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Till statsrådet

Bo Könberg

Genom beslut den 22 augusti bemyndigade1991 regeringen dåvaran-ett
de chefen för socialdepartementet tillkalla särskild kommitté föratt en

göra analys de grundläggande bestämmelserna arbetsskadaatt en av om
i 2 kap. lagen arbetsskadeförsäkring och deras tillämpning. Genomom

beslut den 5 december 1991 har regeringen bemyndigat statsrådetsenare
Bo Könberg ansvarig försåsom ärenden arbetsskadeförsäkring attom
låta det uppdrag lämnats kommittén särskildövertas utredare.som av en

februariDen 10 förordnades1992 presidenten i försåkringsöverdoms-
tolen Leif Ekberg särskild utredare.som

Att sakkunniga biträda utredaren i den del uppdragetsom av som
gäller arbetsskadebegreppet förordnades den februari24 kammar-1992
rättslagmannen Lars-Göran Hessmark, avdelningschefen i riksförsäk-
ringsverket Jan Nordlund, avdelningschefen i Hallands läns allmänna
försäkringskassa Bergkvist,Jan departementssekreteraren finansdepar-i

Eva Lindhé, departementssekreteraren i arbetsmarknadsdeparte-tementet
Anders J departementssekreteraren i Socialdepartementetmentet eppson,

Kerstin Stridsberg den 16 docenten, förtroendeöverläka-1992samt mars
i Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa Bengt Swalm.ren

Såsom åt utredningen, ingå i referensgruppexperter att sammansatten
för de i riksdagen ingående politiska partierna, förord-representanterav

nade statsrådet den riksdagsledamöterna20 1992 Gullan Lindbladmars
m, Sigge Godin fp, Rune Backlund Kenneth kds ochc, Lantz
Nils-Olof Gustafsson ombudsmannens BeijerLennart ochvsamt
kanslichefen RhenrnanGustav nyd. förordnadeSamma dag statsrådet
såsom utredningen,åt ingå i referensgrupp beståendeexperter att en av

Lars-Åkeför arbetsmarknadens ombudsmannenrepresentanter parter,
Sandqvist, Tjänstemännens Centralorganisation, leg. psykologen Birgit
Hansson, Sveriges akademikers Centralorganisation, förhandlingsdirek-
tören Margareta Sjöberg, arbetsgivarverk, förhandlaren Janstatens
Svensson, Landstingsförbundet, sekreteraren SvenskaBengt Pewe,
Kommunförbundet, biträdande direktören Alf Eckerhall, Svenska Ar-
betsgivareföreningen junkand.och Mikaela Birgersdotter, Företagarnas
riksorganisation den 7 april ombudsmannen1992 Börje Grahn,samt
Landsorganisationen i Sverige.

Sekreterare kommittén har varit avdelningschefen Baltzari.Lars
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Utredningen, antagit Arbetsskadeförsäkringsutredningen,namnetsom
får härmed överlämna delbetänkandet arbetsskada. förslagenBegreppet I

samtliga sakkunniga.instämmer

Stockholm i april 1992

Leif Ekberg

BaltzariLars
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Sammanfattning

I betänkandet redovisar arbetsskadeförsäkringsutredningen resultatet av
den del utredningsuppdraget översyn begreppetav avsersom en av
arbetsskada.

Antalet arbetsskador försäkringskassornaanmäls till har stigitsom
oavbrutet under den delen 1980-talet. de anmälda skadornaAvsenare av
blir endast del föremål för försäkringsmâssig iprövning kassoma.en en
För skada skall fordrasprövas i regel den skadade varit sjuk-att atten
skriven eller haft kostnader för vård efter samordningstidens utgång. De
skador skall kassomaprövas har ökat dramatisktpå närmastettsom av
sätt under 1980-talets hälft. har medförtDetta långa handlägg-senare
ningstider och växande ärendebalanser. Under åren 1990 och har1991
dock antalet anmälda skador rrinskat. Det finns omständigheter som
talar för denna minskning inte tillfällig.är Bland förväntasatt annat
förbättrad rehabilitering, regelândringar inom arbetsmiljöområdet,
arbetsgivarens skyldighet sjuklön den förlängda samord-att utge samt
ningstiden medföra såväl antalet arbetsskadorsammantaget att som
antalet anmälningar skall bli föremål för försäkringsmässigsom en
prövning kommer minska ytterligare.att

Inledningsvis kom försäkringskassornas tillämpning arbetsskadeför-av
säkringen visspräglas osäkerhet. Detta gällde främst bedöm-att av en
ningar de sjukdomar korn omfattas försäkringen. Kri-attav nya som av
tik kom riktas vad från vissa häll alltföransågatt mot man vara en

tillämpningrestriktiv bedömningama varierade mellan olikasamt mot att
kassor. Statistiska skillnader i godkännandefrekvens mellan kassoma
kunde också under inledningsskede. Med stöd fram-noteras ett av en
växande har andelen godkändapraxis skador kommit öka ochatt ut-
gjorde ñr arbetssjukdomamasår 1991 del 77 % och för olycksfallen
86 96. Utredningen har även statistikgranskat avseende kassomas
bedömningar under perioden juli 1990 -juni Resultatet1991. gransk-av
ningen bilden i acceptabel likformighet mellanstort settav enger
kassoma.

Arbetsskadeförsäkringen finansieras särskild arbetsgivarav-genom en
gift. avgift bestämdesDenna år till avgiftsunderlaget,1988 0,9 % av

i princip vad arbetsgivaren under lönåretmotsvaras utgettsom av som
i eller naturaförmåner. Influtna medel tillförs arbetsskadefondenpengar
med tillgångar kostnader för ersättningar enligt lagen arbetsska-vars om
deförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall täckas. Som ett
resultat ökat antal ärenden och för de försäkradeettav en gynnsam

Årutveckling praxis har kostnaden för försäkringen ökat. hade1987av
försäkringens utgifter överstigit dess inkomster fondensså behållningatt

Årslut. 1991 kostnademaöversteg inkomsterna med drygt 6 300tog
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miljoner kronor och det sammanlagda underskottet i fonden uppgick vid
till drygtårets slut miljoner20 100 kronor.
komplementSom till arbetsskadeförsäkringen harett parterna ar-

betsmarknaden slutit kollektivavtal trygghetsförsäkring vid arbets-om en
skada. Genom trygghetsñrsäkringen de anställda ersättninggaranteras
enligt skadeståndsrâttsliga vid inträffad arbetsskada. Störstnormer en
betydelse har trygghetsförsäkringen det gäller ekonomisknär ersättning
för ideells.k. skada dvs. ersättning för sveda och värk, lyte eller men

för olägenheter i övrigt. Ersättning från trygghetsñrsäkringensamt
lämnas frågan vållande behöver prövas. I kollektivavtaletutan att om
har vidare införts klausul friskriver arbetsgivaren från skades-en som
tåndsansvar. Trygghetsförsäkringama har medfört skadeståndsans-att
pråk arbetsgivare är mycket sällsynt förekommande.mot

Utredningen har funnit generelladet skadebegreppet bör bibehållas.att
Med arbetsskada skall enligt utredningen i fortsättningenäven förstås

följdskada till olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet. Medav annan
skadlig inverkan i princip varje i arbetsmiljön förekomman-annan avses

de faktor kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.som
Förslaget gör det möjligt i framtiden fånga in den kunskaps-ävenatt
utveckling sker det medicinskapå området. Det generella skade-som
begreppet är också ändamålsenligt det skadeñrebyggandemest ur
arbetarskyddets synpunkt. Från dessa utgångspunkter utredningenhar
funnit generell beskrivning föredra framför teknikatt t.ex.en vara en
där vissa skadliga faktorer förtecknas i lista.en

Utredningen föreslår dock kravet kunskap den skadebringan-påatt om
de egenskapen hos åberopad arbetsmiljöfaktor skärps. skadligFör atten
inverkan skall ha förelegat är det enligt nuvarande praxis till-anses
räckligt det kan visas faktor, eller kombination faktorer,att att en av
sannolikt kan upphov till den skada drabbat försäkra-dentypge av som
de. Utredningen föreslår kravet skall höjas så skadlig inverkanatt att
bedöms föreligga först detnär med hög grad sannolikhet visaskanen av

faktorn har sådan skadebringande egenskap.att en
Utredningen redovisar också vissa beslutsfattarensynpunkter på hur

bör tillämpa principen skadlig inverkan skall bedömas med hänsynatt
till den försäkrades befintliga skick eller särskilda känslighet.tagen

försäkradNär varit för skadlig inverkan skall sambandetutsatten
mellan denna skadlighet och den skada uppkommit i det enskildasom
fallet bedömas enligt för arbetsskadeförsäkringen mycketen gynnsam
bevisregel. Sådant samband skall föreligga inte betydliganses om
starkare skäl talar det. Utredningen föreslår denna bevisregel blirmot att
oförändrat tillämplig på skador till följd olycksfall då försäk-samtav en
rad varit för viss form skadlighet eller ådragit sig vissutsatt typav av
sjukdom. Utredningen åsyftar därvid sådana arbetssjukdomar ärsom ur
tillämpningssynpunkt oproblematisk Kännetecknande för demnatur.av
är de sedan länge blivit ganska klart avgränsade i praxis. Ditatt hör
sjukdomar framkallats ämne, strålande energi, skakningar,som genom
vibrationer, mekaniska stötar, buller och smitta eller sjukdom i sena
eller omgivning, sjukdom i vävnaderna kring överarmens epikon-senas
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nervförlamning.inflammation i slemsäck och periferdyler,
bevis-sjukdomar föreslår utredningen skärptövrigaFör typer enav

förskall föreliggainnebär presumtion interegel ettatt ansessom
skadanpositiva belägg förorsakssamband. stället skall det krävasI att
förslagskall enligt utredningensorsakats arbetet. Sambandhar av

för skärpningenskäl talar för det. Motivet ärföreligga övervägandeom
dennanuvarande bevisregel visatde erfarenhetergångna årens attatt av
gällerväl lämpad för sambandsfrågan när detinte särskilt avgöraär att

konkurrerandenormalt föreligger rad olikasjukdomar för vilka det en
fallet. medicinska vetenska-orsaker till uppkomsten i det enskilda Den

tillfredsställande sättkan, i fråga dessa sjukdomar, inte på ettompen
mellantillhandahålla underlag för bedömningar gör gränsenattsom

upprätthållasicke arbetsrelaterade skador kan påarbetsrelaterade och ett
återfinns främst ochacceptabelt Bland dessa sjukdomarsätt. rygg-

psyko-muskler de psykiska ochledbesvär, sjukdomar och skador i samt
somatiska sjukdomarna.

förslag således differentiering denUtredningens innebär av nuva-en
ställasanspråk kommer därmedrande enhetliga bevisregeln. Större att

ökade kravskärpta bevisregeln med sittde tillämpande Denpå organen.
omfattandeföra med sig behovvisat samband kommerpå att av mer

gäller såväl i fråga kartläggning kon-utredningar i dag. Detän avom
beträffande medicinska frågor.kurrerande skadeorsaker som

kraftföreslår reglerna skall träda i denUtredningen de latt nya
skall tillämpas vid beslut arbets-januari och tidigare regler1993 att om

försäkrings-skada inträffat före detta datum och anmälts tillsomsom
kassan den 31 december 1993.senast

förändringarna beräknas, de tillämpas vid samtligaföreslagna närDe
anmälda minska antalet godkända arbetssjuk-bedömningar skador,av

% Utredningen, studerat försäkrings-domar med mellan 40 och 50 som.
godkändabedömningar för beräknar antaletkassomas år 1990, att

från 55 till Jämförtarbetssjukdomar skulle sjunka 500 30 800.ca ca
för arbetsskadesjukpenning innebär dettamed kostnaden år 1991 en

Minskad sjukskrivning tillminskning med 2 360 miljoner kronor.ca
ekonomiskt belasta den allmän-följd arbetsskada kommer i stället attav

statsñnansiella därför beräknasförsäkringen. Den besparingen kanna
för arbetsskadesjukpenning,till % de minskade kostnaderna10 avca

miljoner kronor.dvs. 236ca
till-Livräntekostnadema minskar också. de föreslagna reglernaOm

beviljades livränta under skulle kostnads-lämpats dem år 1991på som
kan deblivit miljoner kronor. längre siktminskningen ha 290 Påca

medreglerna innebära minskning de årliga kostnadernaföreslagna en av
miljoner kronor.500lca
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Författningsförslag

tillFörslag
1976:380ändring i lagenLag omom

arbetsskadeförsäkring
kap. och lagen 1976:380Härigenom föreskrivs 2 2 §§latt om ar-

betsskadeförsäkring skall ha följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.2
§1

arbetsskada förstås iförstås i MedMed arbetsskada
skada till följdskada till följd denna lagdenna lag av av

skadligskadlig olycksfall ellerolycksfall eller annanannan
i arbetet. Medinverkaninverkan i arbetet. annan

inverkanskadlig inverkan avses
med hög gradfaktorav en som

sannolikhet kan upphovgeav
till sådan skada den för-som
säkrade har.

olycksfall iOlycksfall vid färd till eller från arbetsstållet räknas som
föranleddes och i samband med arbetet.arbetet, färden stod näraom av

olycksfall framkallats smitta,skada beror änHar på annat avsom
det.arbetsskada i den regeringen föreskriverden månanses som

2 §

varit förförsäkrad varit för försäkradHar Harutsatt utsatt
eller skadlig olycksfall skall, skada hanolycksfall somannan
arbetet, skada har ådragit siginverkan skalli anses vara orsa-

olycksfallet,han har ådragit sig kad inteanses av omsom
skäl talarorsakad den skadliga betydligt starkare motvara av

stark- det.inverkan, betydligtom
skäl talar det.motare

l omtryckt 1977:264Lagen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

försäkradHar förvarit utsatt
skadlig inverkanannan av

ämne,-
strålande energi,-
skakningar, vibrationer, eller-

mekaniska stötar,
buller eller-
smitta,-

skall skada han har ådra-som
git sig orsakadanses vara av
den skadliga inverkan, inteom
betydligt starkare skäl talar mot
det.

Vad andra stycketisagtssom
orsakssamband gäller ävenom
försäkrad varitnär utsattsom

för skadlig inverkan harannan
ådragit sig

sjukdom elleri isena senas-
omgivning,

sjukdom vävnaderna kringi-
epikondyler,överarmens

inflammation slemsäcki eller-
perifer nenförlamning.-
Har försäkrad i fall änannat

andra ochi tredjesom avses
styckena förvarit utsatt annan
skadlig inverkan, skall skada

han har ådragit sigsom anses
orsakad den skadligavara av

inverkan, övervägande skälom
talar för det.

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 1993. bestämmelser gäller
för arbetsskada har inträffat före detta datum och anmälts tillsom som
allmän försäkringskassa den 31 december 1993.senast
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Inledning1

1.1 Bakgrund
juli Försäk-Arbetsskadeförsäkringen varit i kraft sedan den 1977.har l

kraftigtskadebegrepp ochinnebar införde generelltringen att ettman
Försäkringen har medfört tillström-förhöjda kompensationsnivåer. att

detta bidragitefter har tilltagit. Till harningen ärenden hand attav
allmänhetenförsäkringen har ökat blandkännedomen mass-genomom

från försäkringskassor,olika insatsermediernas försorg och genom
organisationerna. generellariksförsäkringsverket och de fackliga Det

fler godtagits arbets-skadebegreppet har lett till allt skador haratt som
arbetsskadefon-stigit,skada. Kostnaderna för försäkringen har i sin tur

försäkringen ikapital sedan länge förbrukat och måstedens är stor
lagensstatsbudgeten. Kritik har riktatsutsträckning finansieras över mot

arbetsskada och klararedefinition vad skall anses som en enav som
skadorarbetsrelateradegränsdragning mellan arbetsrelaterade och icke

efterlysts.har
tillkalladsärskild utredningsman 1984har överLagen setts somav en

medför komma tillföreslog vissa åtgärder rättaSOU 1985:54 att
ärendebalanser och långa handläggningstider på sätt änannat genom

förvaltningsrevi-revisorer har efterresursförstärkning. Riksdagens en
arbetsskadeförsäk-l988 gjort gällandesion i kritisk 89:5 attrapporten

fungeraruppbyggnad interingen bl.a. till följd arbetsskadebegreppetsav
upprepade tillfälleni nuvarande utformning. Riksdagen har vidväl sin

arbetsskadeförsäkring-förändringbehandlat motioner syftat tillsom av
en.

direktivregeringen utfärdade den 22 augusti 1991förutvarandeDen
arbetsskadeförsäkring-frågor inomför kommitté för vissaöversyn aven

ianalys bestämmelserna 2Uppgiften i huvudsak göraatt avvar enen.
bestämmel-och bedöma dessakap. arbetsskadeförsäkringlagen omom

ändamålsenlig utformning.arbetsskadebegreppet hade fått enser om
i skulle dock inte ändras.Bevisregeln 2 kap. 2 §

december 1991sin verksamhet. Den 5Kommittén kom aldrig att starta
särskildkommitténs uppdrag skullebeslöt regeringen övertasatt av en

förslag till ändringskall delsutredningsman. Denne överväga av grun-
underskall arbetsskada, dels övervägadema för vad som anses som

kan tillgodo-försäkringsskyddet för arbetsskadadevilka förutsättningar
obligato-nuvarandepå sätt än t.ex.annat systern genom engenomses

försäkringsbolag.i privataarbetsskadeförsäkring kan tecknasrisk som
och förslagutredningens övervägandendetta betänkande redovisasI

utredningsupp-arbetsskadebegreppet. andra delensåvitt gäller Den av
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draget kommer redovisas Enligtatt direktiven bör skesåsenare. senast
före utgången innevarande år.av

1 Utredningsuppdraget

Utredningens direktiv dir. 1991:109 framgår vad statsrådet Boav
Könberg anförde vid regeringssammanträde den 5 december 1991. En-
ligt honom problemenär med arbetsskadeförsäkringen mångfasetterade
samtidigt det är angeläget skyndsamt komma fram till lösningar.attsom
När det gäller förevarande del utredningsuppdraget framhålls följan-av
de.

