildes 

samlade behov, både grundläggande behov och andra personliga behov. En utveckling 

av praxis där denna tolkning skulle vinna gehör var inte bra för kostnadsutvecklingen 

just för att staten vill begränsa kostnaderna för den statliga assistansersättningen.
34

    

En särskild utredning tillsattes år 1995, som kom att kallas Assistansutredningen, som 

fick till uppgift att redovisa alternativa åtgärder som skulle leda till att 

kostnadsutvecklingen begränsades och kostnadskontrollen förbättrades. Som del av 

detta uppdrag skulle utredaren lämna förslag till möjligheter att avgränsa personlig 

assistans från andra närliggande verksamheter och även möjligheterna att avgränsa den 

personkrets som skulle vara berättigad till insatsen personlig assistans.
35

 

Assistansutredningen presenterade en rad förslag på besparingar för att minska 

kostnaderna. Bland annat ansåg utredningen att personlig assistans skulle definieras som 

personlig praktisk hjälp. Den funktionshindrade skulle alltså behöva personlig praktisk 

                                                 
34

 Prop 1995/96:146 s. 12, Bet. 1995/96:SoU15 s. 7 - 8.  
35

 SOU 1995:126 s. 11. 
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hjälp med sin personliga hygien, intagandet av måltider, av- och påklädning samt 

kommunicering. Innebörden av personlig praktisk hjälp skulle utesluta möjligheten för 

psykiskt funktionshindrade att beviljas personlig assistans genom att då enbart omfatta 

fysiskt funktionshindrade.
36

 Assistansutredningen motiverade den föreslagna 

inskränkningen med undersökningar och studier genomförda av Riksrevisionsverket, 

Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. 

3.1.1 Bakgrund till förslag 

I en undersökning som Riksrevisionsverket överlämnade i november 1995 framkom att 

90 procent av de som beviljats personlig assistans hade någon form av rörelsehinder. 

Det var även vanligt att dessa personer hade någon form av psykiskt eller 

begåvningsmässigt funktionshinder i kombination med det fysiska rörelsehindret. 

Däremot hade ingen av de som beviljats personlig assistans enbart ett psykiskt eller 

begåvningsmässigt funktionshinder.
37

 Även Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket 

kunde visa på liknande resultat genom en gemensam studie genomförd 1994.
38

 

Riksförsäkringsverkets inventering av ansökningar inkomna under januari 1995 visade 

att endast 4 procent av ansökningarna avsåg psykiskt funktionshindrade personer. 

Riksrevisionsverkets fallstudie visade att försäkringskassorna bedömt dessa ansökningar 

med restriktivitet. Avslag har ofta motiverats med att dessa personer i fysisk mening 

själva kan klara vardagliga funktioner och att insatser i form av motivation och 

aktivering inte ingår i personlig assistans.
39

  

Assistansutredningen försökte även blicka framåt och vara förutseende gällande den 

psykiatrireform som skulle genomföras under 1995. Psykiatrireformens huvudsakliga 

innebörd var att ge kommunen huvudansvaret för att planera och samordna insatser för 

psykiskt funktionshindrade och "medicinskt färdigbehandlade". Löpande inventeringar 

som Socialstyrelsen genomfört visade att knappt 1500 personer var medicinskt 

färdigbehandlade och att det fanns cirka 3000 personer under 65 år som saknade bostad. 

Utöver detta anförde Socialstyrelsen att det även var rimligt att räkna med ytterligare 

                                                 
36

 SOU 1995:126 s. 83. 
37

 Assistansreformen - en granskning av den statliga assistansersättningen till funktionshindrade (RRV 

1995:57). 
38

 Studie angående statlig assistansersättning genomförd av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket, 

1994.  
39

 SOU 1995:126 s. 44-45. 
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ansökningar från ett antal personer från den öppna psykiatrin som hade uttalade behov 

av stöd i hemmet.
40

  

Det problem som Assistansutredningen förutspådde innebar att staten, genom att betala 

ut assistansersättning till psykiskt funktionshindrade, skulle bli indirekt ansvariga för 

psykiatrireformen. Den rättsfallsanalys som Riksrevisionsverket genomfört visade att 

kammarrätterna som regel bedömt att behov av motivationsinsatser inte ska berättiga till 

personlig assistans. Men Riksrevisionsverket hade också funnit en dom, med den 

motsatta innebörden, där kammarrätten beviljat personlig assistans för motivations- och 

aktiveringsinsatser. Enligt Riksrevisionsverkets mening går det att finna stöd för båda 

tolkningarna i lagens förarbeten.
41

 Assistansutredningen konstaterar att det inte finns 

någon enhetlig praxis. Men om en sådan skulle utvecklas där motivationsinsatser 

jämställs med fysiska funktionshinder skulle det leda till ökade kostnader för 

assistansersättningen.
42

 

För att begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra kostnadskontrollen, gällande den 

statliga assistansersättningen, lämnade Assistansutredningen ett flertal förslag på 

åtgärder. Två av förslagen är intressant för denna uppsats och dessa förslag är att 

definiera personlig assistans som "personlig praktisk hjälp" och att bekräfta 

tillämpningen av nålsögat. Alltså att statlig assistansersättning ska utgå först efter att 

den funktionshindrade har behov av personlig praktisk hjälp med de grundläggande 

behoven i genomsnitt över 20 timmar per vecka. Genom att definiera personlig assistans 

som "personlig praktisk hjälp" skulle insatsen främst riktas till fysiskt funktionshindrade 

personer.
43

  

I proposition 1995/96:146 godtogs Assistansutredningens förslag där personlig assistans 

definieras som ”individuellt anpassade hjälpinsatser åt den som på grund av sitt 

funktionshinder behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer”.
44

 Med denna 

formulering framgår att personlig assistans främst ska beviljas till fysiskt 

funktionshindrade personer med de mest omfattande behoven. Vidare anförs att 

undantagsvis kommer även psykiskt funktionshindrade personer kunna vara berättigade 

                                                 
40

 SOU 1995:126 s. 44. 
41

 Assistansreformen - en granskning av den statliga assistansersättningen till funktionshindrade (RRV 

1995:57). 
42

 SOU 1995:126 s. 45. 
43

 SOU 1995:126 s. 83-84. 
44
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19 

 

till personlig assistans. Ett möjligt scenario kan vara sådana situationer där karaktären 

och omfattningen av det psykiska funktionshindret ställer sådant krav på praktisk hjälp 

som är en förutsättning för att den enskildes grundläggande behov ska bli 

tillgodosedda.
45

  

3.1.2 Socialutskottet vill inte utestänga någon 

Att definiera insatsen personlig assistans som behov av personlig praktisk hjälp fick 

inte stöd i socialutskottet. I utskottsbetänkandet framgår, i likhet med flera av 

motionerna, att det är viktigt att ingen grupp som tidigare omfattats av lagstiftningen 

utestängs vid en definition av begreppet personlig assistans.
46

 Utskottet ansåg att en 

definition av personlig assistans som personlig praktisk hjälp med de grundläggande 

behoven skulle kunna utestänga funktionshindrade med ett omfattande 

omvårdnadsbehov. Utskottet ger som exempel barn med omfattande omvårdnadsbehov 

under hela eller stor del av dygnet där personlig assistans även kan omfattas av 

nödvändigt personlig stöd på grund av exempelvis epilepsi, extrem infektionskänslighet, 

hjärtsjukdom eller andningsproblem.
47

 Flera av de lämnade motionerna rörde 

kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser varvid utskottet uttalade:  

Personer med enbart psykiskt funktionshinder t.ex. bör även i fortsättningen vara berättigad 

till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och omfattningen av 

det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp med de grundläggande behoven. En 

person kan t.ex. på grund av sitt psykiska funktionshinder vara helt ur stånd att själv klara 

sin hygien eller få i sig mat.
48

 

Med anledning av det ovan anförda kommer utskottet fram till att den i propositionen 

föreslagna lydelsen "praktisk hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig 

eller att kommunicera med andra" borde ändras. Ändringarna innebar dels att 

funktionshindren angavs som "stora och varaktiga", dels att ”praktisk hjälp"
49

 ändrades 

till enbart "hjälp" och dels att de grundläggande behoven utökades med ”annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrad”. Riksdagen följde 

socialutskottets förslag. Lagtexten fick följande innehåll:  

”Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 

                                                 
45

 Prop. 1995/96:146 s. 13.  
46

 Bet. 1995/96:SoU15 s. 6 - 7. 
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 Se Bet. 1995/96:SoU15 s. 8. 
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behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera 

med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov)”.  

Avslutningsvis kan konstateras att det femte grundläggande behovet annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade inte beskrivs och definieras i 

förarbetena till LSS. Inte heller lagtexten definierar vad detta behov har för innebörd.  

