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FUB har inga invändningar mot att en försäkringsmedicinsk rådgivare ger 
handläggaren stöd och kunskapsunderlag som kan förbättra handläggarens 
kompetens när det t.ex. gäller olika funktionsnedsättningar. Det är dock 
tveksamt om försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare besitter 
den kompetens inom området funktionsnedsättningar som krävs för att 
kunna tillföra handläggaren den kunskap som krävs på området. FUB utgår 
från att försäkringskassan ser till att rådgivarna får relevant utbildning inom 
detta särskilda område och att det inte blir ett generellt ställningstagande 
utifrån olika diagnosers egenskaper, som kanske inte alls stämmer med den 
enskilde assistanssökanden.  
 
I vägledningen nämns visserligen att rådgivaren inte personligen möter 
försäkringstagaren och att rådgivaren inte har till uppgift att bedöma 
hjälpbehovets omfattning. Erfarenheten från rådgivarnas tidigare funktion 
inom exempelvis livränteärenden gör dock att FUB känner en oro för att en 
läkare som inte ens träffar försäkringstagaren ska göra bedömningar utifrån 
generella förutsättningar som handläggaren sedan använder som sin 
individuella bedömning. FUB ser en stor risk för att rådgivarens underlag blir 
styrande för handläggarens bedömning och FUB vill därför att det ännu 
tydligare i vägledningen ska framgå att rådgivarens roll endast är att tillföra 
kunskap på området och inte att delta i den individuella bedömningen. 
 
FUB har alltid värnat den individuella och unika personens egenskaper och 
inte diagnosen, vi känner utifrån detta en oro genom att vägledningen för 
bedömning av assistans börjar bli så omfattande, och innehåller så många 
schabloniserande slutsatser, som lätt kan anses vara den enda sanningen för 
framtida handläggare. Vi upplever att den rättighetslagstiftning som LASS 
inneburit nu riskerar att urvattnas via vägledningarna. FUB vädjar om ett 
förtydligande om assistansens syfte utifrån lagstiftarens intentioner i 
förarbetena. 
 
Med tack för erbjudandet att lämna åsikter och en ursäkt för dröjsmålet. 
För FUB Alf Lundin 1:e vice ordförande eu. 