Arbetsskadeförsäkringen har betydelse ñr det förebyggande arbets-
miljöarbetet och för möjligheterna upptäcka arbetsmiljörisker.att nya
Genom arbetsskadeanmälningarna får ansvariga myndigheter, företag,
organisationer och andra intressenter kännedom brister i arbetsmiljönom

leder till arbetsskador. För försäkringen skall kunna fyllaatt dennasom
funktion det viktigtär gränsen mellan arbetsrelaterade och ickeatt
arbetsrelaterade skador kan upprätthållas. Ett instrument behövs med
vilket med rimlig grad säkerhet kan identifiera de skadorman av som
faktiskt har sin grund i arbetet.

Frågan ställs arbetsskadeförsälcringen med gällande presumtionom nu
orsakssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och uppgivenom en

skada leder till rimlig sådan gräns upprätthålls.att I direktivenen
besvaras denna fråga med nej och det nödvändigt åtgärderattanses
vidtas för ändra detta förhållande. Utredningen skallatt därför överväga
och lämna förslag till ändring de grundläggande bestämmelsernaav om
arbetsskada i kap.2 lagen arbetsskadeförsäkring i syfte åstad-attom
komma tydligare avgränsning mellan arbetsrelaterade och ickeen
arbetsrelaterade skador. Med denna utgångspunkt bör utredningen kunna
ompröva dessa regler någon särskild begränsning.utan

Utredningen bör också pröva behovet anpassning lagstiftningav av
anknyter till lagen arbetsskadeförsäkring, lagen statligtsom t.ex.om om

personskadeskydd. Konsekvenserna för försäkringskassoma förvalt-och
ningsdomstolama skall långtså möjligt Utredningen skallsom anges.
också analysera och bedöma konsekvenserna för de avtalsbundna försäk-
ringarna ersättning vid arbetsskada och beakta huruvida förslagenom
kan förväntas få återverkningar benägenhetenpå hos dem skadas attsom
föra fram skadeståndsanspråk arbetsgivare.mot

Utredningen bör redovisa uppdraget i denna del den 30 aprilsenast
1992.

l Utredningsarbetet

Utredningsmannen har biträtts dels sakkunniga dels två referens-av
den för de i riksdagensammansatt ingåen-grupper representanterena av

de politiska partierna och den andra bestående förrepresentanterav
arbetsmarknadens Utredningsrnannen förordnadesparter. beslutgenom
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februari, flertalet februariden 10 de sakkunniga beslut den 24av genom
referensgruppemaoch flertalet i beslut den 20experternaav genom

fyraSammanträde har hållits med de sakkunniga vid tillfäl-1992.mars
len början den och med vardera referensgruppen vidmed 3 tvåmars
tillfällen med början den 25 mars.

Arbetet har fått bedrivas under stark tidspress. Tiden har varit så
knapp nödvändigt analysarbete har fått begränsas. Konsekvensbe-att

fåttskrivningama har i viss utsträckning bli övergripande karaktär.av
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arbetsskadeförsäkring2.1 Lagen om

kraft denträdde i 1arbetsskadeförükiing LAF1976:380Lagen om
yrkesskadeförákring1954:243samtidigt lagenjuli 1977, omsom

Äldre fortfarande igäller dockbestämmelserupphörde gälla.YFL att
ikraftträdandet.inträffat föreskada harfråga somom

dvs.förvärvsarbetande,omfattar allaenligt LAFArbetsskadesskyddet
Beträff-företagare.ochuppdragstagarearbetstagare ävenförutom egna

skadadedock den ärförutsättssistnämnda kategoriernabådaande de att
utförarbetstagarearbetegäller vidSverige. LAF ävenbosatt i som en

arbetstagarenoch ärhögst årarbetetutomlands, ettavses varaom
verksamhet här i riket.medutsänd arbetsgivareav en

arbetsmark-deltar iför denArbetsskadeförsäkringen gäller även som
deltar iarbetsmarknadsinstitut ellervidinskrivennadsutbildning, är

Skyddet gällerlänsarbetsnämnden.efter beslutvidgad arbetsprövning av
god-arbetsträning hararbetsprövning ellerden genomgåräven somsom

arbetslivsinriktad rehabili-iförsäkringskassa eller deltarallmänkänts av
försäkringallmän AFL.enligt kap. lagentering 22 om

studerandegrupper. Dessaandraomfattar dessutom vissaFörsäkringen
utför arbetedå eleveni utbildningenendast underomfattas moment som

utförsvanligensådanteller till sin liknarmedöverensstämmer art som
förvärvsarbete.vid

skad-olycksfall ellertill följdarbetsskada förstås skadaMed annanav
Även eller från arbets-olycksfall vid färd tilli arbetet.lig inverkan

föranleddes ochfärdeni arbetet,olycksfallstället räknas avomsom
smittaframkallatsskadasamband med arbetet. Förstod i nära avsom

särskilda regler.gäller
skadligolycksfall ellervarit förförsäkrad harOm utsatt annanen

orsakadådragit sigskall skada haninverkan i arbetet avanses varasom
det.starkare skäl talarbetydligtinverkan, inteden skadliga motom

dåinträffat den dagolycksfall haSkada till följd änannat ansesav
fråga arbets-gäller iinnebär LAF ävenvisade sig. Dettaskadan att om

förehar skettinverkantill följdsjukdom har uppstått somav ensom
tid-efter dennasig förränsjukdomen inte visarjuliden 1977l om

punkt.
fördagarlängre 180skall i princip ha änArbetsskadan attvarat ge

dessförinnan,tidenersättning enligt LAF. Förförsäkrade tillden rätt
formersättning ihar tillden försäkrade rättsamordningstiden, gäller att

försäk-allmännaersättning från denarbetsgivaren ochsjuklön frånav
sjukpenning. Densjukvårdsersättning ochringen i form t.ex. somav

samord-underdock till förmåner ävensjukförsäkrad har rättinte är
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ningstiden. Under denna tid ersätter arbetsskadeförsäkringen dessutom
nödvändiga kostnader för sjukvård riket, tandvård och särskildautom
hjälpmedel i den dessamån kostnader inte ersätts enligt AF L. För skada

inträffat före den januari1 1992 är samordningstiden dagar.90som
Efter samordningstidens slut ersätter arbetsskadeförsäkringen nödvän-

diga kostnader för bl.a. läkarvård, tandvård, sjukvårdande behandling,
sjukhusvård, läkemedel och särskilda hjälpmedel. Vid sjukdom som
sätter ned arbetsförmågan efter samordningstiden sjukpenning frånutges
arbetsskadeförsäkringen. Hel sjukpenning enligt LAF normaltmotsvarar
1365 årsinkomsten till 7,5 basbelopp 252 700 kr år 1992.av upp

Vid bestående nedsättning arbetsförmågan med minst femtondelav en
har den försäkrade tillrätt ersättning i form livränta för den in-av
komstförlust uppkommer. Livräntan skillnaden mellanmotsvararsom
den inkomst försäkradeden skulle ha haft han inte hade skadats ochom
den inkomst han skadan kan beräknas komma få. Livräntantrots att
ersätter inkomstförlust till 7,5 basbelopp. Inkomstbortfall för årupp som
understiger fjärdedel basbeloppet 8 425 kr år 1992 dock inteen av ger

tillrätt livränta.
Som underlag för beräkning livränta läggs i princip den försäkra-av

des sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL vid den tidpunkt från
vilken livränta skall eller, han inte sjukpenningförsäkrad,utges om var
den inkomst då skulle ha utgjort hans sjukpenningrundande in-som
komst. Skall livränta börja först sedan avsevärd tid har förflutitutges
efter den skadliga inverkan i arbetet får underlaget bestämmas med led-
ning högre förvärvsinkomst den sjukpenninggrundandeän in-av annan
komsten, särskilda skäl talar för det.om

För försäkrad inte har fyllt 25 år när skadan inträffade gällersom
särskilda regler för beräkning livränteunderlaget, vilka sikte påtarav
den försäkrades sannolika framtida inkomst oskadad. Reglernasom
innebär uppräkning underlaget görs för den försäkradeatt vid 18,en av

och21 25 ålder.års Uppräkningen bygger på antagande om genom-
snittslönen för berörda åldersgrupper i den försäkrades yrke.

För försäkrad utbildninggenomgår utgörs livränteunderlagetsom
under beräknad utbildningstid lägst den inkomst han sannolikt skulleav
ha fått han vid tiden då skadan inträffade hade avbrutit studierna ochom
börjat förvärvsarbeta. För tid efter utbildningens slut utgörs underlaget

lägst den inkomst förvärvsarbete den försäkrade då sannoliktav av som
skulle ha fått skadan inte hade inträffat.om

Är försäkrad har tillrätt livränta samtidigt berättigad tillen som
förtidspension enligt AFL med anledning den inkomstförlust för-av som
anlett livräntan, livräntan endast i den denutges mån överstiger pen-
sionen. En livränta kan tidsbegränsas eller tills vidare. Livräntanutges

i princip längst till den månadutges under vilken den försäkrade fyller
65 år.

Har försäkrad avlidit till följd arbetsskada begrav-en utgesav en
ningshjälp med belopp 30 % basbeloppetett vid tidenmotsvararsom av
för dödsfallet 10 110 kr år 1992.

Om försäkrad avlider till följd arbetsskada kan livräntaen utgesav en
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till efterlevande jämställdmake, med make eller kvinna barn.samtman
följd inträffatVid dödsfall till skada före den januari 1990lav som

äldre regler.gäller
formErsättning lämnas i omställningslivränta, särskild efterlevan-av

delivränta och livränta till barn under förutsättningar likartadeärsom
med reglerna för efterlevandepension från folkpensioneringen.

Livränta till efterlevande beräknas grundval ersättnings-på ettav
underlag i princip den avlidnes årsinkomst. Ersättnings-motsvararsom
underlaget är begränsat till 7,5 basbelopp. Livränta till barn 40 %är av
ersättningsunderlaget. flera förFinns barn ökas procenttalet med 20
varje bam. Det sammanlagda beloppet delas sedan lika mellan barnen.
Livränta till barn till med den månad barnet fyller Vidoch 18 år.utges
studier kan livränta till och med juni det barnet fyllermånad år 20utges
år.

Efterlevande make har under månad-rätt till omställningslivränta tolv
från dödsfallet. Omställningslivräntan förlängs för den har vård-er som

naden och stadigvarande sammanbor med barn under tolv år. Rättom
till särskild efterlevandelivränta har den möjlighet skaffa sigattvars
inkomst arbete nedsatt med minst hälften grund arbets-är pågenom av
marknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa eller jämförlig omständighet.annan
Nedsättningen skall ha bestått alltsedan makens död och får inte endast

kortvarig. Omställningslivränta och särskild efterlevandelivräntavara
med % ersättningsunderlaget efterläm-20 när den avlidne ävenutges av

bam är berättigat till livränta, i fall %.45annatnar som

2.2 statligtLagen personskadeskyddom

Bestämmelser ersättning från för skada ådragen under tjänste-statenom
pliktig verksamhet har sammanförts i lagen 1977:265 statligtm.m. om
personskadeskydd LSP. skyddade personkretsen omfattar bl.a.Den

fullgörden värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring och densom som
deltar i räddningstjänst. omfattarLagen också den intagen förärsom
vård i kriminalvårdsanstalt eller i hem för vård och tillsyn vissaett av

eller missbrukare den häktad eller anhållen eller iärsamtunga som
fall intagen eller i förvar kriminalvårdsanstalt,i häkte ellerannat tagen

polisarrest.
Alla skador inträffar under skyddstiden kan grunda rätt tillsom er-

sättning. oberoende olycksfallDetta gäller skadan beror på ettav om
eller skadlig inverkan. Skyddstiden börjar förstaden färden på-när
börjas till verksamheten eller intagningen och gäller till dess den sista
färden från verksamheten eller intagningen gälleravslutas. Skyddet
alltså under fritid och ledighet. Omfattas skadaäven ävenannan en av
LAF skall ersättning enligt LSP endast i den ersättningenmånutges
därigenom blir högre. Enligt ersättning vid sjukdom, bestå-LSP utges
ende nedsättning arbetsförmågan och dödsfall. Därvid blir ersätt-av
ningsreglema i LAF i huvudsak tillämpliga.
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2.3 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Försäkringsskyddet den allmänna försäkringen och lagengenom om
arbetsskadeförsäkring kompletteras förmåner arbetsgivamas ochav som
arbetstagarnas organisationer kommit överens kollektivavtal,om genom
trygghetsñrsäkring vid arbetsskada, TFA. Samtliga anställda arbe-som

Ävenunder gällande kollektivavtal omfattadeär försäkringen.tar av
arbetsgivare inte slutit kollektivavtal kan teckna trygghetsförsäk-som

Ävenring. arbetsgivaren själv, liksom rörelseidkare anställda, kanutan
omfattas TFA.av

Vid tjänstgöring utomlands gäller TFA normalt länge denså anställde
har rätt till sjukpenning enligt lagen allmän ñrsäkring. Genomom en
tilläggspremie kan försäkringsskyddet utsträckas till omfatta utlands-att
vistelse under längre tid.

TFA administreras konsortium med AMF-trygghetsför-ett namnetav
säkring. Försäkringspremien betalas arbetsgivaren och baseras påav
lönesumman. Premien förâr närvarande 1992 % för0,85 kollektiv-
anställda inom LO-området och för0,05 % tjänstemän inom PTK-om-
rådet. På det kommunala området TFA-KL är premien 0,35 %. För-
säkringsbeständet avseende ochTFA TFA-KL omfattar för-174 000ca
säkringsavtal. Drygt miljoner3 arbetstagare omfattas TFA ochav
TFA-KL.

Avsikten med TFA är den drabbats personskada i arbetetatt som av
skall kunna få ersättning enligt skadeståndsrättens för sådananormer
anspråk, inte arbetsskadeförsäkringen,ersätts be-utan attsom genom
höva visa arbetsgivaren eller någonatt vårdslöshet ärannan genom
skadeståndsskyldig. Störst betydelse har TFA:s ersättning för ideell
skada, dvs. sveda och värk, lyte och för olägenheter i övrigt.samtmen

Tabell l Ersättningar från TFA under år 1990 milj. kr.

Sveda och värk 322
Lyte och 461men
Olägenheter i övrigt 370
Förlorad arbetsinkomst 70
Ersättning vid dödsfall 12
Kostnader, vård 41m.m.
Summa ersättningar 1 276

Ersättningsreserv 688

Summa skadekostnader l 964

Avsättningen till ersättningsreserv kostnaden för under år 1990avser
inträffade skadefall vid beräkningstidpunkten inteännu anmälts tillsom
AMF-trygghetsförsäkring.
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Begreppet arbetsskada och regeln för sambandsbedömning definieras i
i principTFA på sätt i LAF.samma som

Vid olycksfall lämnas ersättning för inkomstförlust skadan givitom
upphov till sammanlagt minst dagars sjukskrivning. Vid arbetssjuk-åtta
dom lämnas ersättning endast skadan efter visan-kvarstår 180 dagarom
dedagen. För sjukdom visats före år 1992 gäller skadan skallattsom
kvarstå i dagar. Ersättning90 lämnas fr.o.m. första dagen med vad den
försäkrade faktiskt förlorathar i inkomst. Vid beräkning inkomst-av
förlustens storlek hänsyn till försäkrade formvad den erhållit itar man

sjukpenning från försäkringskassan, sjuklön från arbetsgivaren,av
ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring och tid efterAGS Förannat.
LAF samordningstid betalar kassan inkomstförlusten.regel hela:s som

förlust,Uppstår ändå inkomstförluster basbelopp,någon över 7,5t.ex.
lämnar TFA ersättning.

Ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader eller kostnader för vid
olycksfall skadade kläder, glasögon o.dyl. kan lämnas till skadad ärsom
berättigad till ersättning för inkomstförlust eller för sveda och värk. l
sjukdomsfall kortare tid än åtta dagar lämnas ersättning förvaratsom
läkar- och sjukvårdskostnader till den del de sammanlagda kostnaderna
överstiger 100 kr. Efter samordningstiden försäkringskassanlämnar er-
sättning för läkar- och sjukvårdskostnader.