 

3.2 Hjälp med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, 

eller kommunikation 

På grund av stora och varaktiga funktionshinder ska den enskilde vara i behov av hjälp 

med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, att kommunicera med andra eller 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). Av förarbetsuttalandena kan utläsas: 

"Assistansen ska vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den 

funktionshindrade behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av 

sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra."
50

  

Som framgår av ovan sagda är förarbetsuttalandena vagt formulerade gällande de 

grundläggande behoven. Nedan redovisas kortfattat innebörden av de fyra första 

grundläggande behoven. 

I RÅ 2009 ref. 57 tar HFD ställning till de grundläggande behovens karaktär. HFD 

anför att det i lagens förarbeten har betonats att de grundläggande behoven ska utgöra 

hjälp eller stöd av mycket privat karaktär. Insatserna ska vara förbehållna situationer 

som är komplicerade eller av krävande natur. HFD anför att det torde inte vara alla 

praktiska hjälpbehov med till exempel måltider eller påklädning som avsetts och tar här 

stöd i propositionsuttalandena där det framgår att hjälpbehoven ska uppfattas som 

mycket privata och känsliga för den personliga integriteten. Den funktionshindrade ska 

här ha ett särskilt intresse av vem som ger hjälpen och hur den ska ges. Hjälpbehovet 

hos den funktionshindrade måste vara av detta kvalificerade slag för att utgöra 

grundläggande behov. HFD konstaterar att detta måste beaktas vid tolkningen av vad 

som ska anses omfattas av hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS. 

                                                 
50
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Av RÅ 2009 ref. 57 framgår att de grundläggande behoven ska vara mycket privata och 

känsliga för den personliga integriteten. Gällande det grundläggande behovet hjälp med 

personlig hygien har hjälp med duschning, intvålning, torkning efter dusch, hjälp med 

hygien efter toalettbesök och insmörjning av exempelvis eksem eller torr hud utgjort 

grundläggande behov då nämnda hjälpbehov är av mycket personlig karaktär.
51

   

Måltider ses som ett grundläggande behov när den funktionshindrade behöver hjälp med 

intagandet av måltiden. Här avses hjälp med att föra maten till munnen.
52

 Andra 

moment som har med måltiden att göra exempelvis att duka fram och bort mat, hjälp 

med att laga maten eller hälla upp dryck anses inte vara av sådan personlig karaktär att 

det räknas som grundläggande behov.
53

  

Av- och påklädning är avgränsat till den konkreta situationen att få av och på kläderna 

oberoende när det sker på dygnet och oavsett sammanhang.
54

 För att detta hjälpbehov 

ska utgöra grundläggande behov krävs, i enlighet med RÅ 2009 ref. 57, att behovet av 

hjälp ska vara fysiskt nära och av privat och känslig natur. Detta innebär att behov av 

hjälp med av- och påklädning av de kläder som är närmast kroppen utgör 

grundläggande behov, alltså alla inomhuskläder. Detta får till följd att kläder för 

utomhusbruk inte räknas som grundläggande behov.
55

 

Kommunikation räknas som grundläggande behov när den funktionshindrade behöver 

en assistent för att överhuvudtaget kunna kommunicera med andra. För att 

kommunikation ska räknas som grundläggande behov behöver den personliga 

assistenten kunskap om den funktionshindrade, funktionsnedsättningen och sättet att 

kommunicera.
56

 Det ska närmast handla om ett individunikt språk. Här kan belysas att 

en funktionshindrad som kommunicerar på ett språk som endast förstås av en snäv 

krets, exempelvis teckenspråk, inte leder till beviljande av personlig assistans för 

kommunikation.
57
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4 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 

I detta kapitel gör jag en ansats att klargöra innebörden av annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap. Först analyseras innebörden av rekvisitet annan hjälp och sedan går 

jag igenom rekvisitet förutsätter ingående kunskap. Anledningen till uppdelningen är att 

domstolarna gör denna tvåstegsprövning. Varje kapitel avslutas med en diskussion kring 

förutsebarheten för den enskilde. 

    

 

4.1 Aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillstånd - en del av 

annan hjälp 

I den praxis som utarbetats gällande annan hjälp har ett behov av tillsyn utgjort en av 

komponenterna. Behovet av tillsyn har dock benämnts olika i rättsfallen, bland annat 

kan utläsas behov av aktiv tillsyn, aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär eller 

ständig tillsyn. En central utgångspunkt blir då att utreda innebörden av tillsynsbehovet 

- när och varför det beviljas samt om den olikartade benämningen i rättsfallen påverkar 

bedömningen.   

I RÅ 1997 ref. 23 I prövas för första gången innebörden av det grundläggande behovet 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Den 

funktionshindrade, i detta fall en gravt utvecklingsstörd tolvårig pojke, beviljades 

personlig assistans för annan hjälp då han behöver ständig tillsyn. HFD anför att pojken 

är i behov av aktiva insatser från sina föräldrar under hela hans vakna tid, detta för att 

förhindra att han skadar sig själv, andra personer eller föremål i hans omgivning. HFD 

kommer till liknande resultat i RÅ 2000 not. 97 och RÅ 2010 ref. 17. I RÅ 2000 not. 97 

beviljas en kvinna med schizofreni assistansersättning då hon har problem med 

aggressionsutbrott som innebär att hon blir farlig för sig själv och sin omgivning. HFD 

anför att kvinnan i viss omfattning är i behov av aktiv tillsyn. I RÅ 2010 ref. 17 

bedömdes en nioårig pojke ha behov av aktiv tillsyn som grundläggande behov. Pojkens 

funktionshinder består av en måttlig utvecklingsstörning i form av autism och 
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ospecificerat ångesttillstånd. Pojken saknar insikt om vad som var farligt och kan till 

exempel springa rakt ut i trafiken. Han blir även lätt frustrerad och reagerar då med att 

bli aggressiv och destruktiv. Ständiga ingripanden krävs för att förhindra att hans 

reaktioner vänds mot honom själv, mot andra människor eller mot egendom.  

I RÅ 2003 ref. 33 ger HFD ett mer utförligt uttalande kring annan hjälp. Rättsfallet 

behandlar främst frågan om motivations- och aktiveringsinsatser kan utgöra en sådan 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Denna 

problematik, angående motivations- och aktiveringsinsatser,  kommer jag belysa längre 

fram i uppsatsen. Men HFD uttalar sig också om behovet av tillsyn som grundläggande 

behov. HFD anför att när den funktionshindrade, i huvudsak på grund av sitt psykiska 

tillstånd, har behov av aktiv tillsyn som närmast haft karaktär av övervakning utgjort ett 

grundläggande behov. HFD hänvisar till de rättsfall som tidigare bedömt rätten till aktiv 

tillsyn det vill säga RÅ 1997 ref. 23 I, RÅ 1997 not. 60 och RÅ 2000 ref. 97.  

På grund av hänvisningen som HFD gör till tidigare rättsfall gällande behovet av aktiv 

tillsyn som en del av annan hjälp anser jag att det är hjälpbehovets karaktär som har 

betydelse snarare än domstolarnas olikartade uttryck. Oberoende av vilket uttryck som 

används så krävs att den funktionshindrade har ett utåtriktat skadligt beteende. 

Exempelvis kan avsaknad av insikt om vad som är farligt, ett oförutsägbart beteende, 

impulsstyrdhet, avsaknad av konsekvenstänkande eller rymningsbenägenhet tillmätas 

betydelse vid bedömningen om aktiv tillsyn ska utgöra grundläggande behov.
58

   

I doktrin framgår att det är konsekvensen av utebliven hjälp som har en avgörande roll. 

Konsekvenserna ska innebära fara för liv och hälsa eller risk för förstörelse av egendom. 

