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	  Informationsblad veteraner	  
	  
Din	  Myndighetslots	  hjälper	  dig	  som	  veteran	  rätt	  direkt	  genom	  myndigheternas	  system.	  En	  
kartläggning	  har	  visat	  att	  samhället	  inte	  alltid	  kan	  möta	  de	  behov	  som	  finns	  för	  dig	  som	  kommer	  
hem	  efter	  att	  ha	  gjort	  utlandstjänst.	  	  

 
	  
Hem	  ljuva	  hem	  	  
Som	  veteran	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  komma	  hem	  
igen	  efter	  en	  utlandstjänst.	  Många	  upplever	  att	  
den	  hjälp	  man	  är	  i	  behov	  av	  är	  otillgänglig.	  Man	  
vet	  inte	  vart	  man	  ska	  vända	  sig	  när	  behovet	  
uppstår.	  Det	  kan	  vara	  att	  ha	  någon	  att	  prata	  med,	  
hjälp	  med	  att	  hitta	  rätt	  vårdinstans,	  remiss	  till	  
rätt	  specialist	  och	  tryggheten	  att	  veta	  vart	  någon	  
finns	  när	  man	  behöver	  det.	  Du	  kan	  kontakta	  Din	  
Myndighetslots	  för	  att	  få	  vägledning	  och	  råd	  för	  
att	  veta	  vart	  du	  kan	  vända	  dig	  i	  alla	  dessa	  frågor,	  
oavsett	  vad	  det	  gäller.	  	  
	  
Woxzia	  är	  ett	  kompetenscenter	  	  
för	  medborgarservice	  där	  du	  som	  veteran	  kan	  få	  
kvalificerad	  rådgivning	  av	  en	  jurist,	  som	  är	  
specialiserad	  på	  myndigheter,	  deras	  verksamhet,	  
ärenden	  och	  rättsregler	  mellan	  enskilda	  och	  de	  
olika	  myndigheter	  som	  finns.	  Det	  är	  vanligt	  att	  
ärenden	  kan	  ha	  beroendeförhållanden,	  krocka	  
eller	  konkurrera	  med	  varandra.	  Din	  
Myndighetslots	  hjälper	  dig	  med	  hur	  du	  kan	  
hantera	  alla	  dina	  ärenden	  rätt	  direkt.	  
	  
Ekonomisk	  hjälp	  –	  Myndighetslots	  rättsstöd	  	  
Myndighetslots	  är	  en	  samhällsservice	  där	  all	  
samhällsinformation	  kostnadsfri.	  Du	  får	  hjälp	  
med	  veta	  vart	  du	  ska	  vända	  dig	  i	  olika	  frågor.	  	  
	  
Vid	  behov	  kan	  du	  få	  ytterligare	  hjälp.	  Alla	  dina	  
ärenden	  omfattas	  då	  av	  rättsstöd.	  Det	  är	  ett	  
ekonomiskt	  stöd	  som	  uppfyller	  de	  statliga	  
kriterierna	  där	  enskilda	  kan	  få	  stöd	  och	  juridisk	  
hjälp	  med	  administration	  av	  ärenden	  till	  de	  olika	  
myndigheterna.	  Rättsstöd	  motsvarar	  villkoren	  
för	  statlig	  rättshjälp	  och	  rättsskydd	  i	  privata	  
försäkringar.	  	  
	  
Det	  innebär	  att	  man	  som	  enskild	  slipper	  stå	  hela	  
kostnaden	  själv	  för	  att	  anlita	  juridisk	  hjälp	  med	  
ärenden	  till	  olika	  myndigheter.	  	  
	  

Rättsstöd	  för	  myndighetsadministration	  
Många	  saknar	  ekonomiskt	  möjlighet	  att	  ensam	  
kunna	  anlita	  juridisk	  hjälp	  när	  man	  behöver	  stå	  
för	  hela	  kostnaden	  själv.	  Det	  har	  gjort	  att	  många	  
tidigare	  inte	  har	  kunnat	  anlita	  kvalificerad	  hjälp	  i	  
ärenden	  till	  myndigheter.	  Varken	  statlig	  
rättshjälp	  eller	  rättsskydd	  i	  privata	  försäkringar	  
täcker	  juridisk	  hjälp	  med	  ärenden	  som	  prövas	  av	  
myndigheter.	  	  
	  
En	  väg	  in	  för	  hjälp	  med	  allt	  	  
Din	  Myndighetslots	  hjälper	  dig	  med	  information	  
och	  service	  i	  ärenden	  till	  olika	  myndigheter.	  I	  
Sverige	  finns	  det	  ca	  370	  beslutsfattande	  
myndigheter	  som	  hanterar	  runt	  500	  olika	  typer	  
av	  ärenden.	  Dessa	  är	  fördelade	  på	  kommun,	  
landsting	  och	  statliga	  myndigheter	  som	  ex.	  
Försäkringskassan,	  Arbetsförmedlingen.	  Runt	  
1,2	  miljoner	  personer	  har	  tät	  kontakt	  med	  
sjukvård	  och	  olika	  myndigheter.	  De	  kan	  idag	  inte	  
använda	  sig	  av	  de	  självbetjäningstjänster	  som	  
olika	  myndigheter	  erbjuder.	  Anledningen	  är	  att	  
det	  är	  för	  många	  ärenden	  att	  koordinera.	  Vid	  
allvarligare	  sjukdom	  eller	  skada	  förväntas	  du	  
själv	  hantera	  127	  olika	  ärenden,	  fördelat	  på	  olika	  
myndigheter.	  Ett	  tjugotal	  av	  dem	  ska	  
administreras.	  Enligt	  Försäkringskassan	  är	  det	  
vanligt	  att	  ha	  från	  ett	  tjugotal	  upp	  till	  ett	  åttiotal	  
olika	  kontaktpersoner	  som	  ska	  hanteras	  i	  
besluts	  kedjan.	  
	  