Vid olycksfall lämnas ersättning för sveda och värk sjukskriv-om
ningstiden minst dagar. dessa fallär 31 I lämnas ersättning från arbets-
oförmågans första dag. Ersättning vid arbetssjukdom lämnas i regel
tidigast fr.o.m. den 91:a dagen efter visandedagen. Ersättning utges
dock alltid för sveda och värk den på grund arbetsskadans harartom av
varit Normalbeloppen försvår. år framgår nedanstående tabell.1991 av

Tabell 2 Ersättning för från år 1991sveda och värk TFA

förstaDe följande tid däreftertre tre
månaderna månader

Sjukhusvård
skadasvår 3 700 2 700 900l-

skada 2 700 7002 9001annan-
vårdAnnan 600l 1 600 800

Beloppen kan höjas vid svåra brännskador och vid vård inten-påt.ex.
siwårdsavdelning. Ersättningen för sveda och värk betalas dennärut
akuta sjukdomstiden har upphört och fri från inkomstskatt.är

den skadadeKan grund bestående följderpå arbetsskadan inteav av
återgå i tidigaresitt förvärvsarbete, TFA skäliga kostnader förersätter
erforderlig rehabilitering till jämförbart yrke.annat

Ersättning för lyte eller stadigvarande lämnas när det kvar-annat men
stående lytet eller förutses bli bestående för framtiden, dockmenet
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tidigast då den akuta sjukdomstiden upphört. Ersättningen beräknas
enligt särskild tabell med utgångspunkt dels från den medicinska in-
validitetsgrad kan förutses bli bestående för framtiden, dels densom
skadades ålder ersättning lämnas.när

3Tabell Några på ersättning frånexempel TFA vid medicinsk invaliditet
1991år

Grad medi- Den skadades ålder, engångsbelopp, krav
invaliditetcinsk 25 år 50 år 65 år

100 350 000 262 500 175 000
70 200 000 150 000 100 000

%50 140 000 105 000 70 000
%30 00083 62 250 50041
%25 70 500 52 875 35 250
%10 31 500 23 625 15 750
% 3 2001 2 400 600l

Utöver de i tabellen angivna beloppen kan ytterligare ersättning lämnas
det bestående lytet eller medfört vanprydande ärr,t.ex. menetom ampu-

Äventationsdefekt, förlust sinnesfunktion, tänder eller inreav organ.
ersättningen för lyte eller fri frånär inkomstskatt.men

skadadeDe kan vid bestående medicinsk invaliditet ersättning för
olägenheter i övrigt till följd skadan. Därmed förstås bl.a. besvärav

ökadeller anspänning i arbetet, besvär i privatlivet eller minskade möj-
ligheter till fritidsaktiviteter. Ersättningen skall minstuppgå till 70 % av
ersättningsbeloppet för lyte och men.

Vid dödsfall kan ersättning för begravningskostnader förochutges
förlust underhåll. Till efterlevande make, och med make jämställdav

eller kvinna, lämnas dock alltid ersättning för förlust underhållman av
med minst 25 000 kr. Till varje barn lämnas alltid ersättning med minst

kr för2 500 varje tillår återstår det barnet fyllerår 20 år.som

2.4 Det statliga avtalet ersättning vidom
personskada

Kompletterande förmåner slag TFA:s statligtgaranterasav samma som
anställda avtalet ersättning vid personskada bör-PSAgenom om som
jade gälla den april 1986. Motsvarande tidigarel avtal, fortfarandesom
gäller för skada inträffat eller visat sig före den april hette1 1986,som

personskadeförsäkring. Parter bakom PSA är arbets-statens statens
givarverk, SACO, Statsanställdas förbund och TCO-OF.

Statens trygghetsnämnd TrN prövar ersättningsanspråk enligt PSA.
För TrN:s räkning sker regleringen skadorna hos AMF-trygghets-av
försäkring.
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PSA gäller i princip alla arbetstagare för vilka arbetsgivarverkstatens
har rätt sluta kollektivavtal avlöningsvillkoren. Arbetsskadebe-att om

bevisregleroch inom följerPSA den rättspraxis utvecklatsgrepp som
vid tillämpningen LAF. Ersättningsreglerna i följerPSA skadestånds-av
rättens och iär desamma inom TFA.stort settnormer som

Ersättning för inkomstförlust lämnas enligt i princip reglersamma som
i TFA. Vid beräkning inkomstförlustens storlek bl.a. hänsyntarav man
till vad arbetstagaren erhållit i form lön med sjukavdrag från arbets-av
givaren. För tid efter LAF samordningstid betalar anställningsmyndig-:s
heten full lön till den skadade. Uppstår ändå förlust,någon t.ex. som
följd tjänstgöringsberoende lönetillägg eller bortfall bisyssla,av av
lämnar PSA ersättning.

Även ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader eller kostnader för
vid olycksfall skadade kläder, glasögon o.dyl. lämnas enligt regler som
är desamma för TFA. För tid efter samordningstiden betalarson1 an-
stållningsmyndigheten arbetstagarens läkar- och sjukvårdskostnader.

Rehabiliteringsansvaret för skadad arbetstagare åvilar anställnings-en
myndigheten.

Ersättning för ideell skada, för olägenheter i övrigt och vid dödsfall
överensstämmer i huvudsak med de gäller för TFA.normer som
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3 Ersättning vid sjukdom

3.1 Lagen sjuklönom

lagen sjuklönGenom 1991:1047 SjLL har anställd tillrättom en er-
sättning i form sjuklön från sin arbetsgivare under de första fjortonav
kalenderdagama i sjukperiod. förstaUnder de dagarna med sjuk-treen
lön har den anställde till denrätt 75 % lön och andra anställnings-av
förmåner han skulle ha fått han varit i därefterarbete. tidFörsom om
har den anställde tillrätt ersättning med %. ersättning från90 Om
avtalsgruppsjukförsäkring eller liknande utbetalas till den anställde under
sjuklöneperioden skall ersättningen jämställas med sjuklön och tillgodo-
räknas arbetsgivaren.

underlaget för beräkningI sjuklönens storlek inräknas exempelvisav
även OB-ersättning och liknande den anställde går miste tillsom om
följd sjukdom. underlagetI skall däremot inte räknas in värdetav av
sådana förmåner den anställde inte miste grund sjuk-går påsom om av
dom, värdet fri bil. I SjLL begränsas ersättningsunderlaget intet.ex. av
till de 7,5 basbelopp gäller vid beräkning sjukpenninggrundandesom av
inkomst enligt AFL.

Sjukdomsbegreppet i SjLL har givits utformning i AFL.samma som
Till skillnad från krävsAFL dock inte arbetsförmågan är nedsatt medatt

viss andel. tillFör rätt ersättning räcker det den anställde inteatten
kurmat arbeta viss del dagen grund sjukdom.på En anställd kanav av
alltså i princip ha till l eller 910rätt 10 sjuklön.t.ex.

Arbetstagarens till sjuklönrätt gäller från och med den första dagen av
anställningen. Gäller anställningen för kortare tid månad haränen en
den anställde till sjuklön först sedanrätt han varit anställd i fjorton
dagar. Upphör anställningen bryts till sjuklön.rätten

Efter ansökan arbetstagare sjukdompå grund kan antasav en som av
komma frånvarande i särskilt omfattning kan försäkrings-att storvara
kassan besluta särskilda regler skall gälla. Ett bifall till sådanatt en
ansökan medför dels den anställde har till sjuklön efterrätt kom-att en
pensationsgrad 90 % under de förstaäven dagarna, delstre attom
arbetsgivaren skall kunna frånersättning försäkringskassan för den
sjuklön betalats till den anställde.som

En arbetsgivare sammanlagda lönekostnader under kalenderårettvars
inte beräknas överstiga 90 basbelopp har möjlighet återförsäkra sigatt

försäkringskassanhos vissa de kostnader för sjuklön före-mot av som
kan drabbas vid sjukfrånvaro.taget av

2 l2-0564.SOU199
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3.2 Lagen allmän försäkringom

3.2.1 sjukpenning

sjukdomsfallOm inte avslutas under den period den haftanställdeett
tillrätt sjuklön, alltså inom fjortondagarsperiod, har han för tiden

därefter till sjukpenningrätt enligt från försäkringskassan.AFL Sjuk-
penningen skall i dessa fall kalenderdagsberäknas och kompensations-
graden %är 80 den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst, SGI.av
Fr.o.m den 91:a dagen i sjukfallet höjs kompensationsgraden till 90 %.
Utges sjuklön från arbetsgivaren, ersättning från avtalsgruppsjukförsäk-
ring liknandeeller för tid efter den dagen skall försäkringskassan90:e
minska sjukpenningen med belopp.samma

sjukpenning kan hel, fjärdedels, halv eller fjärdedelsutges tresom en
förmån.

sjuklönLagen skall inte tillämpas på egenföretagare och uppdrags-om
har vidDessa sjukdom i stället till sjukpenningrätt enligt AFLtagare.

fr.o.m. första dagen. För egenföretagare och uppdragstagare gäller
vidare sjukpenningen kalenderdagsberälcnas under hela ukperioden.att

3.2.2 Rehabiliteringsersättning

Den deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering har tillrättsom en en
rehabiliteringspenning med % den sjukpenningrundande100 inkomst-av

kap.22 AFL. till rehabiliteringspenningFör rätt krävs rehabi-atten
literingsåtgärden ingår i försäkringskassan upprättad rehabilite-en av
ringsplan den försäkrade ansöker sådan ersättning. Dess-samt att om

kan försäkringskassan särskilt bidrag för vissa merkost-utom utge ett
nader kan uppkomma i samband med rehabiliteringen.som

Rehabiliteringspenning kan hel, fjärdedels, halv ellerutges tresom en
fjärdedels förmån.

3.2. 3 Förtidspension

arbetsförmåganNär blir varaktigt nedsatt grund sjukdompå ellerav
nedsättning den fysiska eller arbetsförmåganpsykiska skallannan av

förtidspension avlösa sjukpenning ersättningsform. de fallI arbets-som
oförmågan inte kan varaktigt nedsatt kan bedömas blianses som men

förnedsatt avsevärd försäkradetid har den i stället tillrätt sjukbidrag.
Ett sjukbidrag alltidär begränsat till viss tid, följer i övrigtmen samma
regler förtidspension.som

Förtidspension kan beviljas efter frånansökan den försäkrade. För-
säkringskassan kan även bevilja försäkrad pension han harutan atten
gjort ansökan det.om

Förtidspension skall i princip beviljas först rimligsedan all rehabilite-
ring genomförts eller bedömts utsiktslös.som

Ersättning vid förtidspension lämnas från folkpensionen och från den
allmänna tilläggspensionen. Ersättningen från folkpensionen likaär stor
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förtidspensionvid vid ålderspension, för96 % basbeloppetsom av
pensionär och 78,5 % för pensionär lever tillsammans medensam som

också uppbär folkpension.maka som
reglerna beräkning tillåggspensionens storlek hjälpGenom medom av

antagandepoäng blir ATP-pensionen vid förtidspension principi likaav
den ålderspension den försäkrade skulle varit berättigad tillstor som om

han eller hon fram till ålder.arbetat 65 års
förtidspension,En eller sjukbidrag, kan i normalfallet beräknasett ge

kompensationsnivå för försäkradpå 65 % inkomst inte över-en en vars
stiger 7,5 basbelopp.

3.3 Ersättningar grundas avtalpåsom

3.3.1 Allmänt

sidanVid de ersättningar betalas från allmänna försäk-denutav som
ringen vid sjukdom och förtidspension förekommer ersättningar som
grundas olika överenskommelser i kollektivavtal. Ersättning kanpå
lämnas i form sjuklön från arbetsgivaren eller i form försäkrings-av av
ersättningar.

redovisningDen här de kompletterande ersättningamasom ges av
beskriver de regler gäller för år 1991.som

privatanställda3.3.2 Kompletterande ersättning för
arbetare

Privatanställda arbetare har till kompletterande ersättning frånrätt
avtalsgruppsjukförsäkring AGS vid sjukdom och förtidspension.

Ersättning lämnas med 12,5 % den sjukpenning den försäkradeav er-
hållit från försäkringskassan. i princip %Detta 10 löne-motsvarar av
bortfallet för inkomster till 7,5 basbelopp. Efter nittio dagar räknatupp
fr.o.m. insjuknandedagen enligt AFL lämnas ingen dagsersättning från
AGS.

Om försäkrad beviljas förtidspension eller sjukbidrag lämnas må-en
nadsersättning från AGS. Månadsersättningens storlek bestäms med ut-

från dengångspunkt SGI låg till för sjukpenningensgrimd storleksom
vid insjuknandetillfillet.

Exempel månadsersättningenspå storlek för försäkrad insjuknatsom
efter den 31 december och beviljats1990 förtidspension ersättningen
inkornstbeskattas.

SGI vid insjuknandet Mánadsersättning från AGS år 1991

90 000 0601
110 000 3301
130 000 7301
150 000 2 070
170 000 2502
190 000 eller högre 2 500
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lag- ochDe avtalsgrundade ersättningarna vid förtidspension fastställs
delvis skildapå grunder. Inom den allmänna försäkringen sker det på

grundval tidigare inkomster ATP-poäng, verkliga och ochantagnaav
arbetad tid poângår, verkliga och Inomantagna. AGS bestäms må-
nadsersåttningens storlek grundvalpå inkomsten vid insjuknandet.av
Detta detgör svårt allmängiltig kompensationsgrad. Schab-att ange en
lonmässigt kan den dock, vid lön inte överstiger basbelopp,7,5en som
beräknas tilluppgå 85 % den förlorade inkomsten.ca av

3.3.3 Kompletterande ersättning för anställda inom
kommuner och landsting

Arbetstagare inom kommuner och landsting anställda förärsom en sam-
manhängande tid minst månader med arbetstidtre motsvararav en som
minst % heltid40 har avtalsenlig till sjuklön frånrätt arbetsgivaren.av
Sjuklön med belopp motsvarande 10 % lönebortfallet.utges ett av

till sjuklönRätten omfattar 90 dagar i varje sjukfall.
Arbetstagare inom kommuner och landsting saknar till sjuk-rättsom

frånlön arbetsgivaren kan i stället berättigade till dagsersättningvara
från avtalsgruppsjukförsåkring AGS-KL. Ersättningen imotsvarar
princip 10 % lönebortfallet. Efter nittio dagar räknat fr.o.m. insjuk-av
nandedagen enligt AFL lämnas ingen dagsersättning från AGS-KL.

försäkradOm beviljas förtidspension eller sjukbidrag lämnas må-en
nadsersättning från AGS-KL. Månadsersättningens storlek är i princip
densamma inom AGS.som

3.3.4 Kompletterande ersättning för privatanställda
tjänstemän

Vid sjukdom har privatanställd tjänsteman rätt till kompletterandeen
ersättning i form sjuklön enligt avtal från arbetsgivaren. Sjuklönenav
enligt avtal 10 % inkomstförlusten. inkomstförlusterFörmotsvarar av
över 7,5 basbelopp lämnas ersättning med 90 %.

Om tjänsteman beviljats förtidspension lämnas kompletterandeen er-
sättning i form sjukpension från ITP Industrins handelnsoch till-av
läggspension för tjänstemän. sjukpension från ITP under förtidspen-
sionstid viss bruttonivå. Ersättningen formi sjuk-garanterar en av
pension från ITP minskas alltså med ersättningen förtidspension frånav
folkpension och ATP innan den betalas ut.

Lön respektive del lön i Ersättningsnivåav
basbelopp kronor vid förtidspension

7,5 241 500 80 %- -
7,5 20 241 500 644 000 %65- -

20 -30 644000-966000 32,5%
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3.3.5 Kompletterande ersättning för statsanställda

hos omfattas,Arbetstagare normalt efter månaders anställ-staten tre
ning, s.k. arbetsgivarinträde a-inträde. innebärDetta arbetsgi-attav

under sjukdom betalaräven lön till den anställde. Arbetsgivarenutvaren
har i dessa fall i stället denrätt uppbära anställdes sjukpenning. Vidatt
sjukdom gör arbetsgivaren avdrag lönen fr.0.m. den femton-påett som
de dagen 10 %. Avdraget gäller för löneandelar såvälmotsvarar ca
under över 7,5 basbelopp.som

Enligt det statliga pensionsavtalet har statsanstålld beviljasen som
förtidspension till kompletterande ersättning i form sjukpension.rätt av

Den statliga sjukpensionen följandeutgörs pensions-procentav av
underlaget.

Pensionsunderlag i basbelopp Pensionsnivå

1 117,5 %-
20 %l- 81,5

20- 30 40,75

Sjukpensionen bruttoförmån och skall förtidspen-är samordnas meden
sion eller sjukbidrag i form folk- och tilläggspension.av

3.3.6 Sammanfattning

För anställda med årsinkomst överstiger basbelopp7,5 läm-en som
ersättning under sjukpenningtid i enlighet med nedanstående figur.nas
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sjuklön sjuklön sjukpenning sjukpenning,N
enligt enligt enligt enligtlag, lag

75%lag, lag, 90% % %80 90av av
lönen lönen SGI365 SGI365av av

tre dagDe Dag 4-14 Dag 15-90 Fr.o.m 91
första
dagarna

detInom med markerade området lämnas ersättning enligt kollekti-
till:vavtal

Privatanställda arbetare med % utgiven sjukpenning12,5 i formav av
dagsersâttning från AGS.

Anställda kommuner och landstinginom med % lönebortfallet i10 av
form sjuklön från arbetsgivaren.av

Privatanställda tjänstemän med lönebortfallet i form10 av av
sjuklön från arbetsgivaren.

Statsanstâllda med totalt % i form efter90 lön sjukavdrag.av
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4 begreppet arbetsskadaNågot om

4.1 Skadlig inverkan

Med arbetsskada förstås enligt 2 kap. § LAF skada till följd olycks-1 av
fall eller skadlig inverkan.annan

olycksfallBegreppet inte definierat i lagen avgränsningenär men av
vad skall förstås med olycksfall har under loppårens dragits isom upp
rättstillämpningen. torde frågan inteNumera vålla tillämparen några
särskilda problem.