För att tillsyn ska utgöra grundläggande behov krävs dels att den funktionshindrade har 

behov av tillsyn av sådan karaktär som är att jämställa med övervakning dels att den 

funktionshindrade har problem att kommunicera eller en komplicerad medicinsk 

problematik dels att det krävs ingående kunskaper om den funktionshindrade för att 

kunna utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt.
59

 Aktiv tillsyn på grund av medicinsk 

problematik behandlas under kapitel 4.2 och behovet av ingående kunskap återkommer 

jag till i kapitel 4.4.  
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Bara delvis godtar jag att dessa tre förutsättningar måste uppfyllas för att den 

funktionshindrade ska ha rätt till aktiv tillsyn. Jag anser inte att den funktionshindrade 

behöver hjälp med att kommunicera för att aktiv tillsyn ska räknas som grundläggande 

behov. Jag antar att argumentationen i doktrin utgått från RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 

2010 ref. 17 där domstolen motiverat kravet på ingående kunskap genom att hänvisa till 

kommunikationsproblematiken. Det är enligt min mening skillnad på bedömningen 

gällande aktiv tillsyn och bedömningen gällande ingående kunskap. I dessa två fall har 

de funktionshindrade ett utåtagerande beteende som berättigar till aktiv tillsyn, av 

rättsfallen framgår att det krävs ständiga ingripanden för att förhindra att de själva, 

personer eller föremål i deras omgivning kommer till skada. I RÅ 2010 ref. 17 framgår 

av utredningen i målet att den funktionshindrade lätt blir frustrerad och då reagerar med 

att bli aggressiv och destruktiv. Det kan mycket väl vara så att den aktiva tillsynen är en 

konsekvens av problemet med att kommunicera, att frustrationen uppkommer på grund 

av att den funktionshindrade blir missförstådd eller inte kan förstå sin omgivning. Men 

enligt min mening är det snarare det psykiska tillståndet, eller den psykiska 

funktionsnedsättningen som berättigar till aktiv tillsyn och inte behovet av hjälp med att 

kommunicera. Här vill jag lyfta fram RÅ 2000 not. 97 där en kvinna med en psykisk 

funktionsnedsättning, hon led av schizofreni, beviljades aktiv tillsyn trots att hon inte 

hade behov av hjälp med att kommunicera.  

Gällande förutsebarheten och behovet av aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillstånd 

anser jag att praxis har utarbetat klara riktlinjer gällande de kriterier som måste 

uppfyllas för att beviljas aktiv tillsyn som grundläggande behov. Praxis är enhetlig i sin 

bedömning gällande de behov som berättigar till aktiv tillsyn. De som beviljats aktiv 

tillsyn som grundläggande behov har gemensamt att de behöver tillsyn för att inte skada 

sig själva, personer eller föremål i deras omgivning.  

 

4.2 Aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik - en del 

av annan hjälp 

Om den funktionshindrade är i behov av aktiv tillsyn på grund av medicinsk 

problematik kan detta behov räknas som annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 

om den funktionshindrade. Socialutskottet anför i betänkandet att avgörande för att 
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kunna beviljas personlig assistans är att den enskilde behöver personlig hjälp med 

personlig hygien, för att klä av och på sig, för att inta måltider eller för att kommunicera 

med andra. Avsikten bör även vara att assistans ska beviljas i andra situationer där den 

enskilde behöver kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet. Exempelvis kan 

barn med omfattande omvårdnadsbehov under hela eller stor del av dygnet vara i behov 

av biträde av personlig assistent, i dessa fall kan även assistansen utgöra ett nödvändigt 

personligt stöd på grund av till exempel epilepsi, extrem infektionskänslighet, 

hjärtsjukdom eller andningsproblem.
60

  

För att det ska vara möjligt att beviljas annan hjälp i form av aktiv tillsyn på grund av 

medicinsk problematik krävs dock att det rör sig om egenvård, eftersom 

assistansersättning inte lämnas för sjukvårdande insatser enligt 51 kap. 5 § SFB. Häri 

ligger viss gränsdragningsproblematik mellan egenvård och sjukvårdande insatser. I det 

följande kommer jag att försöka klargöra vilka insatser som kan tänkas omfattas av 

grundläggande behovet "annan hjälp..". Jag kommer även utreda om rekvisitet aktiv 

tillsyn har samma innebörd vid medicinsk problematik, alltså att det krävs ett 

utåtagerande beteende där det innebär fara för den funktionshindrade, personer i dennes 

omgivning eller fara för egendom.   

En anledning till gränsdragningsproblematiken är att den medicinska vården har 

utvecklats med hjälp av modern teknik. Många som förut var tvingade att vistas på 

sjukhus kan idag sköta delar av vården hemifrån.
61

 Av Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2009:6) framgår att varje enskild patient ska bedömas utifrån dennes 

omvårdnadsbehov. Gränsdragningen mellan sjukvårdande insatser och egenvård samt 

den personlige assistentens ansvar för olika insatser kan inte anges generellt utan prövas 

i varje enskilt fall. Vissa uppgifter av sjukvårdande karaktär kan efter en enklare 

instruktion av ansvarig läkare eller sjuksköterska räknas som egenvård. Om den 

funktionshindrade inte klarar av att utföra dessa uppgifter och överlåter de till en 

personlig assistent ska de fortfarande räknas som egenvård.
62

 Vid gränsdragning mellan 

egenvård och sjukvårdande insatser är det viktigt att se till karaktären av vården. Som 

egenvård räknas sådana uppgifter som en läkare normalt lämnar till en patient att själv 

sköta. Det är även viktigt att läkaren gör en bedömning om insatsen kan anförtros 
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patienten, anhöriga eller de personliga assistenterna. Insatser av mer komplicerat slag, 

där det krävs mer omfattande instruktion och handledd träning räknas som sjukvårdande 

insatser.
63

  

Gällande medicinsk problematik som ett grundläggande behov är praxis på området 

mager. Detta är förvånande när statistiken som LSS-kommittén presenterade i 2008 års 

utredning visar att 65 procent av ärendena utgjorde tillsyn eller övervakning och 56 

procent av ärendena fanns i gränssnittet mot sjukvården.
64

 

Av praxis kan ett rättsfall nämnas som behandlar problematiken kring gränsdragningen 

mellan egenvård och sjukvårdande insatser. I HFD 2012 ref. 41 tog HFD ställning till 

om medicinsk behandling i form av varma bad och massage kan betraktas som egenvård 

och utgöra grundläggande behov. I både förvaltningsrätten och kammarrätten fick den 

funktionshindrade bifall till att dessa insatser skulle räknas som egenvård och utgöra del 

av annan hjälp. Både förvaltningsrätten och kammarrätten motiverar bifallet genom att 

hänvisa till utredningen i målet där det framgår att de varma baden och massagen är 

medicinskt styrkt. Däremot framgår inte hur de varma baden och massagens ska 

genomföras, inte heller om det krävs ingående kunskap om den försäkrade. 

Förvaltningsrätten anför att med beaktande att flickan även har autism torde det vara 

uteslutet att behandlingarna ges av för henne okända personer. Med denna bedömning 

finner förvaltningsrätten och kammarrätten tillräckligt stöd till att räkna dessa 

behandlingar som del av annan hjälp. I HFD bedöms dessa behandlande insatser inte 

utgöra egenvård. HFD redogör i sin motivering att sjukvårdande insatser enlig HSL 

principiellt inte kan beaktas vid bedömning om rätt till personlig assistans föreligger 

enligt LSS. Vidare hänvisar HFD till RÅ 2009 ref. 57 där domstolen uttalar sig om 

vilken karaktär ett behov ska ha för att utgöra grundläggande behov. Där framgår att 

hjälpen och stödet ska vara av mycket privat karaktär och insatsen ska vara förbehållen 

situationer av krävande eller komplicerad natur. HFD kommer fram till att 

behandlingsinsatser i form av varma bad och massage inte är av sådan karaktär att de 

kan räknas som grundläggande behov. 

Detta rättsfall fastställer en gränsdragning mellan egenvård och sjukvårdande insatser. 

Varma bad och massage är inte egenvård. Insatsen är inte heller av sådan karaktär att 
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den kan ses som ett grundläggande behov. För att insatser ska karaktäriseras som 

egenvård och utgöra ett grundläggande behov är det viktigt att insatsen är av privat och 

integritetskänslig natur. En anmärkning är att varken förvaltningsrätten eller 

kammarrätten bedömer att det finns behov av aktiv tillsyn men ändå bedömer att 

insatserna utgör grundläggande behov.   

Fråga om gränsdragning mellan LSS och HSL uppkom i kammarrätten i Sundsvalls 

dom (mål nr 1302-00) där en kvinna hade ett stort behov av personlig assistans på grund 

av sviterna efter en hjärnblödning. Hon var förlamad från halsen och nedåt, andades via 

respirator och matades via sond. Försäkringskassan, som är motpart i målet, ansåg att 

andning via respirator, sondmatning, byte av track, medicinering och tömning av 

urinblåsa inte utgjorde insatser i form av egenvård. Kammarrätten begärde in yttrande 

från Socialstyrelsen för att belysa hur kvinnans behov av vård- och tillsynsbehov 

fördelar sig mellan sjukvårdande insatser respektive personlig assistans. Socialstyrelsen 

begärde i sin tur yttrande av professor Barbro Beck-Friis. Socialstyrelsen instämmer i 

Beck-Friis yttrande. Av yttrandet framgår att det yttersta ansvaret för respiratorvård i 

hemmet åvilar landstinget och därför kan respiratorvård överhuvudtaget inte utgöra 

någon form av egenvård. Även hjälpmedel för sondmatning (droppräknare), 

kateterskötsel, gymnastiska övningar, kontrakturprofylax, "sängcykling" är exempel på 

där den funktionshindrade har rätt till hjälp av sitt landsting, det vill säga räknas som 

sjukvårdande insatser.
65

   

En sammanställning av rättsläget visar på att det endast är enkla insatser som kan utgöra 

egenvård. Vilket överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd. Utöver att 

egenvården ska bestå i enkla insatser krävs även ett behov av aktiv tillsyn.  