En	  kontaktperson	  för	  alla	  ärenden	  
Istället	  för	  att	  ha	  olika	  kontaktpersoner	  för	  olika	  
ärenden	  kan	  du	  som	  veteran	  ha	  en	  personlig	  
Myndighetslots	  som	  din	  kontaktperson.	  Du	  blir	  
lotsad	  genom	  myndigheternas	  system,	  får	  hjälp	  
med	  att	  samordna,	  koordinera	  och	  administrera	  
alla	  dina	  ärenden	  från	  ett	  ställe.	  Du	  får	  hjälp	  med	  
handlingsplan,	  blanketter,	  intyg,	  utredningar	  och	  
annat	  underlag	  som	  behövs	  för	  de	  ärenden	  du	  
berörs	  av.	  	  
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Din Myndighetslots hjälper dig rätt direkt	  
	  
Vid	  utlandstjänst	  omfattas	  du	  av	  särskilda	  försäkringar.	  Vid	  sjukdom	  eller	  skada	  prövas	  de	  olika	  
försäkringar	  som	  ger	  dig	  rätten	  till	  olika	  ersättning	  och	  hjälpinsatser.	  	  

 
	  
Utlandsuppdrag	  –	  Försäkra	  dig	  om	  vad	  som	  gäller	  för	  dig	  
Vid	  uppdrag	  som	  utlandstjänst	  omfattas	  du	  av	  separata	  försäkringar	  som	  gäller	  under	  de	  förhållanden	  
som	  råder,	  på	  den	  plats	  du	  är	  stationerad.	  Att	  ha	  fått	  en	  fysisk	  eller	  psykisk	  skada	  i	  samband	  med	  
tjänstgöringen	  kan	  innebära	  att	  den	  försäkring	  som	  du	  har	  knuten	  till	  din	  tjänstgöring	  ska	  prövas	  
tillsammans	  med	  regelverk	  för	  svenska	  myndigheter	  och	  försäkringsbolag.	  	  
	  
	  
Hjälp	  med	  ärenden	  som	  omfattar	  rättsstöd	  
I	  de	  fall	  du	  behöver	  administrativ	  hjälp	  med	  ärenden	  omfattas	  du	  av	  rättsstöd	  på	  motsvarande	  sätt	  som	  
rättsskydd	  i	  din	  hemförsäkring.	  Du	  får	  hjälp	  med	  administration	  till	  vård	  och	  myndigheter	  samt	  ta	  fram	  
medicinskt	  underlag	  som	  är	  juridiskt	  hållbart	  för	  prövning	  av	  rätten	  till	  hjälp,	  ersättning	  och	  försäkringar.	  
Vanligen	  kan	  man	  kategorisera	  juridisk	  hjälp	  med	  ärenden	  till	  veteraner	  i	  tre	  olika	  kategorier.	  Varje	  
ärende	  inleds	  med	  en	  kostnadsfri	  bedömning	  med	  ev.	  förslag	  till	  åtgärd.	  	  
	  
Som	  medlem	  i	  Sverige	  Veteranförbund	  Fredsbaskrarna	  får	  du	  eventuella	  kostnader	  knutna	  till	  Woxzia	  
Myndighetslots	  rättsstöd	  betalda	  av	  förbundet.	  	  
	  
	  
Tjänst	   Kostnad	  med	  rättsstöd	  	  

	  
Samhällsinformation	  och	  vägledning	   Kostnadsfritt	  
Medborgarkonto	  för	  att	  samla	  alla	  ärenden.	   Kostnadsfritt	  
Bedömning	  av	  ärende.	   Kostnadsfritt	  
Handlingsplan	  med	  skrivelse	  	  
	  

1	  595	  sek	  	  
	  

Mindre	  utredning	  	  
	  

2	  850	  -‐	  4	  750	  	  sek	  

Större	  utredningar	  	   5	  700	  -‐	  9	  500	  	  sek	  	  	  
	  

	  
	  