Annorlunda förhåller det sig med skadligbegreppet inverkan.annan
infördesDet förslag yrkesskadeförsâkringskommitténpå och attav avser

omfatta samtliga arbetssjukdomar. finns anledningDet återknyta tillatt
de fördes kommitténi den liksom till uttalandenresonemang som senare
i frågan.

4.1.1 Allmän regel

Yrkesskadeförsäkringskommittén ansåg i sitt betänkande SOU 1975:84
huvudaltemativtvå kunde tänkas för allmän regel yrkessjuk-att en om

domar. längst förslagetDet gående sikte allmänt hållen defmi-påtog en
tion skulle inrymma alla arbetet eller arbetsförhållandena orsaka-som av
de sjukdomar. andraDet alternativet sikte alla arbetsbetingadepåtog
åkommor kunde föranledas vissa angivna sjukdomsorsaker,som av
exempelvis ämne eller strålande energi. Enligt kommittén kunde båda
alternativen kompletteras med undantagsregler antingen uteslötsom
vissa sjukdomar från försäkringsskyddet eller innebar starkare krav på
bevisning orsakssamband med arbetet. En kompletterande förteck-om
ning yrkessjukdomaröver till ledning för rättstillämpningen ocksåvar
tänkbar.

Enligt kommitténs mening kunde det emellertid inte råda någon tvekan
den principiellt riktigaste lösningen uppnåddes allmänattom genom en

regel. Med lösningsådan ingen sjukdom från försäkrings-stängs uteen
skyddet med mindre den uttryckligen undantagits från regelns tillämp-
ningsområde. vetenskapliga framtidenNya rön kan i innebära förbätt-
rade möjligheter härleda sjukdomar till arbetet och arbetsförhållan-att
dena. Genom allmän regel kommittén säkrare ochansåg atten man
snabbare skulle kunna fånga in utvecklingen.

Också lagteknisk synpunkt allmän regel föredraansågs attur en vara
framför detaljrikt utformad bestämmelse i form förteckningen av en

yrkessjukdomar.över Kommittén det fördelansåg måsteatt attvara en
rättstillämpningen inom för generellt utformad regel fick draramen en

gränserna för yrkessjukdomsbegreppet. förFarhågorna allmänattupp en
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regel skulle innebära oklarhet försäkringens räckvidd borde enligtom
kommitténs uppfattning inte överdrivas. Tämligen skulle i praxissnart
uppkomma mängd typfall skulle stadga åt tolkningen.en som ge

4.1.2 Avgränsning

Kommittén med det generella begreppet skadlig inverkanattangav man
iavsåg princip inverkan varje i arbetsmiljön förekommande faktorav

kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan Somogynnsamt.som
faktorersådana återfanns i första hand de sjukdomsorsaker som angavs

förstai 6 § stycket och ba YFL energistrålning,ämne, ensidiga,-
ovanliga eller ovanligt ansträngande rörelser, fortgående, ellerupprepat
ovanligt tryck, skakningar eller vibrationer från maskiner eller verktyg,
buller smitta. Kommittén anförde vidare även inverkan andrasamt att av
hälsofarliga faktorer skulle komma omfattas begreppet skadligatt av
inverkan och nämnde exempel låga eller höga hastigatemperaturer,som
temperaturväxlingar, fukt kraftigt drag. Vidare åsyftade kommitténsamt
ensidiga, ovanliga eller ovanligt ansträngande arbetsmoment, således

arbetsställningar.även
Emellertid kommitténansåg det ofrånkomligt begränsa ersätt-attvara

ningsrätten beträffande sjukdomar grund smitta.på Detta skulle enligtav
kommittén lämpligast ske försäkringsskyddet för smittsammaattgenom
sjukdomar begränsades författning.genom en

Kommittén konstaterade även psykiskt påfrestande förhållandenatt
direkt knutna till arbetet kunde utgöra sådan skadlig inverkansom var

omfattades stadgandet. Vissa med arbetet eller arbetsförhållan-som av
dena sammanhängande omständigheter, otvivelaktigt kundesom ge upp-
hov till psykiska besvär hos arbetstagare, enligt kommittén emeller-var
tid inte den den skadliga inverkan de kunde medföraarten attav som
borde falla in under bestämmelsen. Enligt kommitténs uppfattning låg
det i sakens psykiska störningar följdtill företagsnedläggel-natur att av

arbetstvister, byte arbetsuppgifter, svikna befordringsförhopp-se, av
ningar, bristande uppskattning arbetsinsatser och allmän vantrivselav
med arbetsuppgifter och arbetskamrater inte skulle kunna föranleda rätt
till ersättning.

1.34. Farlighetsbedömningen

detNär gällde frågan vad skulle krävas i bevishänseende för attom som
viss faktor i arbetet skulle ha skadlig inverkan anförde kommit-en anses

itén praxis intagit den ståndpunkten det föreliggaatt måsteattman en
högrått grad sannolikhet för ellerämne faktor iatt ettav en annan

arbetet i och ñr sig skulle skadligt. Man krävde också någonvara
vetskap vilken form skada kunde drabba den enskilde. Kom-om av som
mittén konstaterade samtidigt det tid kunde vissatt noterassenare en
tendens till uppmjukning praxis. fallI några hade nöjt sig medav man

sannolika skål för skadlighet skulle föreligga. Kommitténatt ansåg att
skadlighetsrekvisitet borde läggas denna nivå och övervägde föraatt
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intein bestämmelse i den lagen föreskrev detatt,en nya som om var
känt viss faktor i arbetsmiljön kunde skadlig visstpå sätt,att varaen

skulle fallet förelåg sannolika skäl härför.detta ändå detvara om
farm till uppmjukning praxis,Kommittén dock med hänsyn den av som

kunde genomföras i rättstil-redan då påbörjad, principen kundeattanses
lämpningen behövdedetta i lagen.utan att anges

Regeringens proposition 19757611974.1.4 om
arbetsskadeförsäkring

Föredragande tillfredsställande funnitstatsrådet det kommitténansåg att
möjligt föreslå generell beskrivningdet arbetsskadebegreppet.att en av

Han anförde vidare det med dåvarande alltid fanns riskatt attsystem en
borde ha varit berättigad till försäkringsskydd blev utestängdnågon som

från detta grund ofullkomligheter i lagstiftningens utformning.på av
Han allmän regel gjorde tillämpningen kunde knytaansåg även att atten

till utvecklingen bättre Med hänvisning bl.a. till detpå sätt.ettan
anförda förslaganslöt sig statsrådet till kommitténs generellom en
beskrivning arbetsskadebegreppet. gjorde också riksdagen.Såav

1.5 Arbetsskadeutredningen

ÖversynArbetsskadeutredningen anförde i sitt betänkande arbetsska-av
deförsäkringen SOU 1985:54 följande rörande skadligbegreppet annan
inverkan: Vid bedömning skada till följd skadlig in-av om annanav
verkan olycksfall föreligger skall beslutsfattaren enlighet med denidn

frampraxis avseende det generella skadebegreppet förstvuxit tasom
ställning till miljofaktorn sannolikt kunnatom

denorsaka uppkomna skadan eller sjukdomen eller0

påskynda accelerera förlopp hos sjukdom ellerett ett0 en
degenerativt tillstånd grunden arbetsbetingad elleri inte ärsom

utlösa från försämra icke arbetsrelaterad s.k.symtomo en
grundsjukdom.

konstateradeBeträffande farlighetsbedömningen utredningen föratt att
skadlig inverkan skall föreligga det enligt dåmera stadgad praxisanses

tillräckligt det kunde sannolikt ifrågavarandegöras denatt attvar
arbetsmiljöfaktom hade haft sådan skadebringande egenskapen som
kunde upphov till aktuell skada eller sjukdom. Dessutomtypge av
konstaterades den fullständiga bevisning fordrades för iatt attmer som
medicinskt-vetenskapliga sammanhang fastslå skadlighet inte nöd-var
vändig för skadlig inverkan skulle föreligga vid den försäk-att anses
ringsmässiga bedömningen.
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4.1.6 Frågan skadlig inverkan principenochom om
försäkrad i befintligt skick

Yrkesskadeförsäkringskommittén behandlade frågan försäkrad be-iom
fintligt skick under rubriken Gällande bestämmelser i sitt betänkande

42. Kommittén varje arbetstagare in i yrkesskadeför-s. gårattangav
förbehållsäkringen för eventuella sjukdomar, sjukdomsanlag ellerutan
formuleringlyten. Samma återkom kommittén avsnittet96 då is.

yrkesskadaBegreppet behandlade frågor rörande orsakssamband och
utvecklingen bevisregel.nuvarandeav

Även arbetsskadeutredningen försäkradgranskade frågan i befint-om
ligt skick och gjorde följande bedömning: Vid tillämpningen YFLav
gällde befintligtprincipen skadad försäkrad skick.i Detatt en var
finns denna skall gälla arbets-inget vidprincip inte ävenutsagt att
skadebedömningar. tillämpningenEn fråga ändå uppkommit harisom
gällt huruvida denna individanknytning skall föras redan det förstain i
ledet bedömningen eller först sambandsbedömningen. hari I praxisav

ÖDklarlagts, bl.a rättsfallsreeferatet redan83:9, vid be-F attse man
dömning skadlig inverkan hänsyn till den försäkradesmåste speci-taav
ella förutsättnittgar. Olika individfaktorer tidigare sjukdomar,såsom
degenerati förändringar, olämplig kroppsbyggnad eller känslig-va annan
het alltid utifrån vadinte bedömning normaltgör att settman om somen

skadligt kan frågan skadlig inverkan det enskilda fallet.iär avgöra om
sådantEtt normalitetsresonemang vad skadlig inverkan skulleavser

kunna leda till försäkrade realiteten kom ställasvissa iatt attannars
försäkringsskydd.utan

FÖDden dom arbetsskadeutredningen tillI hänvisade 1983:9 ansågs
metallarbetare insjuknat i magbesvâr ha varit för skadligutsatten som

inverkan i samband för införande ackords-med arbetsstudier ett nyttav
system.

målet anförde tidsstudier vilketI RFV i domstolen normala RFVatt -
föreligga de utlöst psykiska eller psykosomatiskaansåg även om-

besvär inte kunde betraktas skadlig inverkan i lagens mening.som
Endast tidsstudiema på grund intensitet, varaktighet ellerom av annan
omständighet föll utanför vad kunde normalt, borde desom anses som
kunna betraktas skadlig inverkan i lagens mening.som

FÖDsina domskäl Vid tillämpningenI anförde bl.a. följande: av
begreppet skadlig de delar lageninverkan bör beaktas i variatt om
arbetsskadeförsäkrirtg avviker från lagen yrkesskadeförsäkring,inte om
gäller alltjämt den hade utbildats under tillämpningen denpraxis som av
äldre lagen. förvärvsarbetandeDetta betyder bl.a. alltjämt äratt en
försäkrad befintligt skick, dvs. han har försäkringen medi gått iin
eventuella handikapp ärftliga sjukdomar. betyder ocksåeller Det att

förvärvsarbetande personliga förutsätt-bedömas eftervarje måste sina
försäkrads skadliga fysiska eller psykiskaförmåga klaraningar; atten

påfrestningar kan hög grad avvika från försäkrads. Deti ären annan
således märka arbetssskadeförsäkrittgert saknar den i privatatt att

förekommandeförsäkring möjligheten till klausul undantag i visstom
hänseende från försäkring.
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grundval medicinskpå forskning försöka utarbeta förAtt av normer
vad normalt respektive skadlig inverkaninteutgör utgör ärsom

förtjänstfullt den synpunkten sådant arbete vägled-vissatt ettur ger en
vid tillämpningen lagenning jfr. artikeln Modell för bedöm-av ex.

ryggskada enlighetning i med arbetsskadeförsäkringen, Läkartid-av
volymningen, 78, 32-33, vad försäkringsöverdomstolen1981. Avnr

uttalatredan angående försäkrad befintligtprincipen skickiäratt man
följer emellertid den har tillämpa lagen kan vidinteatt att stannasom
uttalanden rörande vad normalt kaninte skadligutgörasom anses
inverkan. Iillämparen också ställa frågan denmåste ifrågavarandeom

faktorn kan ha skadlig för den aktuellevarit just försäkrade grundpå av
förekomsten degeneration leder, olämplig kroppsbyggnadav ex. av
eller speciell känslighet för psykisk påfrestning. En sak är attannan
endast sjukdomsbesvär orsakats eller förvärrats skadlig inverkansom av

arbetet täcks arbetsskadeförsäkrittgeni sjukdomsbesvär deni månav -
det särskilda fallet betydligti starkare skäl talar för de orsakats elleratt

förvärrats faktorer utanför arbetet.av
Även i GrönwallHessmarks lagkommentar Arbetsskadeförsäkring och

statligt personskadeskydd 5:e upplagan behandlas principen försäkrad
i befintligt skick. Beträffande tillämpningen denna principav anges
följande innebär94: Detta både frågan försäkrades. i denatt man om
har förvarit skadlig inverkan arbetet ochi frågan det förelig-iutsatt om

orsakssamband med ådragen .Vukdom hänsyn till denmåste tager en
Ävenenskildes jysiska och psykiska tillstånd och särskilda sårbarhet. om

således i viss individuell bedömningmån behöver redan detigörasen
första ledet det, också har skett under värdeåren,är stort attsom av
bl. medicinskt sakkunniga riktlinjer och modeller hjälp-a. enas om som
medel vid tillämpningen begreppet skadlig inverkan arbetet.iav

GrönwallHessmark dock principen försäkrad i befintligtattanser om
skick inte kan drivas hur långt helst vid bedömningensom av om
skadlig inverkan förelegat 96: Principen försäkrings. befintligtiom
skick torde fall medi vissa kombinationer mycket konstitutio-storav
nell svaghet och mycket liten påverkan arbetet få modifierasi inom
rimliga lärDet allainte normalt obetydligagränser. avsett attex. vara
dagliga livets rörelser skall kunna berättiga till arbetsskadeersättning

de råkar bli utförda arbetsplatspå med allnågonnär en av som sanno-
likhet ändå skulle kunna få de ådragna besvären helst.när som

4.2 Sambandsbedömningen

4.2.1 Presumtion för samband

Om försäkrad varit för olycksfall eller skadlig in-utsatt etten annan
verkan i arbetet skall bedömningen samband, mellan skadligheten ochav
uppkommen skada eller sjukdom i det enskilda fallet, avgöras med hjälp

bevisregeln i kap.2 2 § LAF. Bevisregeln har lagstiftaren givitsav av
för de försäkrade utfomining. Samband skall förutsåttasen gynnsam

presumeras och anmäld arbetsskada kan i detta led bedömningenen av
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samband. Lag-betydligt starkare talarfallendast i detavslås mot ett
kan blirättsförlustdenbevisregeln åravsikt medstiftarens att som

skall bärasofullkomlighetvetenskapensmedicinskadenföljden avav
försäkrade.enskildeinte denförsäkringen och av

olycksfall eller någonmellansambandkravetUtvecklingen på ettav
enskildauppkommit i detskadaoch denskadlighet i arbetet somannan

be-allt generösför skadadedesuccessivtfallet har gått mot meren
nuvarande bevis-Yrkesskadeförsäkringskommittén fanndömning. att

utformningfåttlagändring 1967,årtillkomregel, somenengenomsom
Tillämpningenkimde tänkas.försäkradeförmånlig för deså avsomvar

lagändringen åsyftadedenlett tillhade ocksåregelnden att genomnya
fannKommitténtill stånd.kommitpraxis verkligenuppmjukningen av

lagen.oförändrad till denkunde förasbevisregeln överdärför att nya
generellaomfattas detkomsjukdomardevissaFör att avsomav nya

denmöjligt låtadock intekommittén detfarmskadebegreppet att gynn-
betydandeförutsågKommitténtillämplig.bevisregeln bli attsamma

beträffande defrämstkunna uppkomma,skullebedömningssvårigheter
grund-skadordepsykosomatiska sjukdomarnaochpsykiska samt vars

Därför föreslogsförändringar.till degenerativahärledassjukdom kunde
sjukdomar före-skulleochskadorbeträffande dessasambandatt anses

för det.skäl taladeövervägandeendastligga om
bevisregeln skulledockföreslogs197575: 197propositionenI att ges

detstatsrådetEnligtsamtliga sjukdomar.tillämpning förgenerell varen
i bevishän-särbehandlasskullevissa sjukdomarolyckligtnämligen om

skulle det svåraresjukdomarsådanadrabbatsseende deså att avsom
beslöt i enlighetRiksdagenersättning.sin tillstyrka rättandraän att

förslag.propositionensmed

tillämpningen4.2.2 Erfarenheter av

bevis-sammanfattar hursjälvutredningeninte medgivitTiden har att
rättstillämpningen.återspeglas iregeln

betänkande SOUarbetsskadeutredningensfinns iredovisningfylligEn
till vilken hänvisas.betänkandetbilaga tilli39-461985:54, samt ens.