Av doktrin framgår att aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik berättigar till 

assistansersättning så länge det inte är frågan om sjukvårdande insatser. Detta är i 

överensstämmelse med 51 kap. 5 § SFB. Det kan röra sig om omvårdnad och snabba 

insatser vid andningssvårigheter, epileptiska anfall m.m.
66

 Det kan röra sig om vård av 

tekniskt karaktär som inte personen själv kan hantera eller där brister i tillsyn kan 

medföra risker för personens hälsa. Behovet av aktiv tillsyn kan bli aktuellt vid 

situationer som kräver akut vård. I dessa fall krävs att den funktionshindrade inte kan 
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förutse när dessa situationer kan inträffa och att han eller hon inte självständigt kan 

hantera situationen om den inträffar.
67

 Vidare anförs att det är konsekvenserna vid 

utebliven hjälp som är avgörande för beviljandet av aktiv tillsyn vid medicinsk 

problematik. Konsekvenserna av den uteblivna vården ska innebära fara för liv eller 

hälsa.
68

 

Det  jag kan konstatera är att den aktiva tillsynen är av samma karaktär som vid aktiv 

tillsyn vid psykiskt tillstånd. Av doktrin framgår att det ska innebära fara för den 

funktionshindrades liv och hälsa om vården uteblir. Exempelvis kan aktiv tillsyn på 

grund av medicinsk problematik utgöra grundläggande behov när den funktionshindrade 

har andningssvårigheter, epileptiska anfall eller när den funktionshindrade behöver akut 

vård. Häri ligger eventuellt en konflikt, i SOSFS 2009:6 framgår att insatser i form av 

hälso- och sjukvård inte får beviljas som egenvård om det finns risk att patienten 

skadas.
69

 Regeln i Socialstyrelsens allmänna råd är inte av tvingande karaktär så 

undantag bör vara möjligt i vissa fall. Jag antar att den individuella prövningen som sker 

i varje enskilt fall är avgörande i dessa situationer. Exempelvis kan jag tänka mig att den 

personlige assistentens utbildning kan vara av avgörande betydelse då många personliga 

assistenter har en undersköterskeutbildning i grunden.  

Gällande förutsebarheten vid beviljandet av aktiv tillsyn för medicinskt problematik 

anser jag att det inte finns något problem med brister i förutsebarheten. Som jag tidigare 

konstaterat innebär aktiv tillsyn vid medicinskt problematik att det ska föreligga fara för 

liv och hälsa om vården uteblir. Det ska alltså uppstå en risk att personen kommer till 

skada. Detta rekvisit är befäst i praxis. Gällande den medicinska problematiken finns 

vissa gränsdragningsproblem vad som ska utgöra sjukvårdande insatser och egenvård. 

Fastän det finns gränsdragningsproblem anser jag att rekvisitet är förutsebart på grund 

av att det finns riktlinjer som läkaren måste förhålla sig till vid den individuella 

prövning. Det minskar risken för godtyckliga bedömningar.  

En sammanfattning av lag, förarbeten, rättsfall och doktrin visar att annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade kan avse aktiv tillsyn på grund 

av medicinsk problematik. Här är det viktigt att göra en åtskillnad mellan sjukvårdande 

insatser enligt HSL och egenvård. Enligt Socialstyrelsen är det den ansvarige läkaren 
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eller sjuksköterskan som i varje enskilt fall avgör, efter en individuell prövning, om en 

insats kan utgöra egenvård eller inte. Karaktären av vården ska vara av enklare slag, det 

ska röra sig om uppgifter som normalt lämnas till en patient. Med en enkel instruktion 

av läkare eller sjuksköterska ska vården kunna genomföras i hemmet. Krävs en mer 

omfattande instruktion räknas insatsen som sjukvård. För att egenvården ska räknas som 

grundläggande behov krävs även att insatsen är av mycket privat karaktär och 

förbehållen situationer av krävande och komplicerad natur. Utöver det krävs även ett 

behov av aktiv tillsyn. Exempelvis kan nämnas att sondmatning i vissa delar kan utgöra 

grundläggande behov i form av måltider men om den enskilde behöver aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär vid sondmatningen kan det behovet ingå i annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det krävs även en viss 

frekvens och allvarlighetsgrad i den medicinska problematiken. Egenvårdande insatser 

som inte utgör grundläggande behov kan utgöra annat personligt behov och berättiga till 

personlig assistans enligt 9 a § 2 st. LSS.        

 

4.3 Kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser - en del 

av annan hjälp 

I detta kapitel utreds om kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser kan utgöra 

en del av annan hjälp. Att insatserna är kvalificerade betyder att det är av mycket privat 

karaktär och[...]förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad 

natur.
70

 Insatser i form av aktivering och motivering har både i förarbeten och praxis 

inte ansetts utgöra grundläggande behov. Gällande kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser finns olika ståndpunkter i doktrin och praxis. 

Genom en enkätundersökning som skickats ut till flertalet kommuner kan 

Socialstyrelsen visa på en stor splittring i frågan om kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser ska ingå som del av annan hjälp eller inte. Vissa kommuner 

konstaterade att LSS och dess förarbeten inte gav stöd för att motivationsinsatser ska 

ingå i de grundläggande behoven. Andra kommuner hade utarbetade kriterier som skulle 

vara uppfyllda för att den funktionshindrade skulle kunna beviljas assistans. En 

kommun framhöll att personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska 
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funktionshinder kan behöva "påpuffning" för att själva utföra vissa insatser. 

"Påpuffningen" ansågs ingå i den personliga assistansen.
71

  

Under avsnitt 3.1 redogörs för de förarbetsuttalanden som leder till lagändringen 1996 

där de grundläggande behoven definieras i lagtext. Socialutskottets ändring till behöver 

hjälp med de grundläggande behoven har öppnat upp för att bevilja psykiskt 

funktionshindrade personlig assistans.   

4.3.1 Hur förarbetena tolkats av HFD 

Nedan kommer en redogörelse hur högsta instans har resonerat angående motivations- 

och aktiveringsinsatser och kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser.  

I RÅ 1997 ref. 28 bedöms en psykiskt funktionshindrad man som lider av schizofreni 

inte berättigad till personlig assistans. Han är i behov av någon som stöttar, uppmuntrar 

och motiverar honom att sköta sin hygien, byta kläder, handla mat och äta. Han kan 

själv tillgodose sina grundläggande behov. Frågan i målet som HFD avser att besvara är 

om motivations- och aktiveringsinsatser ger rätt till personlig assistans. HFD anser att 

mannens behov är av annat slag än vad som förutsätts enligt 9 a § LSS. 

Det finns inga konstigheter i utgången av detta mål. Insatserna som den 

funktionshindrade är i behov av ska inte berättiga till personlig assistans. Det framgår 

av lagens förarbete att personlig assistans ska vara förbehållen krävande eller i olika 

avseende komplicerade situationer.
72

 Personer som helt eller i stor utsträckning själva 

klarar att sköta sina grundläggande behov och endast är i behov av motivering och 

aktivering ska inte beviljas personlig assistans.
73

 

I RÅ 2000 not. 97 anser HFD att det föreligger kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser. Den enskilde har även i detta fall ett psykiskt funktionshinder i form 

av schizofreni. Sjukdomen yttrar sig i svåra tankestörningar, koncentrationssvårigheter 

och aggressionsutbrott. Kvinnan kan tekniskt sett sköta sina basala behov men kan inte 

fullfölja påbörjade aktiviteter utan hjälp. Av utredningen i målet finner HFD att kvinnan 

har ett stort behov av praktisk hjälp i den dagliga livsföringen med bland annat 

personlig hygien, måltider samt av- och påklädning. HFD anför att den hjälp som 

kvinnan är i behov av inte kan anses bestå i huvudsak av sådana motiverings- och 
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aktiveringsinsatser som enligt förarbetena till lagen inte berättigar till personlig 

assistans.
74

  I detta fall anses kvinnans hjälpbehov istället vara av den karaktär och 

omfattning att personlig assistans ska beviljas. Utöver behovet av kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser finns ett visst  behov av aktiv tillsyn. Utredningen i 

målet visar att kvinnan handlar oberäkneligt och irrationellt. Att hon får plötsliga 

aggressionsutbrott som innebär att hon blir farlig för sig själv och för hennes 

omgivning. Hon behöver ständigt någon i hennes omgivning som förstår hur hon tänker 

och kan ge henne stöd och hjälp. 

