HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:6

Historik – information om ändringar i vägledningen
2004:6 Statligt personskadeskydd
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
versionsnummer 1. När vägledningen ändras första gången får
vägledningen versionsnummer 2.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum

Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

6

2013-02-19

2.1.1, 2.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 3.1.1,
3.2.7, 3.4.6, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2,
14.1, 15.4, 15.7

5

2012-03-27

14.1, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11

4

2012-01-24

Ändringar i berörda avsnitt med anledning
socialförsäkringsbalken.

3

2010-11-09

Ändringar i berörda avsnitt med anledning
av införandet av socialförsäkringsbalken
samt 7.1.5, 15.2 och 15.2.1

2

2007-12-03

1.4, 2, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 2.7.1, 2.7.2, 2.10.1,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.4, 3.4.1,
4.1.3, 6.2.1, 10.1, 10.4, 10.5, 11.2, 12.1.1,
13.7, 13.8, 14, 14.9, 15

1

2004-12-*

5.5, 5.6, 6.2, 7.1, 7.3 och 8.4

Version 6
Flera kapitel och avsnitt i vägledningen har bytt plats och avsnitt har också
lyfts ut till två nya kapitel. Vägledningen har kompletterats med en del
tillägg och förtydliganden. De sakliga ändringarna är gråmarkerade.
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2.1.1
Avsnittet har kompletterats med information om Kammarkollegiet och om
att kunna göra en elektronisk skadeanmälan.
2.3
Avsnittet har kompletterats med förtydligande kring prövning av skador
som anmäls. Tidigare avsnitt om överenskommelse med Kammarkollegiet
har tagits bort.
2.5.2
Det har lagts till ett förtydligande om skador under annan tid än
tjänstgöring.
2.5.3
Avsnittet har formulerats om.
2.5.4
Avsnittet har kompletterats med ett nytt stycke om utredning vid
självmord.
2.5.5
Stycket om utredning av visandedag har kompletterats.
3.1.1
Avsnittet har formulerats om och kompletterats med att officersaspiranter
omfattas av personskadeskyddet i vissa situationer.
3.2.7
Avsnittet om frivilliga försvarsorganisationer har utvecklats.
3.4.6
Avsnittet har kompletterats med förtydligande om de som grips utomlands.
7.1
Avsnittet om läkarutlåtande har utvecklats.
7.1.1
Avsnittet om krav på medicinskt underlag är nytt.
7.2
Avsnittet om försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare
har arbetats om. Avsnittet har också kompletterats med beskrivning av det
uppdrag SBU har.
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7.3
Metodstödet för försäkringsmedicinska yttranden är en omarbetning av
tidigare metodstöd.
10.1
Avsnittet har kompletterats med ett stycke om utbetalning av sjukpenning.
10.2
Avsnittet har kompletterats med förtydligande om fler dagar med
sjukpenning på fortsättningsnivå.
14.1
Vad som ska utredas vid dödsfall har utvecklats.
15.4
Avsnittet har kompletterats med förtydligande om att ersättningen inte
påverkas för den som är intagen på kriminalvårdanstalt utomlands.
15.7
Avsnittet har formulerats om.
Version 5
Språkliga ändringar har gjorts i kapitel 14 med anledning av att den
särskilda beslutsordningen har gjorts om från tre steg till två genom att
föredraganderollen togs bort från och med den 1 april 2012. I de flesta fall
har föredragande bytts ut mot beslutsfattaren eller försäkringsutredaren i
texten. Dessa ändringar är gråmarkerade.
En ny gemensam text för förmåner med särskild beslutsordning har ersatt
tidigare skrivning i avsnitt 14.1.
Kapitel 14 har strukturerats om för att få en mer kronologisk följd på de
olika avsnitten i kapitlet.
Metodstöden som beskriver föredragningsmissiv, kvalitetssäkring,
