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§6
DEFINITION AV BEGREPPET SJUKDOM – VID UTDELNING AV
MEDEL UR HELLMANS MINNESFOND
Dnr SON 2015-000069
Förvaltningen fick den 4 maj 2015 i uppdrag att inför 2016 års utdelning av medel
ur stiftelsen Hellmans minnesfond definiera begreppet sjukdom, som står som krav
för att söka medel ur stiftelsen.
Definition saknas i lagtexten men ofta hänvisas det till en utredning och ett förslag
angående lag om allmän försäkring från 1944 (SOU 1944:15) där det anges i dess
förarbeten vissa uttalanden om begreppets innebörd som fortfarande anses
vägledande. Enligt dessa bör man vid bedömningen hålla sig till vad som enligt
vanligt språkbruk och gällande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom.
Med den utgångspunkten kan varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte
hör ihop med den normala livsprocessen betecknas som sjukdom. Störningar och
fysiologiska förändringar som beror på det naturliga åldrandet, graviditet eller
barnafödande ska enligt förarbetena inte betraktas som sjukdom, eftersom de hör
ihop med den normala livsprocessen. En sjukdom innebär en rubbning i
organismens funktion.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2016.
Arbetsutskottets beslut
Begreppet sjukdom definieras enligt följande:
Varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den normala
livsprocessen betecknas som sjukdom.
Livskriser, störningar och fysiologiska förändringar som beror på det naturliga
åldrandet, graviditet, barnafödande, funktionshinder, allergi eller
utvecklingsstörning ses därmed inte som sjukdom.
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Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Handläggare för ansökningar ur Stiftelsen Hellmans minnesfond
Avdelningschef vård och omsorg
Avdelningschef LSS/socialpsykiatri
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
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