Av utgången i detta mål kan ifrågasättas om kvinnan beviljades personlig assistans på 

grund av kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser eller för behovet av aktiv 

tillsyn eller om behoven gemensamt gav henne rätt till assistans. Jag anser att psykiskt 

funktionshindrade ska beviljas personlig assistans trots att de har de fysiska 

förutsättningarna att utföra de grundläggande behoven. I detta fall anser jag att det rör 

sig om en mer kvalificerad insats än sådana aktiverings- och motiveringsinsatser som 

inte ska berättiga till personlig assistans. Av lagens förarbeten framgår att karaktären 

och omfattningen av ett psykiskt funktionshinder kan medföra att den enskilde behöver 

hjälp för att överhuvudtaget få sina grundläggande behov tillgodosedda.
75

 I detta fall 

anser HFD att kvinnan uppfyller de krav som ställs för att kunna beviljas assistans för 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Utgången i målet blir då att kvinnan 

beviljas personlig assistans dels för kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser 

och dels för hennes behov av aktiv tillsyn. 

I RÅ 2003 ref. 33 prövas särskilt frågan om motivations- och aktiveringsinsatser kan 

hänföras till det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap 

om den funktionshindrade. Personen i målet har en psykisk funktionsnedsättning som 

visar sig i form av bristande minnesfunktioner och bristande orienteringsförmåga i tid 

och rum. Detta medför att han glömmer bort om han påbörjat en syssla och kan därför 

inte självständigt klara av exempelvis matlagning.  HFD anser att mannens behov av 

hjälp med personlig hygien, måltider samt av- och på klädning är av begränsad 

omfattning. Frågan i målet blir att utreda om de bristande minnesfunktionerna och den 

bristande orienteringsförmågan kan utgöra sådan annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade och räknas som grundläggande behov. I domskälen 
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kan utläsas att insatser i form av att motivera och aktivera den funktionshindrade inte 

har ansetts utgöra grundläggande behov. HFD hänvisar här till RÅ 1997 ref. 28 där den 

funktionshindrade inte beviljades personlig assistans för insatser i form av aktivering 

och motivering. Däremot har funktionshindrade, främst på grund av sitt psykiska 

tillstånd, som krävt en sådan aktiv tillsyn som närmast haft karaktär av övervakning 

ansetts utgöra grundläggande behov, HFD hänvisar till bland annat RÅ 2000 not. 97 och  

RÅ 1997 ref. 23 I.  

Utgången i målet bekräftar tidigare praxis där insatser i form av att aktivera och 

motivera den funktionshindrade inte utgör del av grundläggande behovet annan hjälp. 

Enligt min mening prövar inte HFD om den funktionshindrades hjälpbehov utgör 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser, på grund av att HFD bedömer att 

behovet av hjälp med de grundläggande behoven är av begränsad omfattning. En 

jämförelse mellan RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 2000 not. 97 visar att HFD bedömer behovet 

av hjälp i den dagliga livsföringen som stort i RÅ 2000 not. 97 och av den anledningen 

finns rätt till kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. I RÅ  2003 ref. 33 

hänvisar HFD till tidigare praxis och ger exempel på fall där aktiv tillsyn av närmast 

övervakande karaktär utgjort del av annan hjälp och tar där upp RÅ 2000 not. 97. HFD 

nämner inget om de kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser som beviljandes 

i fallet vilket kan tyda på att nyare praxis inte anser att de kvalificerade insatserna ska 

utgöra grundläggande behov.  

I RÅ 2009 ref. 57 uttalar sig HFD i frågan gällande aktiverings- och 

motivationsinsatser. HFD menar att dessa insatser normalt inte ska räknas till de 

grundläggande behoven vilket framgår av lagens förarbeten och som senare har 

bekräftats i domstolsavgöranden, se RÅ 2003 ref. 33 och där angivna rättsfall. 

Undantagsvis kan en annan bedömning göras om den enskilde, i huvudsak på grund av 

sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktären av 

övervakning. Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande ska inte räknas som 

kvalificerad tillsyn.
76

  

En sammanfattning av praxis ger en klar och tydlig bild av att motiverings- och 

aktiveringsinsatser inte utgör en del av annan hjälp. Däremot anser jag att rättsläget är  

oklart gällande kvalificerande motivations- och aktiveringsinsatser. HFD förtydligar 

                                                 
76

 RÅ 2009 ref. 57 s. 8. 



33 

 

rättsläget i RÅ 2009 ref. 57 där det konstateras att psykiskt funktionshindrade inte kan 

beviljas personlig assistans för åtgärder i form av aktivering och motivering utan enbart 

för behov av aktiv tillsyn. I så fall ingår inte kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser som en del av annan hjälp. 

4.3.2 Hur doktrin och några domar från kammarrätten tolkat förarbetena 

Men, enligt doktrin kan kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser berättiga till 

personlig assistans. Det framgår att annan hjälp även kan omfatta kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser. Detta för att förmå en person att överhuvudtaget 

inta föda, sköta sin hygien, kommunicera eller klä av och på sig. Det är främst personer 

som på grund av sitt psykiska tillstånd som är i behov av hjälp med de fyra första 

grundläggande behoven som kan beviljas personlig assistans på denna grund.
77

 

För att ytterligare utreda rättsläget kommer jag i det följande analysera några domar från 

kammarrätten. Dessa domar är intressanta på grund av att de beviljar personlig assistans 

för kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Observera även avgörandedatum 

från kammarrätterna, två av domarna är från 2010, ett år efter att RÅ 2009 ref 57 

avkunnades. De andra två kammarrättesdomarna är avkunnade efter RÅ 2003 ref. 33.  

Kammarrätten i Jönköping (mål nr 1631-10) beviljar en kvinna, med ett psykiskt 

funktionshinder, personlig assistans för kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser. Kvinnan lider av schizofreni och lindrig utvecklingsstörning. Hon 

kan äta själv, sköta sin personliga hygien och klä på och av sig. Enligt kvinnas moder är 

det mycket som hon inte vill göra och därför tar allt lång tid. Hon kan inte laga mat. 

Lämnas hon ensam kan hon äta för mycket eller kasta maten runt omkring sig. Hon kan 

inte välja kläder för väder och vind och behöver hjälp med den personliga hygienen. 

Kvinnan har även behov av aktiv tillsyn. Hon har vanföreställningar och handlar 

impulsstyrt och oberäkneligt. Hon är distanslös till andra människor och kan plötsligt få 

aggressionsutbrott. Förvaltningsrätten bedömer att kvinnan är i behov av aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär och hänvisar till RÅ 2000 not. 97. Kammarrätten anser att 

kvinnan är i stort behov av praktisk hjälp och i relativt stor utsträckning aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär. Kammarrätten anser att kvinnans behov till viss del består av 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Kvinnan beviljas personlig assistans 

både för aktiv tillsyn och kvalificerade insatser.  
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Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5590-10) beviljar en kvinna med psykiskt 

funktionshinder biträde av personlig assistent på grund av hennes behov av 

kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser. Hon lider av autism och en 

medelsvår psykisk utvecklingsstörning. Kvinnan behöver en annan person i sin närhet 

som kan motivera henne att genomföra sina grundläggande behov. I de fall kvinnan inte 

kan motiveras krävs praktisk hjälp av en annan person, exempelvis vid toalettbesök. 

Kammarrätten anser att den hjälp kvinnan behöver är av krävande och komplicerad 

natur och privat och integritetskänslig, jämför med RÅ 2009 ref. 57. Omfattningen av 

de grundläggande behoven ger henne rätt till personlig assistans.  

Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5374-04) beviljar personlig assistans för kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser på grund av psykiskt funktionshinder. I detta fall 

en kvinna med högfungerande autism som lider av tvångstankar och tvångshandlingar. 

Enligt läkarintyg är kvinnan extremt beroende av ritualer som aldrig får ändras. 

Kvinnan klarar varken själv eller genom påputtning av att tillgodose sina grundläggande 

behov. Kammarrätten anser att kvinnans behov av hjälp inte kan utgöra sådana 

allmänna insatser som inte berättigar till personlig assistans. I detta fall är det frågan om 

kvalificerade hjälpinsatser som förutsätter ingående kunskaper om henne och som är 

nödvändiga för att tillgodose hennes grundläggande behov.  