Arbetsskadeförsäkringen198889:5revisorersriksdagensI rapport
sammanställdarbetsskademålpraxisstudie Avslag ifinns bilaga ensom
UtredningenHessmark.försäkringsrättsrådet Lars-Görandåvarandeav

material.också till dettafår hänvisa
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inom5 Utvecklingen
arbetsskadeförsäkringen

Ärendeutveckling 1980-19915.1 åren

i kap. §arbetsskada regleras 8 1skyldighet anmälaArbetsgivares att
inträffad arbetsskada ärfår kännedomarbetsgivareLAF En om ensom. förákringskassa. §till allmän I 8anmäla skadanskyldig omedelbartatt

och statligtarbetsskadeförsäkringförordningen 1977:284 person-om
skadan harskall anmälasarbetsskadaskadeskydd FASP att omanges

sjukvårdsersättning, sjukpen-medföra tillrättmedfört eller kan antagas
försäkringen,allmännarehabiliteringsersâttning från denning eller er-
enligt lageneller ersättningarbetsskadeförsäkringensättning från om

föranlett eller kanskadan harsjuklön. Anmälan skall även göras an-om
stadigvarandelyte ellersveda och värk ellerföranleda annattagas men.

riksförsäkrings-grundar sigi kapitel påredovisade tabellerna dettaDe
statistik.verkets

samordnings-efterskador kvar4 anmälda arbetsskadorTabell Antal samt
åren 1980-1991tiden

År efterAnmälningar Kvar
samordningstiden

42 060187 2331980
363411981 179 248

153 42 9311751982
45 5590561983 180
54 3365561984 199
64 5610221985 218
78 658229 8181986
97 864240 8541987

117 743257 3981988
622245 128 1181989

113 870219 4531990
578108182 1101991

tillanmälningardet totala antaletredovisaskolumnen AnmälningarI
betraktaskanåterfinns allt från sådantñrsâkringskassoma. Här som

skadorna.allra allvarligasteolycksfall till debagatellartaderentsom
börjanökat medanmälda skadorantaletframgår tabellen harSom av
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och finns sannolikt olika förklaringar till detta.åren 1983 1984. Det
Bland de betydelsefulla faktorerna kan ökad kunskapnämnasmer en om
försäkringen; informationen från förákringskassoma ökade samtidigt

försäkringen föremål för uppmärksamhet och diskussion isom var mass-
media. fortsatta utbyggnaden företagshälsovården har sannoliktDen av
haft betydelse samtidigt arbetsmarknadens informerat ochpartersom

företagen.utbildat personal på
minskning antalet anmälningar har skett underDen årenav som

kan sannolikt till dels förklaras den begynnande lågkon-1989-1991 av
junkturen med sjunkande antal arbetade timmar i svenskt näringsliv.ett

motsvarande utveckling avspeglar sig i det sjunkande antalet anmäl-En
den tidigare lågkonjunkturen och kanningar under åren 1981 1982. Man

under dei sammanhanget sjuktalet minskat tvåäven notera att senaste
konjunkturen.detta till vissa delar sannolikt beroende på Enåren, även

förklaring till minskande anmälningar kanytterligare det antalet attvara
det i mitten 1980-talet anmäldes antal ärenden, främst arbetssjuk-ettav
domar, äldre datum till följd osäkerhet hos de försäkradesom omav av
lagens räckvidd inte kom anmälas tidigare.att

efter samordningstiden redovisas de anmälda skadorI kolumnen Kvar
försäkrings-försäkringskassan skall försäkringsmässigt. Enprövasom

mässig arbetsskadeärende sker i princip inte förränprövning ettav en
fått vidkännasskadad varit sjukskriven, eller kostnader grund av

skadan, efter samordningstidens för skador inträffat efter90 eller, som
kalenderdagar. sjuk-år 1991, 180 Förutom dessa ärenden görs, oavsett

skrivning eller kostnader, normalt försäkringsmässig prövning ävenen
ärenden där skadlig inverkan i arbetet givit upphov till kvar-av annan

stående medicinsk defekt hörselskada, vibrationsskada, pleurapla-t.ex.,
recidiveller allergi. I denna kolumn återfinns anmäldaävenques av

tidigare godkända skador. Under utgjorde recidiven %år 1991 30ca av
ärendena.

framgårtabellen den ökning anmälningar skett underAv att av som
delen 1980-talet till del allvarligare skador. Från årstor avsettsenare av

till1983 1990 ökade antalet anmälda skador med vilket39 397, är en
ökning %. antalet kvarmed 22 Under period ökade ärendensamma
efter samordningstiden med 68 ökningen blev i runda tal 150 %.311,

ökade antalet skador efter samordningstiden hänför vilket visasDet sig,
i tabell främst till ökning arbetssjukdomar.antaleten av
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Ärenden 1980-1991samordningstiden årenefter5 kvarTabell

År Olycksfall, SummaArbets-
sjukdomar m.m.

06022 088 429721980 19
36322 069 4119 2941981

861 42 931070 221982 20
559075 45484 231983 22

54 366376 23 9901984 30
64 56124 6341985 39 927
78 65827 3571986 51 301

229 97 864635 311987 66
068 117 743675 321988 85

118 62231 3821989 87 240
113 87084 072 29 7981990
108 578101 29 4771991 79

efter samordnings-kvarantalet arbetssjukdomarframgårtabellenAv att
Utvecklingenunder perioden.ungefárligen fyrdubblatstiden har av

tabellredovisas i 6.arbetssjukdomarna närmare
Även under densamordningstiden har ökatolycksfall kvar efterantalet

Ökningen arbets-jämfört med35 %redovisade tidsperioden. ca som
tillskrivas bättretill viss delrelativt måttlig kansjukdomarna dock år en

granskar kassor-1980-taletförsäkringen. Sedan mitten påkärmedom om
uppkommit tillhaskada kandessutom noggrant ansesmer om enna

inverkan.skadligför till följd annanföljd olycksfall i ställetett avav
omständligaadministrativtundvika denDetta sättett att pro-mersom

innebär.arbetssjukdomprövningencedur som av en
anmälningar enligt LSPredovisasOlycksfall, ävenkolumnenI m.m.

utgjordeefter samordningstiden år 1991ärenden kvaroch YFL. Av
dessa 765.1
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Tabell 6 Anmälda arbetssjukdomar, kvar efter samordningstiden åren
1980-1991

År ÖvrigaRörelse- och Pleura- Eksem Hörsel- Summa
stödjeorgan plaques skada sjukdomar

1980 10 607 1 839 2 253 2 493 2 780 19 972
1981 10 438 1 141 2 222 2 758 2 735 19 249
1982 10 882 988 2 151 2 968 3 071 20 070
1983 12 842 839 2 259 3 103 3 441 22 484
1984 17 082 2 887 2 581 3 580 4 246 30 376
1985 21 801 5 032 2 873 5934 5 628 39 927
1986 29 920 5662 3 174 8 645 6 996 51 301
1987 43 295 8051 3 622 9 015 8 898 66 635
1988 61 331 1 434 4 133 9 663 9 114 85 675
1989 65 728 1 302 3 974 7 178 9 058 87 240
1990 64 983 824 3 728 6 371 8 166 84 072
1991 60 778 798 3 592 5 991 7 942 79 101

Tabellen visar närmare vilka arbetssjukdomar kvarstårtyper av som
efter samordningstiden.

diagnosgruppenI sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen redovisas alla
besvär från leder,typer och muskler. Denna helt domi-av rygg, senor

Årnerande sjukdomsgrupp utgjorde 53 % alla sjukdomar år 1980.av
1991 hade andelen stigit till 77 %. Som framgår tabellen har antaletav
anmälda sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen, skall prövas för-som
säkringsmässigt kassorna, ungefär sexdubblats under perioden 1980-av
1991.

slutet1 1970-talet genomfördes kostnadsfri undersökning allaav en av
i sitt arbete kommit i kontakt med asbest. Detta ledde till ökningsom en

antalet upptäckta och därmed även anmälda fall pleuraplaques.av av
När dessa tidsbegränsade undersökningar upphörde sjönk anmälningarna

Ökningennågot. anmälda pleuraplaques under år 1984 och 1985av
sammanhänger sannolikt med den överenskommelse då träffadessom
mellan bakom TFA och TFA-KLparterna ideell ersättningom en om
10 000 kronor till anställda drabbats dessa lungsäcksförändring-som av
ar.

För ärendegruppen eksem har antalet kvar efter samordningstiden Ökat
med 60 % under den redovisade perioden.

Den ökning antalet hörselskador skedde år 1986 beror medav som
säkerhet på AMF-trygghetsförsäkringstor vid dennaatt tidpunkt hade

utarbetat bedömningsgrunder för kunna fastställa och lämna ersätt-att
vid 5 % medicinsk invaliditet till följd hörselskada. tidigareDenning av

lägsta ersättningsbara invaliditetsgraden 10 %. De kriteriernavar nya
för bedömning invaliditet kom medföra hörselskadoma anmälsatt attav
i tidigare skede.ett

ÖvrigakolumnenI sjukdomar redovisas sjukdomsgrupper försom var
sig inte utgör någon större andel det totala antalet. Bland de störreav
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vibrationsskador, lösnings-luftrörsbesvär,diagnosgruppema kan nämnas
och psykosomatiska sjukdomar.psykiskamedelspåverkan samt

åren 1980-1991arbetssjukdomarTabell godkända7 Antal

ÖvrigaÄr Hörsel- SummaEksemoch Pleura-Rörelse-
sjukdomarskadastödjeorgan plaques

6 955220 848 8722621980 2 753 1 1
7 906115 1065911 1396 11981 3 419

279 8 050363 175634 1 l 11982 3 599
215 437 9 076320 1 1563 541 11983 4

469515 431 637 111 15 883 1 003 11984
358599 19335 838 734 23 1 l1985 9 852

572 27 728195 3 425 32 573 21986 15 963
592 38 930476 4 789 4676 21987 25 397 1

48 7444 286 4 764195 2 6031988 35 896 l
54 0535 389 4 831193 2 4961989 40 144 1
55 5442 541 4 193 4 4441990 43 532 834

045 56 243501 3 881 445 673 21991 143

perioden.praxisutveckling skett underbild denTabellen somavger en
antalet anmälningar.det ökadespeglar resultatetDen även av

bedömningen arbets-det gällerSärskilt märkbar förändringen närär av
godkända ärenden harstödjeorganen. Antaletsjukdomar i rörelse- och

perioden. början 1980-sextondubblats under den redovisade Iän avmer
omkring % och förför ryggbesvär 25godkånnandefrekvensentalet var

Under godkän-omkring %. år 1991sjukdomar i muskler och 50senor
stödje-i rörelse- ochi diagnosgruppen sjukdomardes % ärendena78 av

inneburit alltskett i praxis har ävenförändringDen attorganen. som
Beslut tidsbegränsadekommit godtas.längre sambandstider att om sam-

helt ovanliga tidigare. lnio eller tolv månader, inteband, t.ex. varsex,
oförändrade besvärutsträckning längedag godtas samband i såstor

dockdiagnosgrupp harAndelen godkända ärenden i dennakvarstår.
jämförelse kan nämnasminskat under Somnågot år. att an-senare en

statistiskt iakttagbara83 %. Dendelen godkända ärenden år 1990 var
anmälda recidivmöjligen sammahänga med antaletförändringen kan att

bland de ärenden prövas.ökar som
till %, eksem tillanmälda pleuraplaques 87Under godkändesår 1991

ärenden helaAndelen godkända har% och hörselskador till 88 %.81
har dock ökatdiagnosgrupper. Dentiden varit jämförelsevis hög i dessa

pleuraplaques ökar underantalet godkändaunder 1980-talet.något Att
hörselskador ökar frångodkända åroch 1986 antaletåren 1985 samt att

i dessa diagnosgruppermed antalet ärenden1986 sammanhänger att
ökar perioden, tabell 6.under se
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Tabell 8 Andel godkända arbetsskador åren 1980-1991

År Arbetssjukdomar Olycksfall m.m.

1980 50 % 77 %
1981 48 % %78
1982 51 % 80 %
1983 58 % 83 %
1984 62 % 84 %
1985 67 % 85 %
1986 76 % 87 %
1987 86 90 %
1988 %87 89 %
1989 85 % %89
1990 %82 87 %
1991 77 % 86 %

Den ökning andelen godkända arbetssjukdomar skett underav som pe-
rioden l980-1989 kan till största delen förklaras praxisutvecklingenav
vid bedömningar sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen. Minskning-av

under de två kanåren sannolikt förklaras minskandesenasteen av en
andel godkända skador i den nämnda diagnosgruppen.

Bedömningama olycksfall har under hela den redovisade periodenav
legat på relativt hög andel godkännanden. Den ökning andelenen av
godkända ärenden skett under delen l980-talet kan möjli-som senare av

tillskrivas allmänt bättre förståelse hos försäkringskassomassettgen en
tjänstemän för innebörden LAF sambandsregel.av :s

ÄrendebalanserTabell 9 vid utgången åren 1979-1991av

År Arbetssjukdomar Olycksfall Summam.m.
därav äldre därav äldre därav äldre
än âr än årett än årett ett

1979 11 010 838 6 526 421 17 356 1 259
1980 13 311 2 070 7 010 778 20 321 2 840
1981 12 177 9711 5 826 542 18 003 5132
1982 13 108 2 112 6 098 583 19 206 2 695
1983 17 034 2 817 7 012 714 24 046 3 531
1984 25 211 7504 7 313 931 32 524 5 681
1985 32 135 5 981 7 826 1 114 39 961 7 095
1986 41 448 8 314 8 993 2681 50 441 9 582
1987 55 616 12 648 10 255 6271 65 841 27514
1988 77 432 20 380 11 615 2 210 89 047 22 590
1989 93 234 35 402 13 052 3 195 106 286 38 597
1990 99 903 45 935 13 580 3 997 113 483 49 950
1991 97 027 47 012 13 659 3 843 110 686 50 855
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harantalet icke avslutade ärenden,dvs.visar hur balansema,Tabellen
också hurtabellen mångaförsäkringskassoma. Iutvecklats hos avanges
tid räknatunder utredning längre än år,befunnit sigärendena ettsom

från samordningstidens utgång.
balans stigit iantalet ärenden iframgår tabellen harSom stort settav

viss minskningregistreras1980-talet. Under 1991under åroavbrutet en
detta år.fortsätter öka ävende äldsta ärendena attmen

det gäller dearbetssjukdomar, närredovisning balansenEn närmare av
m.m.red0visasOlycksfalli tabelllämnas 10.diagnosgruppema,största

i tabellnärmare 11.

31 1991i decemberArbetssjukdomar balans denTabell 10

ÄldreAndel änAntal
årett

% 75079 37i stödjeorganen 76 896Sjukdomar rörelse- och
224599Pleuraplaques

%5 2 1284 475Eksem
% 457304 4 14Hörselskada
% 4632 862 3 1Luñrörsbesvär

462%1 100 1Vibrationsskada
% 975802 2psykosomatiska sjukdomar 1Psykiska och

Övriga % 5535 25 000sjukdomar

47 01297 027Summa sjukdomar

arbetssjukdomar till övervä-framgår tabellen balansenSom utgörs avav
Andelenstödjeorganen.sjukdomar i rörelse- ochgande delen avav

andeldiagnosgrupps ären-i dennabalansen, 79 %, motstort avsvarar
tabellefter samordningstiden, % 6.den kvar 77 se

kommittabellärendemängdema har, framgårökandeDe attavsom
från försäkringskassoma. Denför beslutmedföra allt längre väntetider

och ävenvarierar mellan kassorna ärhandläggningstidengenomsnittliga
genomsnittliga hand-svårighetsgrad. Denberoende ärendetypensav

månader. Beslut iför sjukdomsärende år 1990 13läggningstiden ett var
dröjerfrån och stödjeorganenbesvär rörelse-ärendeett somsom avser

beslut föregåssådant måsteregel beror bl.a. pålängre. Detta att ett av
arbetsförhållandenförsäkradesutredningsarbete där denomfattandeett

granskas. I besluts-arbetsrörelser, lyftarbetsställningar,avseende m.m.
utredningsmaterial.fylligt medicinsktingåunderlaget ävenmåste ett

handläggningstidema i ärendenförlängaLiknande utredningskrav kan
vibrationsskada ocheksem, luftrörsbesvär,inom bl.a. diagnosgruppema

tillgången tillberoendeförgiftningar inte sällan ärolika där kassorna av
yrkesmedicinsk expertis.
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Tabell 1l Olycksfall i balans 31den december 1991m.m.

ÄldreAntal Andel än
årett

Olycksfall i arbete 11 032 81 % 3 207
Färdolycksfall 891l %14 445
LSP 647 5 % 151
YFL 89 40
Summa 13 659 3 843

De i tabellen redovisade11 ärendetypema är till största delen denav
beslut fattas tjänstemanarten kassan.att på Inom LAF och YFL rörav

det sig uteslutande skador till följd olycksfall. Utrednings- ochom av
beslutsñrfarandet är relativt enklare i olycksfallsårende. Denett skade-
orsakande händelsen oftastär kortvarig och mycket konkret till sin natur
och resulterar mestadels i omedelbar skada eller arbetsoförmåga.en
Längre utredningstider kan uppkomma i de fall där sambandsfrågan är

osäker. Det kan i dessa fall sigröra olycksfall där skadehändel-mer om
har varit mycket lindrig eller där sjukdomsbesvär uppkommer förstsen

långt efter det händelsen inträffat.att

5.2 Framtida ärendeutveckling

5.2.1 Iakttagbara tendenser

Arbetsskadeutredningen lämnade i sitt betänkande SOU 1985:54 en
för ärendeutvecklingen under åren 1985 och 1986. Dennaprognos prog-

kom stämma ganska väl med de inkommandeatt ärendemängdema.nos
Den utveckling sedan skedde under slutet 1980-talet trotsade desom av
flesta och bedömningar. Som framgår tabell har4 dockprognoser av
antalet anmälda skador minskat under åren 1989-1991. Antalet ärenden
kvar efter samordningstiden har dessutom minskat något under de senas-

två åren. Att enbart utifrånte den sjunkande anmälningsfrekvensen un-
der dessa draår slutsatsentre antalet anmälningaratt nått maximalnu en
nivå är något vanskligt. Det finns dock förhållanden gör attsom en
framtida ökning antalet anmälda skador kan framstå mindreav som
trolig.

