Kriterier för personkrets 2 enligt 1 § LSS, Lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Från lagtexten: ”med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom”.

Personkrets 2 är i likhet med personkrets 1 diagnosstyrd Diagnosen är det
avgörande om man ska tillhöra personkretsen eller inte.

Personkrets 2 (1 § p 2 LSS)
Personkrets 2 utgörs av personer som i vuxen ålder, efter ca 16 års ålder, fått en
betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada
orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Observera att en förvärvad hjärnskada med begåvningsmässig funktionsnedsättning
före 16 års ålder, placerar den enskilde i personkrets 1.
Utredningen ska styrka hjärnskada och begåvningsmässig funktionsnedsättning.
”Skadan ska ha orsakat en betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning. Den reducerade förmågan kan innebära t.ex. försämrad
förmåga till abstrakt tänkande, inlärning, minne, orientering i tid och rum. Den kan
också medföra försämrad verbal förmåga och därmed försvårad kommunikation.
Direkt eller indirekt kan också initiativförmågan ha påverkats negativt. På grund av
skadan ska en sänkning av begåvningsnivån ha skett så att personen inte fungerar
på samma sätt som utan begåvningsnedsättningen.
Ett krav är att begåvningsnedsättningen kan konstateras. Konstaterandet bör bygga
på en samlad bild. Det behöver givetvis inte ske med ett reguljärt begåvningstest
utan kan ske med en psykologbedömning, där ovanstående funktioner noggrant
beskrivs och deras konsekvenser för den enskildes livsföring görs i ett
helhetsperspektiv.”

I fall där hjärnskadan är så omfattande eller av sådant slag att en
psykologbedömning inte behövs för att fastställa begåvningsnedsättningen, är
underlag från läkare tillräckligt. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig
art - tumörer, hjärnblödningar, inflammationer eller skador som föranletts av yttre
våld, t.ex. trafikskador.
För personkrets 2 är det ett krav att hjärnskadan medfört en betydande och
bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. En individ kan, på grund av
hjärnskada, ha stora svårigheter i vissa avseenden men klara sig normalt i andra.
Bristande förmåga i flera avseenden kan sammantaget göra att den enskildes
funktionsnedsättning ska betraktas som stor trots att den enskilde inte har en sådan
begåvningsmässig funktionsnedsättning som krävs för att tillhöra personkrets 2. Man
ska då pröva om personen tillhör personkrets 3.
En personkretsbedömning blir oftast säkrare om en person med hjärnskada
genomgått rehabilitering. Annars kan det vara svårt att bedöma hjärnskadans
omfattning och varaktighet. Vid varje ansökan/beslut om LSS-insats ska
personkretstillhörigheten prövas, vilket innebär att ett beslut om personkrets kan vara
tidsbegränsat.
Ofta krävs för personkretsbedömningen till personkrets 2 att såväl läkare som
psykolog har specialistkompetens.
Specialistkompetens finns bl.a. på neurologkliniker/mottagningar. Har den enskilde
annan läkarkontakt, inom t ex primärvården, ska han/hon vända sig dit och begära
de intyg som behövs. Läkaren bedömer om det krävs underlag från specialist och
ska i så fall remittera patienten dit. Underlaget för personkretsbedömningen ska ges
av den/de specialister som har erforderlig kompetens att bedöma skadans
konsekvenser.