föredragning och fatta beslut i de tidigare avsnitten 14.8, 14.8.2, 14.8.4,
14.8.6, 14.8.7, 14.8.8 har strukits då dessa finns beskrivna i
processbeskrivningen.
Texten i tidigare avsnitt 14.8.1 som beskriver den särskilda beslutsordningen har tagits bort då den motsvarar den text som finns i avsnitt
14.1.
Innehållet i tidigare avsnitt 14.8.3, som beskriver bedöma rätten till
förmån, har flyttats till avsnitt 14.5.
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Version 4
Det har skett språkliga följdändringar i vägledningen med anledning av att
socialförsäkringsbalken ersatt tidigare lagstiftning. Det rör sig om att
begreppet indragning ändrats till att inte längre betala ut. Dessa ändringar
har inte gråmarkerats.
Version 3
Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken
trätt i kraft den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga ändringar och
kodifiering har gråmarkerats, men inte avsnitt med enbart ändringar av
lagparagrafer.
Hela vägledningen innehåller en stor mängd språkliga ändringar. Det
vanligast förekommande är att begreppet LSP har ändrats till statligt
personskadeskydd. Andra ändringar är att särskild arbetsskadeersättning
ändrats till arbetsskadesjukpenning för karensdagar, att begreppet LAF
ändrats till arbetsskadeförsäkring och att olika hänvisningar till AFL
ändrats till hänvisningar till specifika delar i SFB. Begreppet varaktigt som
kriterium för rätt till livränta har tagits bort.
Vägledningen har även omarbetats med anledning av den nya lagen om
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. Vägledningen innehåller även språkliga ändringar med anledning av lagändringen
om att försvarets personalförsörjning i första hand ska vila på frivillighet
och inte längre huvudsakligen på en totalförsvarsplikt.
7.1.5
Avsnittet har ändrats och kompletterats med anledning av att lagen om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten ersatts av lagen om Försvarsmaktens
personal vid internationella militära insatser.
15.2
Avsnittet har kompletterats med att Försäkringskassan trots att det saknas
ersättningsanspråk även ska pröva arbetsskadan om den försäkrade begär
en prövning om han eller hon som anställd inom Försvarsmakten under
tjänstgöring i en internationell militär insats har drabbats av en
arbetsskada.
15.2.1
Avsnittet är nytt och innehåller ett Metodstöd vid servicebeslut.
Version 2
Vägledningen har reviderats med anledning av olika lagändringar och
andra uppmärksammade behov av förtydliganden. Även delar av metodstöd har arbetats in i vägledningen. Dessutom har ändringar gjorts med
anledning av införandet av en särskild beslutsordning från och med 1
januari 2008. Nedanstående kapitel och avsnitt har ändrats:
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1.4 Ersättning för ideell skada
Ett mindre förtydligande har gjorts.
2. Utreda ärende LSP
I detta kapitel har delar av metodstöd gällande försäkringsläkare och
försäkringstandläkare arbetats in.
2.3.1 Kammarkollegiet
Avsnittet har förtydligats.
2.3.2 Överenskommelse med Kammarkollegiet
Avsnittet har förtydligats.
2.4 Vad innebär prövning – omfattas av LSP?
Ett förtydligande har gjorts om att sekretessprövning alltid måste göras
innan Försäkringskassan kan lämna ut de beslutsunderlag som
Kammarkollegiet begär.
2.7.1 Läkarutlåtande
Avsnittet har ändrats med anledning av att 13 § FASP ändrats.
2.7.2 Försäkringsläkare och försäkringstandläkare
Avsnittet har arbetats om på grund av att delar av metodstöd gällande
försäkringsläkare och försäkringstandläkare har arbetats in i kapitlet.
2.10.1 Sjukpenninggrundande inkomst
Avsnittet har förtydligats.
3.2.5 Arbetstagare hos staten omfattas inte av LSP