	  
Rätt	  hjälp	  direkt	  av	  en	  Myndighetslots	  	  
	  
Myndigheternas	  system	  är	  utformat	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  ha	  en	  överskådlig	  bild	  av	  
myndigheternas	  verksamhet,	  ärenden	  och	  regler	  som	  finns	  samt	  hur	  de	  relaterar	  till	  varandra.	  	  
Vanligast	  är	  att	  man	  inte	  ens	  vet	  vad	  man	  har	  rätten	  till	  eller	  så	  har	  man	  inte	  orken	  eller	  kunskapen	  om	  
vart	  man	  ska	  vända	  sig	  i	  vilken	  fråga.	  Nu	  kan	  du	  få	  hjälp	  av	  Din	  Myndighetslots	  med	  att	  samordna,	  
koordinera	  och	  administrera	  de	  ärenden	  du	  omfattas	  av	  från	  ett	  enda	  ställe.	  När	  olika	  myndigheters	  
ärenden	  kan	  samverka	  och	  fungera	  i	  hela	  beslutskedjan	  på	  det	  sätt	  som	  det	  är	  avsett,	  uppstår	  vad	  
Myndighetslots	  kallar	  för	  medborgarlycka.	  För	  att	  fler	  ska	  få	  uppleva	  medborgarlycka	  finns	  Din	  
Myndighetslots	  till	  din	  hjälp	  när	  du	  behöver	  den	  som	  bäst.	  



	  

Woxzia	  Myndighetslots	  ©	  

	  

Veteraner får hjälp av en personlig Myndighetslots	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Sveriges	  Veteranförbund	  Fredsbaskrarna	  har	  ett	  samarbete	  med	  Woxzia	  Myndighetslots.	  Det	  innebär	  att	  du	  som	  
veteran	  kan	  få	  hjälp	  med	  ärenden	  till	  olika	  myndigheter,	  vårdinstanser	  och	  försäkringsbolag.	  	  
	  
Efter	  slutfört	  uppdrag	  kan	  veteranen	  kontakta	  Woxzia	  Myndighetslots	  direkt	  för	  att	  få	  hjälp	  och	  vägledning	  gällande	  
kontakter,	  ärenden	  och	  administration	  till	  olika	  myndigheter	  och	  vårdinstanser.	  Din	  Myndighetslots	  kan	  hjälpa	  dig	  
som	  veteran	  utefter	  det	  behov	  du	  har	  av	  hjälp	  med	  ärenden	  till	  olika	  myndigheter,	  försäkringsbolag	  och	  
vårdinstanser.	  	  
	  
Som	  veteran	  kan	  du	  ringa	  ett	  journummer	  direkt	  till	  Din	  Myndighetslots	  och	  uppge	  användar-‐kod	  ”veteran”.	  Du	  kan	  
boka	  en	  tid	  som	  passar	  dig	  för	  att	  gå	  igenom	  ditt	  ärende	  med	  en	  personlig	  Myndighetslots.	  Vid	  genomgång	  av	  ärende	  
berättar	  veteranen	  om	  vad	  som	  är	  angeläget	  och	  hur	  behovet	  av	  hjälp	  kan	  se	  ut.	  	  
	  
Som	  veteran	  får	  ett	  kostnadsfritt	  medborgarkonto	  som	  fungerar	  som	  mina	  sidor.	  	  På	  ditt	  medborgarkonto	  kan	  du	  
registrera,	  uppdatera	  och	  följa	  vad	  som	  händer	  löpande	  i	  dina	  ärenden.	  Du	  kan	  ha	  direkt	  kontakt	  med	  Din	  
Myndighetslots.	  På	  ditt	  medborgarkonto	  finns	  en	  logg	  där	  alla	  uppgifter	  i	  ärendet	  registreras	  löpande.	  	  
	  
Din	  Myndighetslots	  sammanfattar	  ärendet	  skriftligt	  och	  sänder	  i	  e-‐post	  eller	  post	  till	  veteranen	  för	  påseende.	  
Veteranen	  behöver	  säkerställa	  uppgifter	  så	  att	  inte	  något	  missats	  eller	  är	  otydligt.	  	  
	  
Din	  Myndighetslots	  gör	  en	  bedömning	  av	  ärendets	  medicinska	  och	  juridiska	  förutsättningar.	  Din	  Myndighetslots	  tar	  
fram	  förslag	  till	  åtgärd	  för	  att	  uppnå	  önskad	  målsättning.	  Förslaget	  godkänns	  av	  veteranen	  enligt	  överenskommelse	  
med	  Sveriges	  Veteranförbund	  Fredsbaskrarna.	  
	  
Förslag	  till	  åtgärd	  sänds	  skriftligt	  i	  e-‐post	  eller	  post	  till	  veteran.	  

• Handlingsplan	  med	  skrivelse.	  	  
• Handlingsplan	  med	  mindre	  utredning.	  
• Handlingsplan	  med	  större	  utredning.	  	  
• Ansökningshandlingar	  till	  myndigheter	  och	  försäkringsbolag.	  	  
• Anmälan	  av	  felaktig	  behandling	  till	  granskningsmyndigheter.	  	  

	  
Sveriges	  Veteranförbund	  Fredsbaskrarna	  har	  tecknat	  ett	  samarbetsavtal	  med	  Woxzia	  Myndighetslots.	  Det	  innebär	  att	  
veteranen	  får	  hjälp	  med	  att	  samordna,	  koordinera	  och	  administrera	  ärenden	  till	  myndigheters	  olika	  instanser.	  	  


