1 (2)
REGERINGSRÄTTEN
Avd. II

PROTOKOLL
2008-10-15
Stockholm

Mål nr 129-06

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
Nordborg, Hamberg, Brickman, Knutsson och Jermsten
FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE
Regeringsrättssekreteraren Königsson
KLAGANDE
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr 409-05
SAKEN
Handikappersättning
___________________
Målet föredras.
Regeringsråden Brickman och Knutsson är skiljaktiga i fråga om motiveringen och anför: De
sista tre styckena i Skälen för Regeringsrättens avgörande bör enligt vår mening ersättas med
följande.
Landstingets skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom landstinget
innebär att det ofta kan förutsättas att en handikappad person inte behöver ha merkostnader för
hälso- och sjukvård utöver vad som följer av bestämmelserna om vårdavgifter i sådan
verksamhet. Som reglerna om handikappersättning har utformats kan det emellertid inte uteslutas
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att åtgärder som definieras som hälso- och sjukvård ändå ska beaktas vid bedömningen av rätten
till ersättning.
För att merutgifter ska kunna godtas vid en sådan bedömning ska de vara betingade av
nedsättningen i den försäkrades funktionsförmåga. Det innebär för det första, när det gäller
behandlingar som kan definieras som hälso- och sjukvård, att behandlingarna ska vara
medicinskt motiverade. För det andra bör det också krävas att den försäkrade inte till en lägre
kostnad kan få annan behandling som han eller hon rimligen bör godta.
Det får anses utrett att det vetenskapliga stödet för fibromassage som en effektiv
behandlingsmetod för fibromyalgi är svagt. Stockholms läns landsting, till vilket AA hör,
erbjuder annan behandling för fibromyalgi, som har bättre stöd av vetenskap och beprövad
erfarenhet.
Eftersom AA sålunda inom ramen för högkostnadsskyddet kan få en godtagbar behandling för
fibromyalgi kan merutgiften för fibromassage inte anses betingad av hennes funktionshinder.
Den merutgiften ska därför inte beaktas vid bedömningen av AAs rätt till handkappersättning.
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