Som tidigare nämnts kan nämligen viss del de ökande anmäl-en av
ningarna under slutet 1980-talet tillskrivas den praxis dåattav som
utvecklades klargjorde LAF:s tillämpningsområde, främst när det gällde
sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen. Praxisutvecklingen gjorde det
meningsfullt och angeläget för dem tidigare drabbats skada,som av men

på grund osäkerhet rättsläget avstått från göra anmälan,som av attom
anmäla sina sjukdomsbesväratt arbetsskada. Sådana uppskjutnasom

anmälningar kommer sannolikt minska i omfattning i framtiden.att
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arbetsmiljö-ochsocialförsäkrings-reformer påbeslutaderedanVissa
delarbetsskadeförsâkringen. Eneffekter förfåocksåområdet kan av

följande.detireformer berörsdessa

rehabiliteringsersättningRehabilitering och5.2.2

reglerförsäkringallmäni lageninfördesjanuari 1992Den 1 omnyaom
betydelsefulladerehabiliteringsersättning. Enochrehabilitering av mer

anställds be-klarläggaförarbetsgivarensnyheterna är attatt enansvar
skallrehabiliteringsbehovetutredningrehabilitering ökar. Enhov avav

fall deni degenomföras bl.a.ochanställdemed densamrådske i an-
skallUtredningeni följd.fyra veckorsjukskrivenvaritställde ge-vara

reglernainsjuknandet. Deförfrån dagenveckornomförd inom åtta nya
betydligtvidtasåtgärder kommerrehabiliterandeolika attinnebär att

lagändringen.fallet förevadtidigare än som var
förskyldighetinnebär ävenvidgade attArbetsgivarens svaraenansvar

iarbetsplatsenvidtas pårehabiliteringsâtgärderarbetslivsinriktadeatt
omplacering,utbildning,arbetsträning,arbetsprövning,form bl.a.av
gäller arbets-vadåtgärderandraarbetshjälpmedel elleranskaffande av

arbetsorganisation.ochinnehåll
rehabilitering min-förbättradreglerna ärmed deSyftet att genomnya

förtidspensio-antaletocksådärmedochsjukskrivningamaska de långa
sjukskrivningarantal långaminskatmedmålsättningenOm ett upp-ner.

innebäradelarbetsskadeförsäkringens att ettfördet attfylls kommer
samordningstiden. Påunderavslutasantal anmälningar kommerökat att

anställ-för deutvidgadearbetsgivarnaslängre sikt kommernågot ansvar
förbättringarförökade insatserleda tillhälsa sannolikt ävendas att av

arbetsskador och där-antalminskatleder tillvilket sinarbetsmiljön, tur
anmälningar.färremed även

Arbetsmiljö5.2.3

försämrasarbetsmiljön intekunskapsamhälletsviktigtDet är att om
arbets-Enligtinte begränsas.påverka denförutsättningarnaeller attatt

före-förbehövsalla åtgärdervidtaarbetsgivare attskallmiljölagen som
olycksfall.ellerför ohälsautsättsarbetstagarebygga att

höjtskravenharjuli 1991arbetsrniljölagen den 1iändringarGenom
ändamålsbestämmelsearbetsmiljön. Enpsykiskafysiska ochdenpå ny

säkerställaändamål ärarbetsmiljölagen. Lagens attinförts ihar ar-en
ocholycksfallohälsa ellerförarbetstagareinte utsätterbetsmiljö som

socialaoch dentill arbetetshänsynmedtillfredsställande naturärsom
främjaskall vidaresamhället. Lagen attiutvecklingentekniskaoch

åstad-kunnaförsamverkararbetstagare gemensamtarbetsgivare och att
i lageninförtskrav harUttryckliga attarbetsmiljö.godkomma omen

utformas såskallinnehållarbetets attarbetsorganisation ochteknik,
kanbelastningarpsykiskaellerför fysiskainte utsättsarbetstagare som

skyldighetinförtsharolycksfall. lagen ävenIellermedföra ohälsa en
verksamheten påkontrolleraochleda ettplanera,arbetsgivarenför att
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sätt säkerställer arbetsmiljön uppfylleratt kraven i arbetsmiljölagensom
och i föreskrifter har meddelats med stöd lagen. Arbetsgivarensom av
skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten

Åtgärderoch vidta de åtgärder föranleds därav. inte kan vidtasson1 som
omedelbart skall tidsplaneras. Arbetsrniljöarbetet måste omfatta hela
arbetssituationen.

Arbetsgivaren skall även till det bedrivs på lämpligtatt sättse en or-
ganiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet så han kanatt
fullgöra de uppgifter beträffande rehabilitering åvilar honom enligtsom
AFL. Vidare skyddskommittén bl.a. skallatt delta i planeringenanges

arbetsmiljöarbetet och även behandla frågor arbetsanpassnings-av om
och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen.

Regeländringama inom arbetsmiljöarbetets område syftar till för-en
bättring såväl arbetsmiljö- rehabiliteringsarbete inom företagen.av som
Resultatet detta arbete kommer förhoppningsvis kunna utläsas iav att ett
minskat antal arbetsskador.

5.2.4 Sjuklön

Genom den tidigare redovisade lagen sjuklön SjLL infördesom
fr.o.m. den januari1 1992 arbetsgivarperiod generellt för allaen an-
ställda. Reglerna i SjLL innebär i korthet arbetstagare haratt rätt atten
under de första fjorton kalenderdagama i varje sjukdomsfall behålla
lön och andra anställningsförmåner i form sjuklön från arbetsgivaren.av
Sjuklön skall under de första dagarna med tilltre rätt ersättning lämnas
med 75 % den lön och andra anställningsförrnaner den anställde gårav
miste till följd sjukdom. För tid därefter ska sjuklön lämnasom medav
90 %. Kostnaderna för sjuldön kommer kompenserasatt genom en ge-
nerell sänkning arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen med 2,3av
procentenheter.

En effekt lagen sjuklön blir arbetsgivare lyckasatt min-av om en som
ska sjukfrånvaron bland sina anställda kommer tjäna på reformen.att
Detta kan förväntas stimulera till satsningar för åtgärda faktorerde iatt
arbetsmiljön upphov till sjukfrånvaro. denAv anledningen kansom ger

sikt förväntapå sig minskning antalet arbetsskador.man en av
Lagen sjuklön innebär ingen ändring när det gäller arbetsgivaresom en

skyldighet anmäla arbetsskada han fåttatt kännedom Däre-en som om.
kan de rutinerna förmot anmälan sjukdomsfall, avgivandenya om av

försäkran för tillrätt sjuklön komma påverka antalet anmäl-attm.m.
ningar.

Enligt 8 kap. 1 § LAF skall arbetstagare omedelbart underrätta sinen
arbetsgivare inträffad arbetsskada. När arbetsgivaren blivit under-om en
rättad hanär skyldig anmäla arbetsskadan till försäkringskassan.att
Innan sjuklönereformen genomfördes kunde anställd, inte med-en som
delat sin arbetsgivare inträffad skada, kryssmarkeringom en genom en
på försäkringskassans blankett Försäkran för sjukpenning sjuk-attange
fallet hade orsakats arbetsskada. När sådan kryssmarkeringav en en
fanns på försäkran, och anmälan skadan saknades, sände kassanen om
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arbetsgivare.försäkradestill denarbetsskadaanmälanblanketter för om
fick kän-falli inteförsäkringskassan såuppfattning ärallmänEn att

detta sätt.arbetsskador påinträffadenedom om
skall lämnainteförsäkradedeninnebärsjuklönreglernaDe attomnya

försäkranSådanförsäkringskassan.tillsjukpenningförFörsäkrannågon
rutiner-ändradeDearbetsgivaren.tillstället lämnaanställde idenskall

kommerarbetsskadaanmälningar attantaletföljdfå tillkan att omna
fjortonsjuklöneperiodenssjukfrånvaron överfalldeminska. I varar

i defångassannoliktarbetsskadoreventuella attdagar kommer upp
Ettförsäkringskassan.ha medförsäkrade kommerkontakter den att

främstsannoliktdärförkommeranmälningar attbortfalleventuellt av
underupphörsjukskrivningtilllederarbetsskadordegälla somsom

samordningstiden.

samordningstidFörlängd5.2.5

arbetsskadeförsäk-samordningstiden iförlängdesjanuari 1992Den l
gällerdatuminträffat före dettaskadortill dagar. Förringen 180 som

dagar.samordningstid 90fortfarande omen
beroendeviss deltillarbetsskada äranmälanBenägenheten göraatt om

skade-omfattandeförsäkringen. Ettförväntningar påförsäkradesdeav
naturligtvisersättningar görhögatillämpning ochgenerösbegrepp, en

betydersamordningstidenförlängningangelägen. Enanmälan avmeren
för denåtminstoneminskar,ekonomiska betydelseförsäkringens varsatt

finnasdettakanDetsjukfrånvaro.till långvarigleder trotsskada inte
arbetsskada ävenanmälananställd göraanledning för att omomen

anställde vill kan-kortvarig. Denblirskadangrundsjukfrånvaron på av
ska-ersåttningsanspråk, dokumentera attframtidamed tanke påske, en
ellerhananmälan förockså göraanställde kaninträffat. atthar Denda

dokumente-skadakringomständigheternahar intressehon attett enav
dettakommersamordningstidenförlängda trotseller utreds. Denras

försäkradehos debenägenheteniviss minskningtillsannolikt ledaatt en
skyddsorganisationenslokalaökar denDettaanmäla skador. ansvaratt

skadeförebyggan-detarbetsskador såanmälningarför initiera attatt om
skall kunnafortsättningeniinformationsbehov ävenarbetarskyddetsde

tillgodoses.
antaletminskanaturligtvissamordningstiden kommer attförlängdaDen

skall bliochsamordningstidens utgångefterblir kvarskador somsom
Arbetsskadeutredningenprövning.försäkringsmässigföremål för en

samordningstidenförlängningberäknade117SOU 1985:54 att avens.
ärenden medantaletminskningmedförakundetill 180 dagar caaven

År 000balansrapportering 108enligt RFVzsåterstod%. 199135 ca
samordningstiden skulleförlängdasamordningstiden. Denefterärenden

samordnings-efterärendeminskningmedföratiden kunnamedalltså en
ärenden.med 35 000tiden ca
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5.2.6 Sammanfattning

Som framgått den lämnade redovisningen kommer den framtidaav ären-
deutvecklingen bli beroendeatt rad skilda för sig bety-av en men var
delsefulla omständigheter. Samhällets ambitioner förbättra arbets-att
miljön är höga. Lokala och centrala åtgärder vidtas för förebyggaatt att
arbetsskador inträffar. Detsamma gäller rehabiliteringsarbetet där de
olika aktörerna samordnar och effektiviserar sina insatser. Resultatetnu

lagregler och aktivare arbetsformer dessaav pånya områden kommer
kunna avläsas i färreatt antal skador ochett kortare sjukskrivningstider

i de fall arbetsskador inträffar.
Intresset ñr göra anmälanatt förmodad arbetsskadaom styrs,en som

berörts även den försäkrades förväntningarovan, på försäkringen.av
Den förlängda samordningstiden i kombination med de överväganden
beträffande arbetsskadebegreppets utformning utredningen kommersom

i kommandeatt avsnittpresentera gör de försäkrades förväntningaratt
försäkringsskyddetpå Ävensannolikt kommer minska. dettaatt kan

förmodas minska antalet anmälningar. Utredningens förslag till över-
gångsbestämmelser kan dock under kort period driva antaleten upp
anmälningar.

Ett rimligt antagande beträffande framtidade ärendemängdema är att
antalet anmälningar på några års sikt kan komma stabiliseras tillatt
mellan 150 000 och 170 000 år. Arbetsgivamas administrationper av
arbetsskadeanmälningar inom för reglerna sjuklön kommerramen attom

betydelse förstor hur rapporteringen till försäkringskassanvara av kom-
ske. Antalet skadoratt kvar efter samordningstidenmer kan beräknas bli

80 000. I detta antal kommer inrymmasca att antal anmälningarett stort
recidiv.om

5.3 Försäkringskassornas bedömningar av
arbetsskador

5.3.1 Tidigare skillnader i bedömningarna

Som tidigare nämnts kom tillämpningen arbetsskadeförsäkringenav
inledningsvis präglasatt osäkerhet i försäkringskassoma.stor denAvav
rapportering gjordes till riksförsäkringsverket kundesom utläsas det,att
främst när det gällde sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen, förelåg
avsevärda statistiska skillnader i godkärmandefrekvens mellan kassoma.

För diagnosgruppen och ledbesvâr rapporterades år 1980rygg- en
spännvidd mellan 4 och 62 % för kassan med den lägsta respektive den
högsta godkännandefrekvensen, år 1981 varierade frekvensen mellan 6
och 41 %, år 1982 mellan 14 och 52 %, år 1983 mellan 14 och 56 %,
år 1984 mellan 20 och 61 %, år 1985 mellan 21 och 70 % år 1986samt
mellan 42 och 77 %.

Genom bl.a. den praxisutveckling skedde kom kassomas beslutsom att
igå allt riktning för de försäkradeen samtidigtgynnsammare desom

statistiska skillnaderna mellan kassoma minskade.
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bedömningarnaiskillnaderNuvarande5.3.2

försäk-fråndomarklargörandelång radharde årenUnder gångna en
bedömningar-iosäkerheteninledandedenskingratringsöverdomstolen

enhet-tydligare ochblivithararbetsskadebegreppetPraxis vad avserna.
tillämpningoch dessförsäkringenkunskapensamtidigtligare omsom

medicinska kunskapenutbildning. Denochinformationökat omgenom
medsambandsjukdomarsochbelastningsrelaterade besvärfrämst olika

beslutsunderlaget,lopp har ävenUnder årenshar ökat.olämpligt arbete
arbetsplatsbeskriv-ochutlåtandenochutredningarmedicinskai form av

kombina-iutvecklingen,harförbättrats. Sammantagetsuccessivtningar,
statistiskt kanleda tillkommitfaktorer,ytterligare attmed atttion man

likformighetökaddelsgodkärmandefrekvens,ökaddelsiaktta enen
framgårarbetsskador. Sombedömningamaimellan kassoma avav

fortfarandeskillnaderdock vissakan noteras.tabell 12

ocharbetssjukdomargodkändaarbetsskador,godkända12 AndelTabell
i för-avgjordaArendenstödjeorganen.i ochsjukdomar rörelse-godkända

1991junijuli 1990säkringskassorna -

i rörelse-SjukdomarArbets-SamtligaKassa
stödjeorganenochsjukdomararbetsskador

65,2 %%64,0%68,101
84,6 %%83,5%85,403

%% 82,681,883,5 %04
%% 86,685,3%86,705
%% 86,684,786,5 %06
%75,675,8 %%78,507

82,5 %%82,8%85,608
%% 87,082,8%84,709
%% 86,485,2%85,810
%89,0%% 86,288,011
%79,5%77,779,6 %12
%86,485,8 %%85,913
%83,6%81,983,7 %14
%91,7%% 90,190,415
%77,2%% 77,279,516
%74,5%75,5%77,817
%78,0%77,5%79,618
%% 86,884,3%85,119
%83,482,0 %%83,520
%73,873,5 %%76,321
%82,1%81,1%82,422
%% 94,4% 92,493,323

79,7 %%79,6%81,924
%74,3%75,4%76,925
%79,9%% 78,279,334
%% 80,478,782,2 %38

80,6 %79,681,3 %%Alla kassor
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Granskningen kassomas rapporterade beslut under perioden juliavser
l990 -juni 1991. Av 96 848 prövade arbetsskador, häri ingår även ett
mindre antal ärenden enligt LSP och godkändesYFL, 78 785, dvs.
81,3 %. Näringslivsstruktur, ålderssammansättningen på de försäkrade,
benägenheten skadeanmälangöra och liknande förhållanden göratt att
vissa skillnader mellan kassoma förvänta.är Några procentenhetersatt
högre eller lägre godkännandefrekvens behöver inte innebära avvi-en
kande tillämpning försäkringen. Granskar spridningen i godkän-av man
nandefrekvens finner kassor20 26 ligger inom intervalletattman av ge-
nomsnittet 5 procentenheter. de kassorAv har störrei sex som en
avvikelse från genomsnittet har fem högre bifallsprocent medan haren
lägre.