Kammarrätten i Göteborg (mål 5634-05) beviljar personlig assistans åt en man med svår 

tvångsproblematik. Av utredningen i målet framgår att mannen behöver hjälp för att 

överhuvudtaget inom rimlig tid klara vardagsrutiner. Exempelvis kan mannen fastna på 

toaletten och vara oförmögen att ta sig därifrån. Han kan även fastna i duschen i flera 

timmar. Vem som helst kan inte bryta mannens tvångssyndrom då det krävs en person 

som mannen känner sig trygg med och som kan utföra en speciell teknik. Mannens 

situation har inte förbättrats genom en under fyra år tillhandahållen behandlingsinsats i 

form av kognitiv beteendeterapi. Kammarrätten beviljar mannen biträde av personlig 

assistent mot bakgrund av hans behov av kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser.   

Gemensamt för de tre senast refererade kammarrättsdomarna är att det inte krävs aktiv 

tillsyn av övervakande karaktär för att beviljas biträde av personlig assistans för 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. De kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser ses som en del av annan hjälp och utgör således grundläggande 
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behov. Bedömning som kammarrätterna gör går mot den praxis som utarbetats på 

området. Som tidigare redogjorts anser HFD att insatser i form av motivering och 

aktivering inte ska utgöra grundläggande behov. I RÅ 2009 ref. 57 förtydligar HFD sitt 

resonemang med att ange att insatser i form av påminnelser, praktiska instruktioner och 

liknande inte kan räknas till sådan kvalificerad tillsyn. För att de aktiverande- och 

motiverande insatserna ska få karaktären av att vara kvalificerade krävs att insatserna 

uppfattas som "mycket privata och känsliga för den personliga integriteten". I den ovan 

refererade domen avkunnad av Göteborgs kammarrätt 2010 motiverar domstolen rätten 

till personlig assistans, för kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser, med att 

anföra att det hjälpbehov kvinnan har är av krävande och komplicerad natur och privat 

och integritetskänslig.  

Det är inte lätt att förutse vilka som kan tillerkännas personlig assistans för kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser. Det är nämligen inte tillräckligt att den enskilde 

har ett psykiskt funktionshinder.
78

 Bedömningen måste utgå från den 

funktionshindrades hjälpbehov. Av de fyra ovan refererade kammarrättsdomarna är det 

svårt att dra några tydliga slutsatser. I en av kammarrättsdomarna hade den 

funktionshindrade ett hjälpbehov som liknade de i RÅ 2000 not. 97 alltså både behov av 

aktiv tillsyn och kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. I två av domarna 

hade de funktionshindrade tvångsproblematik som gav dem rätt till personlig assistans. 

Kammarrätten i Göteborg motiverar rätten till personlig assistans med att hjälpbehovet 

var av krävande och komplicerad natur och privat och integritetskänsligt.
79

 Denna 

motivering är enligt min uppfattning grundad på de krav som uppställs i RÅ 2009 ref. 

57 där HFD anförde att hjälpbehov måste vara av viss karaktär för att räknas som 

grundläggande behov.  

Jag anser att psykiskt funktionshindrade ska kunna beviljas personlig assistans för 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. I förarbetet till LSS framgår att lagen 

infördes för att främja jämlikhet i levnadsvillkoren för de personer som omfattas av 

lagen.
80

 Målet ska vara att den enskilde ska kunna leva som andra. Av 

förarbetsuttalandena framgår att personlig assistans ska väljas framför andra alternativ 

exempelvis att bo på institution. Det framgår även att personlig assistans kan förbättra 
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möjligheterna för personer som bor på psykiatriska sjukhus att flytta från 

institutionerna.
81

 För de personer som bor på institution och har ett behov av hjälp med 

de grundläggande behoven, även om dessa behov utgör kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser, anser jag att de ska beviljas personlig assistans. Detta på grund av 

att jag anser att personlig assistans många gånger förbättrar den funktionshindrades 

vardag och kan i många fall ge ett mervärde.  

En ytterligare anledning till mitt ställningstagande att personlig assistans ska beviljas för 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser är socialutskottets ändring till 

behöver hjälp från regeringens förslag praktisk hjälp med de grundläggande behoven. 

Vid motstridiga uttalanden, vilket jag anser föreligger då utskottet ändrar från praktisk 

hjälp till behöver hjälp, ska utskottets uttalande ha högre valör än regeringens.
82

 Av 

utskottsbetänkandet framgår även att:  

"personer med enbart psykiska funktionshinder t.ex. bör även i fortsättningen vara 

berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och 

omfattningen av det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp med de 

grundläggande behoven".
83

  

Detta uttalande i kombination med ändringen från praktisk hjälp till behöver hjälp 

tolkar jag som en bekräftelse på att kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser 

ska räknas som grundläggande behov. Självklart är jag av den uppfattningen att alla 

hjälpbehov inte ska berättiga till personlig assistans. De ska vara personliga och 

integritetsnära vilket även framgår av RÅ 2009 ref. 57.  

För den enskilde som ansöker om personlig assistans för behov av hjälp med 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser är förutsebarheten dålig då det finns 

två olika tolkningar av förarbeten och praxis. Den ena tolkningen godtar kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser som del av annan hjälp den andra tolkning gör det 

inte. För den enskilde går det inte att förutse vilken tolkning som kommer att tillämpas.  
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4.4 Ingående kunskap  

Utöver att den funktionshindrade måste ha ett behov av annan hjälp, krävs även en 

ingående kunskap om den funktionshindrade. Under detta avsnitt utreds innebörden av 

rekvisitet ingående kunskap.  

I praxis har skönjs en viss tendens att kravet på ingående kunskap uppfylls när den 

funktionshindrade har behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär i kombination 

med kommunikationssvårigheter. I RÅ 1997 ref. 23 I motiverar högsta instans rätten till 

aktiv tillsyn som grundläggande behov med: 

"En sådan aktiv tillsyn förutsätter enligt Regeringsrättens mening - bl.a. med Ns svårigheter 

att kommunicera - ingående kunskaper om honom och faller inom ramen för hans 

grundläggande behov."
84

   

I RÅ 2010 ref. 17 lägger domstolen stor vikt vid ett psykologutlåtande där det framgår 

att den funktionshindrade lätt blir frustrerad och arg på grund av missförstånd som ofta 

kan uppstå mellan honom och personer i hans omgivning till exempel på grund av 

kommunikationsproblem. Vidare framgår att pojken har ett svårt funktionshinder. 

Diagnosen autism i kombination med en medelsvår utvecklingsstörning och grava 

beteendestörning ger en komplex och omfattande problematik. Domstolen tar fasta på 

detta utlåtande och anför att det av utredningen i målet anses visat att det krävs kunskap 

om honom, hans funktionshinder och hans kommunikationssätt för att förstå vad han 

vill säga och för att hjälpa honom ta emot budskap från omgivningen. Pojken är även i 

behov av aktiv tillsyn då han saknar insikt om vad som är farligt. Det krävs ständiga 

ingripande då han lätt blir aggressiv och destruktiv.
85

 Domstolen anför: 

"Den aktiva tillsyn som krävs i detta avseende förutsätter - bl.a. på grund av hans 

kommunikationssvårigheter - goda kunskaper om honom och omfattas därför av hans 

grundläggande behov."
86

 

Dessa rättsfall visar på situationer där den funktionshindrade utöver behovet av aktiv 

tillsyn har svårt att kommunicera. För att kommunikation ska räknas som ett 

grundläggande behov krävs ett nästintill individunikt språk.
87

 Med individunikt språk 

                                                 
84

 RÅ 1997 ref. 23 I s. 3.  
85

 RÅ 2010 ref. 17 s. 6-7. 
86

 RÅ 2010 ref. 17 s. 7. 
87

 Kronsporre, Finn, Assistansersättning, En lagkommentar till 51 kap SFB, s 38. 



38 

 

menas att det krävs ingående kunskap om den funktionshindrade och dennes sätt att 

kommunicera. Uppfylls rekvisiten för ingående kunskap i bedömningen gällande 

kommunicering så uppfylls även rekvisitet för ingående kunskap gällande aktiv tillsyn. 

Denna tolkning skulle innebära att bedömningen gällande ingående kunskap för 

kommunicering och aktiv tillsyn i stora delar sammanfaller. I det stora hela finner jag 

inget problem med det förutom att aktiv tillsyn som grundläggande behov skulle kunna 

bli beroende av kommunikationssvårighet för att kunna utgöra ett grundläggande behov. 

I en dom avkunnad av förvaltningsrätten i Luleå beviljades inte personlig assistans för 

aktiv tillsyn på grund av att det medicinska underlaget inte visade att det krävdes 

ingående kunskap om den funktionshindrade vid kommunicering.
88

  

I RÅ 2000 not. 97 anser domstolen att den hjälp som den funktionshindrade kvinnan 

behöver förutsätter ingående kunskap om henne. I domskälen kan utläsas att kvinnan 

handlar oberäkneligt och irrationellt, vilket innebär att hon ständigt behöver någon i 

hennes närhet som vet hur hon fungerar och kan ge henne stöd och hjälp.
89

 Denna 

tolkning av ingående kunskap kräver inte att den funktionshindrade har 

kommunikationssvårigheter. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade ses i detta fall som ett självständigt grundläggande behov.  

