
Informera Försäkringskassan om det sker ändringar 
När Försäkringskassan bedömer om en person har rätt till assistansersättning så sker det utifrån hur 
situationen ser ut vid ansökningstillfället och informationen i läkarutlåtandet. Om någonting ändras i 
personens situation är det viktigt att Försäkringskassan får information om det. Vissa förändringar 
påverkar personens rätt till eller storlek på assistansersättningen. 
 
Ansvaret för att informera Försäkringskassan ligger på personen som är beviljad assistansersättning 
men du som är god man, förmyndare eller förvaltare omfattas av samma anmälningsskyldighet.  
 
Exempel på förändringar 
En förändring kan exempelvis vara om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att något, 
som tidigare har utförts som egenvård, nu ska utföras som sjukvård. Anledningen är att 
sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då är det inte möjligt att få 
assistansersättning för det. Däremot kan en person få assistansersättning för insatser som hälso- och 
sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att 
insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till 
exempel handla om att assistenten hjälper personen att ta sin medicin, hjälper till med sondmatning 
eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi. 
 
Andra förändringar kan handla om att personen 
 flyttar till en annan bostad 
 behöver mer eller mindre assistans 
 får något annat stöd från till exempel kommunen eller landstinget 
 flyttar till en gruppbostad 
 vårdas på sjukhus 
 reser utomlands och det påverkar hur personens assistenter arbetar. 
 
Anmäl inom 14 dagar 
Du behöver informera Försäkringskassan så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har 
fått reda på förändringen. 
 
Återbetalningsskyldig 
Om Försäkringskassan inte får information om förändringar kan det innebära att vi betalar ut felaktig 
eller för hög assistansersättning. Personen som du är god man, förmyndare eller förvaltare åt kan då 
bli återbetalningsskyldig om han eller hon har tagit emot pengar som hen inte har rätt till. Det gäller 
även om du som god man, förmyndare eller förvaltare har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att 
lämna uppgifter. 
 
Har du frågor? Kontakta Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.  
  



Hjälp med andning kan ge rätt till personlig assistans 

Den 1 november ändrades lagstiftningen kring personlig assistans. 

Lagändringen innebär att hjälp med andning kan ge rätt till personlig assistans. En 

förutsättning är att hjälpen utförs som egenvård*. En annan förutsättning är att personen ska 

ha en nedsättning i andningsfunktionerna och att det finns en risk för personens liv om hen 

inte får hjälp. Hjälp med andning kan exempelvis vara andningsgymnastik, respiratorvård, 

hantering av trakealkanyl, slemsugning och övervakning på grund av risk för kvävning eller 

lungblödningar.  

Hjälpen ska också vara av en särskild karaktär, som kännetecknas av att den är mycket 

privat och uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten. Det innebär att vi på 

Försäkringskassan vid varje ansökan måste göra en prövning av vilka delar av hjälpen som 

är av den särskilda karaktären. 

 

Ytterligare lagändringar planeras 2020 

Regeringen har meddelat att de vill göra fler förändringar i regelverket. Samtliga 

hjälpmoment kring andning ska kunna ge rätt till personlig assistans. Det innebär att 

begränsningen med enbart privat och integritetskänslig karaktär föreslås försvinna för hjälp 

med andning. På samma sätt föreslås sondmatning ingå i sin helhet. Även de hjälpmoment 

som idag anses ingå i det normala föräldraansvaret för andning och sondmatning ska, enligt 

förslaget, ge rätt till personlig assistans. 

Förslaget är på remiss och lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2020. 

 

*Hjälp med andning kräver normalt medicinskt utbildad personal. Men i vissa fall kan en 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöma att vissa hjälpmoment kan utföras som 

egenvård. Det innebär att hjälpen får utföras av en personlig assistent i hemmet. Och då kan 

hjälpen ge rätt till assistansersättning. 

 

Se även fk.se.  

 


