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SAKEN
Sjukpenning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och återförvisar målet till
Försäkringskassan för ny prövning.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att hon ska beviljas hel sjukpenning fr.o.m. den 21 mars 2007. Hon
inger läkarintyg utfärdade av dr BB och anför bl.a. följande. Av de nya
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läkarintygen framgår att hennes besvär beror på en sedermera diagnosticerad
hjärntumör. Tumörens cerebrala påverkan har, enligt vad som nu framkommit,

varit av den arten och omfattningen att man svårligen kan tänka sig att hon kunnat
utföra något arbete över huvud taget.

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
Försäkringskassans bedömning att AA inte var berättigad till mer än halv
sjukpenning fr.o.m. den 21 mars 2007 grundades på vad som i utredningen
framkommit om hur hennes sjukdomsbesvär påverkade hennes arbetsförmåga i ett
på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Även om sjukdomsbesvären i
efterhand skulle kunna relateras till förekomsten av en hjärntumör innebär detta
inte skäl att göra någon annan bedömning av arbetsförmågan.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

I läkarintyg daterade den 3 februari 2009 och den 10 november 2009 uppger dr
BB, specialist i allmänmedicin vid Hägerstens läkarmottagning, bl.a. följande. Vid
en skallröntgen i december 2008 hittades en stor hjärntumör som överensstämmer
med patientens ostadighetskänsla och parestesier. Således har en stor del av
patientens symtom, åtminstone från januari 2007, orsakats av hjärntumören.
Hennes ostadighetskänsla och den ständiga huvudvärken och tryck i huvudet som
också kan förklaras av tumörfynden gör att patienten är arbetsoförmögen i alla
arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Av de nu ingivna läkarintygen framgår att nya uppgifter om AA hälsotillstånd
framkommit i samband med medicinsk utredning som företagits i december 2008,
och således efter det att kammarrättens dom meddelades. Uppgifterna är sådana
att det kan antas att de skulle haft betydelse för underinstansernas prövning av AA
arbetsförmåga om de hade varit kända tidigare. Regeringsrätten finner att en ny
prövning av AA rätt till sjukpenning bör ske hos Försäkringskassan. Målet ska
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därför återförvisas dit för prövning av hennes rätt till sjukpenning fr.o.m. den 21
mars 2007.
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