Praxis är knapphändig. Av de rättsfall jag analyserat ägnas inte stort utrymme till att 

motivera och förklara under vilka förutsättningar som ingående kunskap anses 

föreligga. I doktrin beskrivs ingående kunskap kortfattat. Där framgår att ingående 

kunskap innebär att den personliga assistenten har en ingående kännedom om den 

funktionshindrade för att kunna utföra tillsynen på ett tillfredsställande sätt. Med 

ingående kännedom menas att inte vem som helst med erforderlig teoretisk och praktisk 

kunskap om en funktionsnedsättning kan svara för hjälpen. Detta innebär att den 

personlige assistenten måste ha en särskild kunskap om den funktionshindrade och 

yttringarna av funktionsnedsättningen. En personlig assistent kan genom bredvidgång 

förvärva sådan individunik kunskap.
90

  

Det ligger på den funktionshindrade att visa att det krävs ingående kunskap om honom 

eller henne. Den bevisning som framförs är oftast olika former av intyg från 

sakkunniga, oftast läkare och psykologer. Intygen får stor betydelse när domstolen tar 
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ställning till om ingående kunskap krävs. I flera rättsfall har jag sett domstolen motivera 

avslag till personlig assistans med en formulering med innebörden att "den medicinska 

utredningen visar att det krävs aktiv tillsyn, men det framgår inte att det skulle krävas 

ingående kunskap om den funktionshindrade".
91

 Tyvärr är dessa intyg inte utförligt 

refererade i domarna vilket gör det svårt att bilda en uppfattning av dels vad som 

framgår av intygen och dels vad domstolen lägger vikt vid. Min slutsats är att 

innebörden av rekvisitet ingående kunskap är oklar. Exempelvis framgår av doktrin att 

ingående kunskap är en kunskap som enbart kan förvärvas genom bredvidgång då det är 

särskilda kunskaper om personen och inte funktionsnedsättningen som är av betydelse. 

Att ha detta som grund för att ingående kunskap ska föreligga är felaktigt enligt min 

mening. Som ny personlig assistent introduceras man alltid med 2-4 arbetspass för att 

lära sig arbetsuppgifter och rutiner kring den funktionshindrade utan att det för den skull 

föreligger ingående kunskap om den funktionshindrade.
92

 Jag önskar ett tydligare 

resonemang kring detta rekvisit av domstolarna. Bland annat vill jag se en motivering 

som innehåller mer än "den medicinska utredningen visar att det krävs aktiv tillsyn, men 

det framgår inte att det skulle krävas ingående kunskap om den funktionshindrade". 

Detta för att den funktionshindrade ska förstå varför han eller hon inte har rätt till 

personlig assistans. Genom att ge en tydligare motivering kan den funktionshindrade på 

ett bättre sätt ta till sig anledningen till varför han eller hon inte har rätt till det 

grundläggande behovet annan hjälp.  

Gällande rekvisitet ingående kunskap anser jag att det finns brister i förutsebarheten. 

Jag anser att domstolarnas motivering är knapphändiga och ger föga vägledning för den 

enskilde. Doktrin beskriver på ett mer övergripande sätt vilka rekvisit som den enskilde 

måste uppfylla för att beviljas ingående kunskap. Av doktrin framgår att det krävs en 

ingående kännedom om personen och att denna kännedom inte kan förvärvas genom 

teoretiska och praktiska kunskaper om den enskildes funktionsnedsättning. Det krävs 

alltså en särskild kunskap om den funktionshindrade och dennes funktionsnedsättning. 

Doktrin är abstrakt i sin beskrivning, det framgår att det krävs en särskild kunskap med 

det ges inget konkret exempel på vad denna kunskap kan bestå av. Det är, enligt min 

mening, förståeligt att det är svårt att ge konkreta exempel på kunskaper som uppfyller 

rekvisitet ingående kunskap på grund av att den kunskap som krävs i varje enskilt fall är 
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individunik. På grund av ovan anförda anser jag att det är svårt för den enskilde att 

förutse om han eller hon uppfyller rekvisitet.   
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Frågeställningen som presenterades under kapitel 1.2 utgör grunden och den ram som 

jag håller mig inom när jag i det följande diskuterar de slutsatser jag kommit fram till.  

 

5.1 Innebörden av annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade 

Dispositionsmässigt har jag valt att undersöka detta grundläggande behov utifrån 

rekvisiten annan hjälp och ingående kunskap. Rekvisitet funktionshindrad har jag inte 

belyst i någon vidare omfattning än vad som framkommit under kapitel 2.3.2 gällande 

personkretstillhörighet. Den första bedömningen som en handläggare gör är bedöma om 

den enskilde tillhör personkretsen eller inte. Tillhör den enskilde personkretsen anser 

jag att rekvisitet funktionshindrad är uppfyllt. 

Genom min analys av rekvisitet annan hjälp har jag funnit att annan hjälp har flera 

innebörder. Annan hjälp omfattar dels aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär, 

dels aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik och dels de diskuterbara 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatserna. Högsta instans har benämnt aktiv 

tillsyn olika i sina domskäl, allt från aktiv tillsyn till ständig tillsyn till aktiv tillsyn av 

närmast övervakande karaktär. Enligt min mening har domstolarna använt olika uttryck 

men med samma innebörd.  

Funktionshindrade med psykiskt funktionshinder och/eller medicinsk problematik kan 

beviljas annan hjälp för aktiv tillsyn om de uppfyller de kriterium som krävs. För 

psykiskt funktionshindrade innebär detta att aktiv tillsyn beviljas för att förhindra att 

den funktionshindrade skadar sig själv, andra personer eller föremål. För 

funktionshindrade med medicinskt problematik kan aktiv tillsyn beviljas då brister i 

tillsyn kan innebära risker för dennes hälsa. Det är konsekvensen av den uteblivna 

hjälpen som är avgörande, konsekvensen ska innebära fara för liv och hälsa. Enligt min 

mening måste den psykiskt funktionshindrade likväl som den funktionshindrade med 

medicinsk problematik uppfylla samma kriterium för att beviljas aktiv tillsyn. Detta för 

att det i båda fallen är konsekvensen av utebliven hjälp som är avgörande.   
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Gällande den aktiva tillsynen som kan beviljas på grund av medicinsk problematik så 

finns gränsdragningsproblem mellan egenvård och sjukvårdande insatser. Behandlande 

läkare ska bedöma om den sjukvårdande insatsen kan utgöra egenvård. Här ser läkaren 

till karaktären av vården, det ska röra sig om insatser som läkare normalt lämnar över 

till patienten. Utöver denna bedömning ska läkaren ta hänsyn till om uppgiften kan 

anförtros patienten, dennes anhöriga och/eller den personliga assistenten. Med 

utgångspunkt i de rättsfall som jag redovisat under kapitel 4.2 anser jag det bekräftat att 

det finns gränsdragningsproblem. Jag har förståelse för att läkarna många gånger måste 

göra svåra bedömningar. Jag kan tänka mig att en funktionshindrad med ett omfattande 

omvårdnadsbehov många gånger har personliga assistenter som i grunden är utbildande 

till undersköterskor. I de fall där den sjukvårdande insatsen gränsar till att utgöra 

egenvård kan jag tänka mig att läkaren ställs inför en svår uppgift då det klart och tydlig 

framgår att de personliga assistenterna, på grund av dennes utbildning, kan anförtros 

uppgiften.  

Annan hjälp kan eventuellt också avse kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser. Rättsläget är oklart då det finns två möjliga tolkningar av 

förarbetena. Som jag redovisat under kapitel 4.3 har Socialstyrelsen genomfört en 

enkätundersökning där det framgår att kommunerna är splittrade i frågan om 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser ska ingå som del av det 

grundläggande behovet annan hjälp. Av praxis framgår att endast aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär har utgjort grundläggande behov.
93

 Men i doktrin och av 

kammarrättsavgöranden framgår att kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser 

kan utgöra grundläggande behov. Jag anser att kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser  ska kunna utgöra del av annan hjälp. Mitt ställningstagande baseras 

på förarbetsuttalanden. Målet med LSS är att den funktionshindrade ska kunna leva som 

andra. Jag anser att en viktigt del av att kunna leva som andra är att ha ett hem. Av 

förarbetsuttalandena framgår att personlig assistans alltid bör övervägas som alternativ 

till att bo på vårdhem eller psykiatriska sjukhus.
94

 De psykiskt funktionshindrade som 

bor på dessa institutioner och har hjälpbehov i form av kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser bör, enligt min mening, kunna beviljas personlig assistans. Som 

tidigare nämnts under kapitel 4.3 så uttalar sig socialutskottet om beviljandet av 
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personlig assistans till psykiskt funktionshindrade. Socialutskottet anser att psykiskt 

funktionshindrade bör berättigas personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen då 

karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp 

med de grundläggande behoven.
95

 Jag anser att detta uttalande är betydelsefullt av den 

anledningen att det öppnar upp för psykiskt funktionshindrade att beviljas personlig 

assistans. Socialutskottet ändrade från praktisk hjälp till behov av hjälp vilket enligt min 

mening berättigar till insatser i form av kvalificerad motivering och aktivering. 