Under perioden fattades 70 beslut485 arbetssjukdomar, dessaom av
Ävenbifölls 56 903, dvs. 79,6 %. statistiken vad gäller bedömningar av

arbetssjukdomar bild likformighet. kassor ligger17 inom in-ger en av
tervallet genomsnittet 5 procentenheter. de övriga har sju högreAv+
andel bifall och lägre.två

I diagnosgruppen sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen fattade kas-
beslut i 55 266 ärenden 44 559 80,6 % godkändes. Stati-soma varav

stiken visar här något större skillnader mellan kassoma. Hälften kas-av
dvs. stycken, återfinns inom intervallet genomsnittet 5tretton jsoma,

procentenheter. Nio kassor har högre bifallsfrekvens, fyra har lägre.
Lägst andel godkända arbetsskador totalt, godkända arbetssjukdomar

och godkända sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen uppvisar försäk-
ringskassan i Stockholms län. Det är behäftat med viss osäkerhet att
enbart utifrån statistiska uppgifter dra slutsatsen tillämpningen iatt
Stockholm skulle restriktiv tillämpningen vid landetsän övrigavara mer
försâkringskassor. Till förstöd sådan slutsats, eller hypotes, kanen
dock följande anföras. Skillnaden genomsnittet för landet ärgentemot
tämligen ungefär 15 procentenheter lägre i de studerade ären-stor, tre
degruppema. Antalet beslut i Stockholmskassan dessutomär Detstort.

detutgör när gäller samtliga arbetsskador ärenden12 087 av samman-
lagt 96 848, när det gäller arbetssjukdomar 105 ärenden8 av samman-
lagt 70 485 och i fråga sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen 6 272om
ärenden sammanlagt 55 266. tabell framgårAv 15 Stockholmskas-attav

har förhållandevis låg andel anmälda skador. Man kan alltså intesan en
med stöd statistiken rörande anmälningar dra slutsatsen det skulleattav
föreligga överrapportering skador i sin skulle leda tillturen av som

större andel avslag.en
Högst andel godkända arbetsskador från kassoma i Jämt-rapporteras

Älvsborgslands och län. Eftersom Jämtlandskassan förhållandevisär
liten med jåmförelsevist lågt beslutantal bör inte dra alltförett man

Älvs-långtgående slutsatser beträffande den höga bifallsfrekvensen.
borgskassan däremot den kassaär efter Stockholm, fattat det stör-som,

antalet beslut i arbetsskadeärenden, sammanlagt 7 252, 5 755 ochsta
Älvsborgi de4 570 studerade ärendegruppema. Bifallsfrekvensen itre

ligger drygt 10 procentenheter genomsnittet.över Granskar statisti-man
Älvsborgken fallöver anmälda visar det sig i anmäls genomsnittligtatt
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möjligenhelhet. Detta kanfärre arbetsskador i landetännågot som
skillnaden.förklara delen av

tämligenbildstatistik iFörsåkringskassomas stort sett av enenger
skill-Anmärkningsvärt dockarbetsskador. ärenhetlig bedömning attav

fattat de flesta beslutenmellan de kassornaden i bifallsfrekvens två som
ungefär procentenheter.till 25i arbetsskadeårenden uppgår

arbetsskadesjukpenningför5.3.3 Skillnader i kostnaden

försåkringskassomaarbetsskadeärendenbeslut iDe rapporter somom
respekti-uppgifter antal godkända,innehåller enbartlämnar till RFV om
godkän-framgår inteicke godkända skador. Av ettrapporterna omve

godtagits för hela sjukskrivnings-sambandnande skada innebär attav en
viss tidtill endastsambandettiden eller kassan begränsat att avse enom

uppgifter inteAvsaknaden sådana görsjukperiod. att man en-avav en
hur kassagodkända skador kan dra slutsatserbart utifrån andelen enom

skadagodkännadeförsäkringen. T.ex. äri alla delar tillämpar ett av en
sjukfall hamånaderna iförsta eller niodär endast de ett sam-ansessex

partiellt avslag. Detoch visband skadliga inverkan på sättmed den ett
jämförelse studera kassor-anledning ävenkan därför finnas att ensom

för kassaarbetsskadesjukpenning. kostnaderför Högakostnader ennas
för antagande kassanläggas till grundi sammanhang kandessa ett att

kostnader försambandstider. Lågagodtar eller obegränsadelånga en
sambandstiden.oftare begränsarkassa skulle tyda kassankunna att

tabellLAF-sjukpenning framgår 13.kostnad förKassomas av
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Tabell 13 Sjukpenningkostnad enligt LAF, försäkringskassan, sjuk-per per
penninglörsäkrad inom respektive kassa juli 1990 -juni 1991 sjuktalsamt
år 1990

Kassa Sjukpenningkostnad, Sjukpenningkostnad, Sjuktal
LAF, jul 90 -jun 91 LAF, sjp-förs. år 1990per
i 1 000 kr

01 580 398 613 23,9
03 197 674 3231 23,5
04 222 159 1 631 26,4
05 349 348 1 612 23,8
06 168 712 1 016 20,9
07 117 469 l 218 20,6
08 202 895 1 591 23,2
09 27 498 878 21,9
10 155 440 9551 25,9
11 271 681 7991 22,7
12 413 219 1 393 21,2
13 150 720 092l 20,0
14 249 220 1 475 23,3
15 497 082 2 070 22,4
16 192 922 1 284 20,5
17 207 410 396l 22,5
18 248 876 1 711 22,2
19 391 693 2 799 23,7
20 294 909 1 977 23,7
21 254 064 1 664 28,0
22 240 564 7381 24,6
23 91 803 l 287 27,3
24 352 031 2 594 29,3
25 269 763 1 880 25,3
34 199 761 l 644 29,8
38 280 054 1 171 30,0
Alla kassor 6 627 365 1 415 24,0

I den första kolumnen, Sjukpenningkostnad, redovisas förutom sjukpen-
ning enligt LAF även motsvarande förmån enligt LSP. I kostnaden ingår
även ersättning för sjukvård enligt dessa lagar. kolumnenI Sjuktal redo-
visas antalet sjukpenningdagar enligtersatta AF L sjukpenningförsäk-per
rad.

Jämförelsen mellan kassoma i sammanställningen inteär helt invänd-
ningsfri. Kostnaden för LAF -sjukpenning beror inte bara på antalet da-

med sådan ersättning också depå skadadesgar utan SGI. En rätt-mer
visande jämförelse granska antalet dagar medatt LAF -sjukpenningvore

kassa. Dessa uppgifter finns dock för närvarande inte direktper tillgäng-
liga.

Skillnaden i kostnad för LAF -sjukpenning mellan vissa kassor är, trots
de reservationer rörande jämförelsen kan göras, anmärkningsvärd.som
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högre i Väst-fyra gångersjukpenningförsäkrad änärKostnaden merper
kassorytterligare äri Stockholm. IVästerbottenmanland och i än sex

Även skillna-sammanhang berori dettasåden än gånger stor.tremer
inom skildavarierande gradfaktorer. Irad olikasannolikt påderna en

bristande rehabiliterings-arbetsmarknaden,situationen påkassor kan
sjukpenningmed utbytehandläggningstider i sambandlånga avresurser,

sjukpenningkost-tillupphov högreförtidspension och liknandemot ge
nader.

sjukpenning-LAF-sjukpenningförkostnadengenomsnittligaDen per
försäk-415 kr. För 13redovisade perioden ärförsäkrad den lunder av

genomsnittetintervallinom påligger kostnadenringskassoma ett
redovisarNio kassoroch kr.mellan 150 700dvs. l 120 %i ca

fakto-alla debeaktarredovisar lägre. Omoch fyrahögre kostnader man
tolkasbör resultatetsjukpenningkostnadenpåverkakan attsomsomrer

kassorna.mellanlikformighettillfredsställandefinnsdet i stort sett en
förjämförelse utrönatagits medSjuktal harKolumnen att omsom en

ersättning i form LAF-till högrelederallmänt hög sjukfrånvaro aven
säkerhetdock inte med spå-samband låter sigsådantsjukpenning. Ett

hade lägrekassorStockholm visar 16jämförelse medEn ettattras.
-sjukpenningkostnader för LAFhade högresamtliga dessasjuktal, per

högahade relativtkassorsjukpenningförsäkrade. Tre000 sett1 som
Älvsborg, Kopparberg, hadeVästmanland ochkostnader, nämligen ett

frågaför landet. Endast i Väs-genomsnittetsjuktal lägre än omsom var
för arbets-kostnadersjuktal med högasammanfaller högtterbotten ett

skadesjukpenning.

livräntorvadSkillnader mellan kassorna5.3.4 avser

förkostnaderförsäkringskassor har lägrevissaförklaring tillEn att
jämförelseviskassor ikunna dessaLAF-sjukpenning skulle ettattvara

LAF-liv-förtidspension ochsjukpenningentidigare skede byter motut
livrân-högre andelfall uppvisaskulle i sådantkassorränta. Dessa en

tor.
arbetsskadatill följdyrkesmässig rehabiliteringvidErsättning av enen

LAF-livrânta.eller i formLAF-sjukpenningkan i formlämnas avav
förklarasskulle kunnasjukpenningkostnader hos vissa kassorLåga attav

Även dessarehabilitering.livränta underregelmässigt beviljardessa
livrântor.uppvisa högre andelkassor skulle då en
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Tabell 14 Antal egenlivräntor december 1990 jämfört med antal sjukpen-
ningförsäkrade 31den december 1990 och med antal förtidspensionersjuk-
bidrag december 1989

Kassa Antal Livräntor Fsjb Livräntorper
LAF- 1 000 sjp- 0001 1 000per per
livräntor försäkrade försäkrad Fsjb

01 5 146 5,43 53,5 101,4
03 1 224 8,19 50,9 160,9
04 2 049 15,03 78,7 194,4
05 2 145 9,90 63,7 155,4
06 1 917 11,54 50,9 226,7
07 2401 12,85 59,9 214,8
08 1 789 14,03 63,7 220,2
09 265 8,45 57,6 146,7
10 l 632 20,52 72,9 281,4
11 2 795 18,39 66,8 275,2
12 4 174 14,07 58,3 241,3
13 1 600 11,59 57,2 202,6
14 2 145 12,69 64,4 197,0
15 2 695 11,22 61,4 182,7
16 3061 8,69 49,0 177,3
17 2 608 17,54 77,3 227,7
18 9621 13,48 68,9 195,6
19 2 847 20,34 77,7 261,7
20 3 464 23,22 81,9 283,8
21 2 184 14,30 85,2 167,8
22 2 148 15,51 79,9 194,3
23 713 9,99 74,8 133,5
24 2 685 19,78 76,8 257,5
25 2 544 17,73 84,5 205,5
34 2 036 16,75 81,7 205,0
38 9501 8,15 77,1 105,7
Alla kassor 57 263 12,27 66,4 161,7

Som framgår kolumnen Livräntor 1 000 sjukpenningförsäkradeav per
är spridningen mellan kassoma.stor Ungefär hälften kassoma harav
dock inte större avvikelse än 20 % från genomsnittet.i Störstaen avvi-
kelsen uppvisar Stockholms län 5,43 och Kopparberg 23,22. Enligt
statistiken är egenlivrånta alltså drygt fyra gånger vanligare i Koppar-
berg iän Stockholm. Denna skillnad är svårförklarad.

En jämförelse med tabell 13 visar de fyra kassoratt har den hög-som
kostnaden för LAF-sjukpenning,sta nämligen Blekinge, Västmanland,

Kopparberg och Västerbotten också har den största andelen LAF-livrän-
1 000 försäkrade.tor per

Eftersom 80 LAF-livråntoma är samordnade medca någon formav
förtidspension kan förklaring till större andelav livräntor i vissaen en

kassor där beviljar fleratt ñrtidspensioner. Anledningenvara tillman
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bristfälligaarbetsmarknad,sviktandekan blanddet annat varasenare
förvärvsarbetande. Där-andel äldrerehabilitering ellerför storresurser

antalet livräntorförhållandet mellangjortsjämförelse ävenför har aven
Fsjb000Livräntor lkolumnenförtidspensioner. Avantaletoch per
gångerKristianstad har nästanBlekinge och treKopparberg,framgår att

ÄvenStockholm.förtidspensionärer än000 motfler livräntetagare 1per
antaletskillnader ifinns detförtidspensionerfrekvensenbakgrund av

lokalaenbartsig förklarassvårligen låterlivräntor t.ex. ar-avsom
betsmarknadsförhållanden.

arbetsskadoranmälsfrekvent5.3.5 Hur

under 1990.arbetsskador år219 453redovisats anmäldestidigareSom
med inkomstförsäkrade150fanns 682december år 4Den 31 avsamma

förvärvs-kombination dessaellerförvärvsarbeteanställning, annat aven
sjukpen-arbetsskador 000lanmäldes 4,69genomsnittinkomster. I per
följandefördelar sigarbetsskadaAnmälningamaningförsäkrade. om

försäkringskassor.olikavis mellan
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1990sjukpenningförsäkrade den 31 december antal15 AntalTabell samt
försäkringskassaanmälningar år 1990,arbetsskadaom per

Sjukpenning- Andel AnmälanAndel Antal LAF-Kassa per
sjp-förs.försäkrade % anmälningar % 100

20,23 27 653 12,60 2,9101 947 477
4,60149 389 3,19 6 882 3,1303

3,70 5,9704 136 247 2,90 8 140
4,56660 4,62 10 024 4,6205 216

5,16011 3,54 8 579 3,9006 166
1,96 4,4796 469 2,06 4 31807

5,83501 2,72 7 443 3,3908 127
0,540,66 190 3,7909 31 328 1
1,87 5,16523 1,69 4 10910 79

151 3,24 8 209 3,74 5,4098311
6,33 4,68296 585 6,33 13 89612

5,36137 2,94 7 403 3,3713 978
3,68 4,78169 020 3,60 8 08614

769 4,45 4,0615 240 089 5,12 9
150 270 3,20 8 736 3,98 5,8116

4,4617 148 626 3,17 6 633 3,02
3,58 5,4018 145 464 3,10 7 866

2,98 6 970 3,17 4,9819 139 919
456 6,33149 167 3,18 9 4,3020

3,74 5,38152 718 3,26 8 22921
5,452,95 550 3,4422 138 442 7

1,70 5,2323 71 352 1,52 3 737
4,85701 590 3,0024 135 2,89 6

155 5,6825 143 483 3,06 8 3,71
5,20121 493 2,59 6 321 2,8834

6,15 5,64239 255 5,10 13 50938

453 4,69Summa 4 682 150 219

landet.framgår tabellen varierar anmälningsfrekvensen överSom av
sjukpenningförsäkrade frekvensen anmälningarBeräknat 000 är1per

Kopparberg, finnslägst i Stockholms län, och högst i 6,33. Det2,91,
variationema. Strukturen inomnaturligtvis antal anledningar till nä-ett

områderingslivet spelar säkerligen inte helt obetydlig roll. I ett somen
olycksfall ochtillverkningsindustri kan antalet inträffadedomineras av

vari-förväntas jämförelsevis högre. Enuppkomna arbetssjukdomar vara
försäkradeerad arbetsmarknad med utbud arbeten görstort attett av

anledningar inte klarar de fysiska ellerupplever de olikaattsom av
innanpsykiska krav ställs i arbete kan söka sig till ett annatett ensom

arbetssjukdom uppstår.
förvärvsarbetande kan också varie-Kunskapen försäkringen hos deom

olikatill följd skillnader i de fackliga aktiviteterna inom delar avra av
landet.
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detpolicy närgenerellt ochinformationsarbeteFörsäkringskassomas
möjlighetenförsäkrad på attfall uppmärksammaenskiltigäller ettatt en

betydelse.ocksåsannolikthararbetsskadasjukfallanmäla ett som
detoch gårtill kassomaanmälningarantaletendastbeskriverTabell 15

gående slutsatser.längreuppgifter dra någrautifrån dessaenbartinte att
kas-arbetsmiljöfrågor inomsatsningar påregionala ettExempelvis kan

jäm-främstvilkaanmälningarantalleda tillsaområde stortett avser
samord-avslutade inombliñrväntaskanskadorförelsevis lindriga som
skall blianmälningarnaomfattningvilkenvisar iTabell 16ningstiden.

sjukskrivningfall därdeprövning, dvs.försäkringsmâssigföremål för
samordnings-uppkommit efterskadan hargrundkostnader påeller av

tiden.

000 sjuk-samordningstiden lefteranmälningar kvar16 AntalTabell per
-juni 1991juli 1990penningüirsäkrade,

i rörelse-SjukdomarSamtligaSamtligaKassa
stödjeorganenochsjukdomaranmälningar

0,640,841,2401
1,021,281,9303
1,561,992,5704
1,451,9005 2,44
1,321,662,2706
1,572,002,5707
1,361,782,4308
0,961,321,7009
2,082,542,8910
1,602,062,8011
1,411,942,5412
1,612,143,1013
1,291,692,3814
1,612,1415 2,93
1,241,642,2316
1,581,982,6717
1,792,262,8018
2,302,663,4819
1,982,423,1120
1,271,582,1621
1,632,102,9922
1,161,542,2623
1,802,553,4024
1,892,683,5525
1,311,722,1834
0,921,242,0038

jäm-ocksåuppvisaranmälningarantal ettharkassorDe stortettsom
tillgång-samordningstiden. Avefterärenden kvarantalhögreförelsevis

1992:393 12-0564.SOU



66 Utvecklingen inom arbetsskaddärsäkringen SOU 1992:39

lig statistik kan alltså inte dra slutsatsen hög anmälningsfrek-attman en
inom kassaområde främst skulle lindrigareett skador. Stock-vens avse

holm uppvisar den lägsta andelen anmälningar har även den lägstasom
andelen skador kvar efter samordningstiden. Kassor med hög andel
anmälningar, Halland, Västmanland, Västerbotten ocht.ex. Norrbotten,
har även hög andel ärenden kvar efter samordningstiden.en

Sammanställningama i tabellerna 15 och 16 visst förstödettger en
hypotes det föreligger underanmälning skador i vissa kassaom-att en av
råden. Huruvida underanmälningar är något geografisktär betingatsom
eller det föreligger lägre anmälningsfrekvens detnär gäller vissaom en

förvärvsarbetande integår utläsa statistiken. Genomgåen-attgrupper av
de verkar dock andel anmälningar i kassa också resultera istoren en en

andel sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen efterstor kvar samord-
ningstiden.

