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Information angående invaliditetsbedömningar för bestämmande av
ersättning för men
När en sjukdom är statisk skall invaliditetsbedömning göras för att fastställa
ersättningen för men.
Det som skall bedömas är hur stor funktionsnedsättning sjukdomen medfört.
Uppskattas invaliditetsgraden till 20 % har man således förlorat 20 % av de kroppsliga
funktionerna.
Invaliditetsbedömningen görs normalt utifrån det medicinska underlaget och annat
underlag i form av journaler, läkarintyg, provsvar, specialistutlåtanden, utredningar
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra instanser.
Utöver ovannämnda handlingar rekommenderar vi också att den skadelidande själv
gör en beskrivning av den funktionsnedsättning och besvärsbild som sjukdomen
innebär - både vad avser fysiska och/eller psykiska besvär. I denna beskrivning bör
även eventuella biverkningar av mediciner, följdsjukdomar eller andra följdbesvär tas
med.
Det är viktigt att den skadelidande beskriver påverkan i det vardagliga livet men också
påverkan på studieförmåga och/eller arbetsförmågan, samt det hjälpbehov som följer
av sjukdomen.
I de flesta fall bör också ett invaliditetsintyg inhämtas från behandlande läkare eller
annan kompetent läkare.
Invaliditetsintyget bör innehålla en beskrivning av den aktuella sjukdomen, diagnos,
förekomst av andra funktionsnedsättningar eller skador, aktuella symptom och
beskrivning av funktionsförmåga, aktuell medicinering, arbetsförmåga, hälsotillstånd
vid undersökningen inför intygsskrivande, pågående eller planerad
behandling/utredning, prognos samt övrig information av vikt.
För att invaliditetsintyget skall bli så utförligt som möjligt är det viktigt att ge den
intygsskrivande läkaren så mycket information som möjligt om den aktuella
situationen. Vid eventuella följdsjukdomar eller följdbesvär kan det finnas skäl att
inhämta intyg från, t.ex. från psykolog, dietist etc. som beskriver de olika besvären.
Den skadelidande skall läsa igenom invaliditetsintyget innan detta sänds till
försäkringsbolaget/försäkringsbolagen för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.
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Det är viktigt att den skadelidande får en sammanställning av allt det befintliga
medicinska underlaget för att kontrollera att journaler etc. inhämtats från samtliga
vårdinrättningar eller myndigheter.
Den skadelidande bör om möjligt också gå igenom innehållet i det medicinska
underlaget och kontrollera att uppgifterna är riktiga, då
försäkringsbolaget/försäkringsbolagens medicinska rådgivare endast gör
invaliditetsbedömningar på det skriftliga underlag som föreligger. Vid felaktigheter i
journalerna bör detta kommenteras i ett särskilt dokument.
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