Självklart är jag av den uppfattningen att alla hjälpbehov inte ska berättiga till personlig 

assistans. De ska vara personliga och integritetsnära vilket även framgår av RÅ 2009 

ref. 57.  

Jag avslutade kapitel fyra med en analys av rekvisitet ingående kunskap. I varken 

lagtext eller förarbetena finns vägledning hur detta rekvisit ska tolkas. Så min 

utgångspunkt blir då att analysera HFD:s motiveringar i de fall personlig assistans 

beviljats för annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. I 

RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref. 17 anses rekvisitet ingående kunskap vara uppfyllt. 

I båda dessa fall har de funktionshindrade ett kommunikationsproblem som domstolarna 

fäster vikt vid när de bedömer att ingående kunskap föreligger. Av doktrin framgår att 

det måste föreligga problem att kommunicera för att aktiv tillsyn ska utgöra 

grundläggande behov.
96

 En sådan ståndpunkt kan emellertid ifrågasättas, eftersom i RÅ 

2000 not. 97 uppfylldes kraven för ingående kunskap utan att kommunikationsproblem 

förelåg.  

Det som är problematiskt med rekvisitet ingående kunskap är att bevisa för domstolen 

att det krävs en ingående kunskap om den funktionshindrade. I dessa fall är det den 

funktionshindrade som har bevisbördan för att sådan kunskap behövs. Denna kunskap 

ska sedan beskrivas för en läkare eller psykolog som i sin tur ska förklara denna 

kunskap i ett intyg som senare utgör medicinskt underlag i domstol. Då det inte finns 

några tydliga riktlinjer för vad som omfattas och ska ingå för att rekvisitet ingående 

kunskap ska uppfyllas så är det svårt för en läkare eller psykolog att visa på att det krävs 

en ingående kunskap. I ett flertal domar jag läst har domstolen kommit fram till att det 
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föreligger ett behov av aktiv tillsyn men att behovet av ingående kunskap inte är 

bevisat.
97

 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om innebörden av annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den funktionshindrade. Rekvisitet annan hjälp omfattar aktiv 

tillsyn av övervakande karaktär för psykiskt funktionshindrade och aktiv tillsyn på 

grund av medicinsk problematik. Eventuellt kan även kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser utgöra del av annan hjälp. Utöver ett behov av aktiv tillsyn och 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser krävs även en ingående kunskap om 

den funktionshindrade. Det är inte helt lätt att sätta finger på vad som omfattas av denna 

kunskap, i doktrin framgår att det ska röra sig om en individunik särskild kunskap. 

Rekvisitet ingående kunskap är inget som går att lära sig genom teoretiska eller 

praktiska kunskaper om en funktionsnedsättning.  

 

 

5.2 Är de rekvisit som uppställs för att beviljas personlig 

assistans för detta grundläggande behov förutsebara för den 

enskilde? 

Vid införandet av LSS var lagstiftarens ambition att lagen skulle vara tillräckligt 

flexibel för att den skulle gå att anpassa efter individens behov och förutsättningar. Av 

förarbetsuttalanden framgår att funktionshindrade har olika behov i olika skeenden i 

livet och att insatserna som LSS erbjuder ska kunna anpassas därefter.
98

 Redan 1995 

tillsattes en utredning vars uppgift var att bland annat ge en definition till insatsen 

personlig assistans. Utredningens förslag utmynnade i att en definition av personlig 

assistans där de grundläggande behoven lagstadgades.
99

  

Det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade infördes genom en lagändring 1996. Som jag tidigare redovisat i 

uppsatsen är förarbetsuttalandena knapphändiga. Detta grundläggande behov har främst 
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fått sin nuvarande betydelse genom praxis. Dessa rekvisit kommer i det följande belysas 

utifrån ett förutsebarhetsperspektiv.  

Annan hjälp kan beviljas när den funktionshindrade har behov av aktiv tillsyn på grund 

av psykiskt tillstånd, aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik och för behov av 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. De två förstnämnda, aktiv tillsyn på 

grund av psykiskt tillstånd och aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik, anser 

jag vara förutsebara för den enskilde. Praxis har varit tydlig i sin avgränsning gällande 

de hjälpbehov som ska berättiga till detta grundläggande behov. Annan hjälp beviljas 

för behov av aktiv tillsyn när det finns risk för att den funktionshindrade skadar sig 

själv, andra personer eller föremål i sin omgivning. Av doktrin framgår att det är 

konsekvensen av utebliven hjälp som är avgörande för beviljandet av aktiv tillsyn. 

Konsekvenserna av utebliven hjälp ska innebära fara för liv eller hälsa.
100

 

Förutsebarheten vid beviljandet av annan hjälp för kvalificerade motivations- och 

aktiveringsinsatser är dålig. Det finns två olika tolkningar av förarbetena vilket försvårar 

för den enskilde att veta om han eller hon kommer att beviljas personlig assistans. För 

den enskilde är det givetvis dåligt att förutsebarheten är bristfällig, men det kan även 

vara positivt att det finns tolkningsutrymme och en viss flexibilitet vid bedömningen om 

personlig assistans ska beviljas. Att det finns tolkningsutrymme kan ge möjlighet att 

individanpassa hjälpinsatserna, vilket även är en av ambitionerna från lagstiftarens sida.  

Ingående kunskap och den enskildes möjlighet till att förutse om denna uppfyller detta 

rekvisit diskuterades under kapitel 4.4. Där kom jag fram till att rekvisitet ingående 

kunskap inte var förutsebart för den enskilde på grund av att domstolarnas motivering 

överlag är knapphändiga och att doktrin inte ger konkreta exempel. I doktrin 

framkommer att det krävs särskild kunskap om den funktionshindrade och yttringarna 

av funktionsnedsättningen. Dessa kunskaper kan inte förvärvas genom teoretiska och 

praktiska kunskaper om funktionsnedsättning utan det krävs en individunik kunskap för 

att ge rätt omvårdnad.  
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5.3 Avslutande kommentar 

Syftet med uppsatsen är att klargöra innebörden av annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den funktionshindrade. I uppsatsen har redogjorts för tre olika 

tolkningarna av annan hjälp. Aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillstånd och aktiv 

tillsyn på grund av medicinsk problematik som har befästs genom praxis. Behovet av 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser som har stöd i vägledande 

avgöranden och i doktrin. Innebörden av rekvisitet ingående kunskap är att det krävs en 

särskild kunskap om den funktionshindrade. En kunskap som är unik för individen. Jag 

anser att uppsatsen klargör innebörden av annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade.   

I kapitel 1.1 citeras ett uttalande  av Socialstyrelsens etiska råd, av uttalandet framgår att 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskap kan, vid en objektiv tolkning, innefatta 

även sexuella behov. Jag tänker nu redogöra för min ståndpunkt gällande hjälp med att 

onanera som del av annan hjälp. Vare sig i lagtext, förarbeten eller praxis har sexuella 

behov eller hjälp med att onanera behandlats. I doktrin nämns  inget om sexuella behov 

som del av annan hjälp. Varken aktiv tillsyn på grund av psykiskt tillstånd eller aktiv 

tillsyn på grund av medicinsk problematik innefattar hjälpbehov av sexuell karaktär. 

Frågan blir då om kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser kan innefatta 

insatser i form av att hjälpa den funktionshindrade att onanera? Eventuellt kan 

karaktären av insatsens, alltså hjälpen att onanera, vara av den karaktär som krävs för att 

beviljas personlig assistans för kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Att 

be om hjälp för att onanera är, enligt min mening, i allra högsta grad av privat karaktär 

och integritetskänslig natur. Men hjälpen ska även vara av krävande och komplicerad 

natur, vilket jag inte anser är fallet vid hjälp med att onanera. Gällande rekvisitet 

ingående kunskap är det inte helt uteslutet att det skulle krävas en särskild kunskap om 

den funktionshindrade. Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att hjälp med att 

onanera är av annan karaktär än de hjälpbehov som idag kan utgöra del av annan hjälp. 

Min slutsats blir då att sexuella behov och hjälp med att onanera inte utgör del av annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.   
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