Med anledning av ett nytt förbandsutbildningssystem inom försvaret har ett
nytt stycke 2 lagts in i detta avsnitt.
3.2.6 Frivilliga inom totalförsvaret
Avsnittet har förtydligats.
3.2.7 Frivilliga försvarsorganisationer
Avsnittet har ändrats dels med anledning av att Överstyrelsen för civil
beredskap (ÖCB) har upphört, dels med förtydligande exempel på skyddets
omfattning.
3.2.8 Hemvärnspersonal
Avsnittet reviderat genom förtydligande av skyddets omfattning samt att
tidigare text innehöll mindre felaktigheter.
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3.2.10 Frivillig försvarsutbildning
Första stycket har ändrats på så sätt att följande mening har tagits bort:
”LSP gäller för dem som har rätt till tjänstgöringsförmåner enligt samma
grunder som värnpliktiga”. Anledningen till detta är att det varken finns
stöd i lag, förarbeten eller praxis för denna begränsning av skyddets
omfattning.
3.4 Frihetsberövade
Avsnittet har omarbetats med anledning av ändring i lagen om kriminalvård i anstalt.
3.4.1 Villkorligt frigiven
Avsnittet har förtydligats.
4.1.3 Vad innebär prövning – omfattas av LSP?
Ett förtydligande har gjorts om att sekretessprövning alltid måste göras
innan Försäkringskassan kan lämna ut de beslutsunderlag som Kammarkollegiet begär.
6.2.1 Vilande livränta
Avsnittet har ändrats med anledning av att nya regler tillkommit för
vilandeförklaring vid studier.
10.1 Grundläggande beräkningsregler för sjukpenning- och livränteunderlag
Avsnittet har ändrats med anledning av ändrade regler för beräkning av
dagersättning.
10.4 Garantiregler för värnpliktiga, den som genomgår utbildning till
officer eller utbildning som tjänstepliktig läkare i krig
Avsnittet har ändrats på så sätt att det tillkommit delar om utbildning till
officer eller som tjänstepliktig läkare i krig.
10.5 Garantiregler för intagna på anstalt eller annan institution
Avsnittet har ändrats på så sätt att delen om tjänstepliktig läkare i krig har
flyttat till avsnitt 10.4.
11.2 Samordning av livränta och sjuk- och rehabiliteringspenning
Avsnittet har ändrats med anledning av ändring i 3 kap. 5 § AFL avseende
när SGI ska omprövas. Ett förtydligande har även gjorts av när samordning
kan göras mellan livränta och sjukpenning.
12.1.1 Begravningshjälp
Tillägg av stycke med anledning av införandet av en särskild
beslutsordning.
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13.7 Återbetalnings- och anmälningsskyldighet
Rubriken ändrad genom att ordet anmälningsskyldighet har lagts till. Även
några mindre ändringar vad gäller tydligare laghänvisningar.
13.8 Återbetalningsskyldighet vid livränta
Avsnittet har omarbetats med anledning av införandet av en särskild
beslutsordning.
14 Beslut hos Försäkringskassan
Hela avsnittet (14.1–14.8) har omarbetats med anledning av införandet av
en särskild beslutsordning. Metodstöd gällande särskild beslutsordning har
arbetats in i detta kapitel.
14.9 Kopia till Kammarkollegiet
Ett förtydligande har gjorts om att sekretessprövning alltid måste göras
innan Försäkringskassan kan lämna ut de beslutsunderlag som Kammarkollegiet begär.
15 Övrigt
Delar av metodstöd gällande dokumentation har arbetats in i detta kapitel.
Version 1
Denna vägledning ersätter Riksförsäkringsverkets vägledning 2004:6
Statligt personskadeskydd. Vägledningen har omarbetats med anledning av
ändringar i lagstiftningen den 1 juli 2002 samt den 1 januari 2003 som
påverkar LSP.
Följande lagar har ändrats den 1 juli 2002:
2 och 4 § lagen (1977:266) om ideell skada (Li), 8 kap. 1–11 §§ lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt
10, 12, 13 a och 16 §§ LSP
Följande lagar har ändrats den 1 januari 2003:
10 och 16 §§ LSP
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