Vid jämförelse med kassomas bedömningar arbetsskadeärenden,en av
tabell framgår12, högre andel anmälningar inte resulterar iatt en en
högre andel avslag. Snarare det de kassorär redovisar den lägstasom
andelen anmälningar har den största avslagsprocenten. På grundvalsom

det statistiska materialet kan den högre andelen anmälningar i vissaav
kassaområden alltså inte förklaras där skulle ske överanmäl-attav en
ning skador.av

5.3.6 Prövningar i försäkringsrättema

Om försäkrad är missnöjd med försäkringskassas bedömningen en av
anmäld arbetsskada har han tidigare haft möjlighet överklaga be-en att

slutet till försäkxingsrâtten. Fr.o.m. den juli 1991 i1 prövar stället läns-
rätterna överklaganden beslut i socialförsäkringsärenden. Målav avseen-
de arbetsskadeförsäkringen har utgjort del de mål blivitstoren av som
föremål för prövning i försäkringsrättema. Under åren 1988-1991 av-
gjordes i genomsnitt 4 000 arbetsskademål börjanår. I änd-ca per var
ringsfrekvensen mycket hög. Den översteg vad normalt försom var en
förvaltningsdomstol i första instans och låg för övrigt långt över änd-
ringsfrekvensen för försäkringsrättsmål.andra

Under år har dock ändringsfrekvensen kommit minska. Det-senare att
kan med största sarmolikhet förklarasta praxis vad tillämp-attav avser

ningen LAF fått betydande stadga och försäkringskassomaattav en
tillgodogjort sig denna praxis.
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försäkrings-ändratförsäkringsrätternamål däravgjordaAndelTabell 17
1988-1991årenbeslutkassornas

1991199019891988målTyp av

17,419,122,7%25,1Sjukförsäkring
14,323,938,050,8Arbetsskada
15,618,120,925,0Pension

% 7,69,0%13,3%19,1Bidrag
%7,8Övrigt %11,9% 10,35,0

13,919,9 %%26,8 %39,2 %Totalt

arbetsskadeårendenförändringsfrekvensenhurframgårtabellenAv
detoch året1991till 14,3 år1988% årkraftigt från 50,8sjunkit var

ochsjukförsäkringgällandeför ärendenändringsfrekvensenlägre än
försäk-också iövrigtåterspeglas förutvecklingMotsvarandepension.

statistik.ringsöverdomstolens
försäkringskassarespektivetillförhåller sigândringsfrekvensenHur

tabell.följandeframgår av
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Tabell 18 Andel godkända arbetsskador avgjorda i försäkringskassorna juli
1990 -juni 1991 andel ochsamt antal ändrade beslut i törsäkringsrätterna
år 1991

Kassa Andel godkända Andel ändrade Antal ändrade
arbetsskador LAF-ärenden LAF-ärenden

01 68,1 % 12,9 % 103
03 85,4 % 11,7 % 9
04 83,5 % 12,1 % 24
05 86,7 % 17,8 % 25
06 86,5 % 28,8 % 21
07 78,5 % 14,8 % 29
08 85,6 % 17,7 % 14
09 84,7 % 7,7 % 2
10 85,8 % 14,0 % 8
11 88,0 % 6,2 % 8
12 79,6 % 15,3 % 45
13 85,9 % %18,5 23
14 83,7 % 9,3 % 15
15 90,4 % 13,6 % 18
16 79,5 % 10,7 % 13
17 77,8 % 12,2 % 26
18 79,6 % %14,7 25
19 85,1 % 15,9 % 31
20 83,5 % 15,9 % 35
21 76,3 % 14,8 24
22 82,4 % 13,8 % 22
23 93,3 % 25,0 % 4
24 81,9 % 21,4 % 24
25 76,9 % 12,2 % 33
34 79,3 % 13,0 % 17
38 82,2 20,0 % 28
Alla kassor 81,3 % 14,3 % 636

Inte heller jämförelsen i tabell 18 är invändningar. kolumnenIutan
Andel godkända arbetsskador till hur del försäkringskassomastoranges
har godkänt anmälningar skador. Försäkringsråttemas prövningarom
kan, förutom detta, även ha ytterligare frågeställningar,avsett t.ex. sam-
bandstidens längd, arbetsförmågans nedsättning, rätten till livränta, liv-
ränteunderlagets storlek Dessutom speglar statistiken olika tids-m.m.
perioder samtidigt antalet prövade ärenden är tämligen lågt försom
vissa kassor.

Det kan detta intressant avläsatrots statistiskt iakttagbarattvara om en
snäv bedömning inom kassa återspeglar sig i relativt högen setten
ändringsfrekvens. Inledningsvis kan konstateras 14,3 % de i för-att av
säkringsrättema prövade ärendena resulterade i ändring kassansen av
beslut. I intervall mellan och10 20 %ett ändring återfinns tjugo kassor.
Tre kassor hade lägre ändringsfrekvens och hade högre. Sam-treen en
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jämförelsen bild intemantaget alltför spridning.storger en av en
De två kassor, Stockholm och Gävleborg, uppvisade de lägstasom

andelama godkända skador hade dock inte ändringsfrekvensen som
avviker från genomsnittet. En granskning de kassortvå hade denav som
största andelen godkända skador visar Jämtland hade den högstaatt som
godkännadefrekvensen 93,3 96 paradoxalt hadeäven den nästnog
högsta andelen ändringar 25,0 %. Antalet ärenden från kassan i Jämt-
land är dock alltför litet för medge några slutsatser. För kassan iatt
Älvsborg, godkände 90,4 % ärendena, blev ändringsfrekvensensom av

%,13,6 något mindre än genomsnittet inget anmärkningsvärt.men
Den lägsta andelen ändringar uppvisar kassan i Kristianstad 6,2 %,

också tillhör kassor med högre andel godkännanden 88,0 %.som en
En kassa med låg andel ändringar är Gotland %,7,7 hadeannan som

godkärmandefrekvens 84,7 96 låg något över genomsnittet.en som
Sammanfattningsvis kan sägas även kan vissaatt, notera sta-om man

tistiska skillnader i försäkringsrättemas ändringsfrekvens mellan kassor-
statistiken inte underlag för slutsatsen det föreliggerettna, attger

uppenbara variationer i bedömningen arbetsskador.av

5.4 Arbetsskadeförsäkringens finansiering

5.4.1 Utveckling åren 1980-1991

Arbetsskadeförsäkringen finansieras avgifter betalasgenom som av ar-
betsgivare och egenföretagare. Avgiften till arbetsskadeförsäkringen
skall enligt 7 kap. 2 LAF§ efterutgå skall såprocentsatsen som vara
avvägd avgiften tillsammans med andra tillgängligaatt medel täcker
ersättnings- och förvaltningskostnadema behövlig fondbildning.samt
RFV har femte läggaår fram förslagatt vart och förvalt-procentsatsom
ningskostnadsandel för kommande period.

Staten arbetsgivare står självrisk för de skador drabbarsom stats-som
anställda och bidrar därför endast till försäkringens administration. Detta
framgår 7 kap. och kap.l § 8 3 § LAF 21 och 22 §§ FASP.samtav

Underlaget för beräkning arbetsskadeavgiften år i principav summan
vad arbetsgivaren under året lön i eller naturaför-utgettav som pengar

måner. Avgiften till arbetsskadeförsäkringen för andra än statenvar,
arbetsgivare, 0,25 % avgiftsunderlaget år 1979. Försom av o. m.

Åråren 1980-1987 bestämdes avgiften till 0,60 %. 1988 höjdes avgiften
till 0,90 %.

kap.Av 4 6 lagen§ socialavgifter framgår hur del influtnastorom av
arbetsskadeavgifter skall tillföras bidrag till kostnadenstatensom som
för arbetsskadeförsäkringens förvaltning. Fram till den juli1 1986 ut-
gjorde denna andel l30 influtna avgifter, under perioden juli1 1986av

Återstodenjuni30 1987 den 125, därefter höjdes den till 120.var-
avgifterna skall tillföras fond, benämnd arbetsskadefonden.av en
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Tabell 19 Arbetsskadefonden; inkomster, utgifter, fondüirändring och be-
hållning åren 1980-1991 milj. kr.

Inkomster Utgifter Fond- Behållning
förändring

1980 1247 1 115 132 851+
1981 1 474 3521 122 973+
1982 5911 3381 253 2271+
1983 l 718 1 551 167 394+ 1
1984 8951 6001 295 6881+
1985 2 003 1 813 190 8781+
1986 2 307 2 912 605 1 273-
1987 2 373 4 436 2 063 790- -
1988 3 493 6 893 3 400 4 190- -
1989 4 028 8 316 4 288 8 478- -
1990 4 592 9 839 5 247 -13 725-
1991 4 914 11 295 6 381 -20 106-

Arbetsskadefonden skall utgöra buffertfond vilket innebär försäk-atten
ringen primårt skall finansieras med löpande inkomster eventuel-attmen

överskott eller underskott påverkar fondens storlek. Som framgår av
tabellen översteg försäkringens inkomster dess utgifter fram årt.o.m.
1985. Fr.o.m. år 1986 har förhållandet varit det omvända. Redan år
1987 hade kostnaderna stigit så fondens medelsbehållningatt slut.tog
Genom särskilt regeringsbeslut denett 10 september 1987 har RFV
bemyndigats tillfälligt disponera medel frånatt inkomsttitel i statsbud-en

för täcka löpandegeten utbetalningar.att Vid utgången år 1991 hadeav
underskottet i fonden stigit till 20 106 miljoner kronor.

Arbetsskadeavgiften täcka kostnaden föratt ersättningar inte baraavser
enligt LAF även enligt YFL ochutan motsvarande äldre lagstiftning.
Utgiftema fördelar sig enligt följande.
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milj.1980-1991 kr.utgifter åren20 ArbetsskadefondensTabell

År sjukpenning LivräntaLivrântasjukpenning
enligt en1.YFLenLLAFenligt m.m.m.m.

YFLLAF

71280332901980
82763574051981
79650804121982
8374010563 11983
839371535711984
883372236701985
9173935060611986
954386312 8131987
026l42185640 11988 4
0631408205 393 11989
11733 12 5406 1491990
20435 131236 7441991

redovisasrespektive YFLenligt LAFsjukpenningI kolumnen m.m.
mindre del. Iendastdockkostnader utgörvårdkostnader. Dessaäven en
egenlivråntorredovisas, förutomLAF och YFLlivränta enligtkolumnen

begravningshjälp.förkostnaderefterlevande, äventilloch livrântor
förkostnadendelmycket litenendastBegravningshjälpen utgör aven

livräntor.
medi sambandökade kraftigtfrånsjukpenning LAFñrKostnaden

skedde ianmälningarantaletden ökningpraxisändring ochden somav
skedde någotför livräntorkostnadenÖkning1980-talet. Enmitten på av

ilivränta detillprövningen rättmedsammanhängerDetta att avsenare.
och blev1985 1986under årenarbetsskadagodkändesärenden somsom

1980-talet komslutetUnder påeller några åraktuell först något senare.
FÖD fallvilkaklargjorde iytterligaredärrad domardessutom enen

utbild-omskolning ochunderbl.a.berättigad till livrånta,skadad var
ning.

ochsiktminska påförväntassjukpenning enligt YFLKostnaden för
ienligt YFLAntalet livräntetagareproblem.inte störrenågotutgör var

för livräntakostnadernaberäknathar000. RFVdrygt 921991 attmars
basbelopp.antaleti% mättminska med 3 årkommerenligt YFL att per
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21Tabell Ersatta sjukpenningdagar livräntorantal enligt LAF årensamt
1980-1991

År Antal sjukpenning- Antal LAF-livräntorersatta
dagar enligt LAF i december årresp.

1980 2 200
1981 3 200
1982 4 300
1983 5 400
1984 3 138 000 6 700
1985 4 703 000 8 800
1986 7 447 000 90011
1987 12 998 000 18 500
1988 18 182 000 30 600
1989 20 500 000 44 800
1990 21 000 000 59 400
1991 22 151 000 50072

Uppgift antalet sjukpenningdagar före 1984 finns för närva-ersattaom
rande inte tillgänglig på RFV.

decemberI 1991 utbetalades 72 577 LAF-livräntor 70 615varav egen-
livräntor och efterlevandelivråntor.1 962 Hur egenlivräntoma fördelar
sig framgår tabell 22.av

Tabell 22 Antal egenlivräntor december 1991 årsmedelbeloppoch efter
samordning med pension, fördelade efter ålder

Ålder ÅrsmedelbeloppAntal

16-19 3 65 908
20-24 291 64 498
25-29 1 176 57 216
30-34 1 947 50 060
35-39 2 915 46 625
40-44 5 045 43 466
45-49 7 558 41 002
50-54 10 418 40 154
55-59 15 175 41 619
60-64 22 065 44 480
65- 4 023 21911

Summa 70 615 41 425

framgårSom tabellen är drygt hälften livräntetagama 55 ellerårav av
äldre. Av RFV:s statistik framgår de egenlivräntoma66 600att av ca

till försäkrade under 65utges år år 53 %000 80 samordnadesom ca
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förUppgift saknassjukbidrag.förtidspension ellerpartiellhel ellermed
grund förtilllegatskadorellersjukdomarvilkanärvarande somom

följdbeviljats tillflertalet livräntorSannolikt harlivränta.besluten om
jämförel-Somstödjeorganen.ochrörelse-försåmringstillstånd iolikaav

förtidspensionemanybeviljadedehälftenungefärkan nämnas att avse
och bindvävenmuskuloskeletalai systemetsjukdomarhade1990under

huvuddiagnos.som

Riksförsäkringsverkets5.4.2 prognoser

föreslog RFV1987december attden 18regeringenskrivelse tillI en
% tillfrånhöjas 0,9skullearbetsskadeförsäkringentillavgiftsuttaget ca

underskottfondensreduceravilledärutöver1989. Om%2,35 år man
höjning.högreuppfattning,enligt RFV:skrävdes det, en

RFV199293 lämnarbudgetåretföranslagsframställningI sin en prog-
1997. Enårbehållningutgifter ochinkomster, t.o.m.för fondensnos
gjordes iberäkningartill deförhållandeigjortsharviss revidering som
tillström-bedömasvårighetenbl.a.betonar attRFVdecember 1987. att

osäkra.mycketberäkningarnaärenden görningen av nya
115 000skall prövaårligenförsäkringskassornafrånutgårOm attman

oförändratfrånsamordningstiden,efter samtarbetsskadeärenden av-
% årinflation 3påpraxis,ochregleroförändradegiftsuttag, peren

blirvarjerealt år%ökar 3lönesummafr.o.m. 1992år samt somen
tabell 23.ekonomi enligtfondensförprognosen

milj. kr.1991-1997årenarbetsskadefondenför23Tabell RFV:s prognos

År FondUtgifterInkomster

200204401196541991 -
1002813 2005 3001992 -

37 100600145 6001993 -
47 00015 8005 9001994 -
57 8009001610061995 -
69 30018 00050061996 -
81 80019 3006 8001997 -

höjningvidfondenutvecklingenhar räknatRFV även av-avenav
förutsätt-oförändradeövrigtMed i1992.fr.o.m. år%giften till 2,8

enligtutvecklingenförväntadedentabell blirmed 23jämförtningar
tabell 24.



74 Utvecklingen inom arbetsskadefärsäkringen SOU 1992:39

Tabell 24 RFV:s för arbetsskadefonden åren 1991-1997 vidprognos en
höjning avgiften till 2,8 %, milj. kr.av

År Inkomster Utgiñer Fond

1991 4 965 11440 20 200-1992 15 200 13 200 18 200-1993 16 900 14 600 15 900-1994 18 200 15 800 13 500-1995 19 200 16 900 20011-1996 20 100 18 000 9 100-1997 21 100 19 300 7 300-

Även vid höjning avgiften till 2,8 % skulle fonden ha skulden påav en
drygt 7 miljarder kr vid utgången år 1997. För skuldfrihetuppnåattav
vid utgången år 1997 skulle avgiftsuttaget, enligt RFV:s beräkningar,av
behöva höjas till närmare 3 % fr.0.m. år 1992.

Beräkningarna i tabellerna 23 och 24 har gjorts utifrån antagandeett
oförändrade regler och bedömningspraxis. RFV harom gjortäven en

översiktlig beräkning arbetsskadefondens kostnadsutveckling vidav en
förändring ersättningsreglema. Förutsättningen år LAF -sjukpen-av att
ning och AFL-sjukpenning samordnas fr.0.m. år 1993. Fonden skulle då
enbart belastas med utgifter för livrântor sjukpenning tidsamt som avser
före år 1993. Vid avgift på 2,0 % och i övrigt förutsättningaren samma

i tabell 23 och 24 förutspår RFV följande utveckling.som

Tabell 25 Utveckling arbetsskadefonden åren 1991-1997 förutsattav att
sjukpenning från LAF fr.0.m.upphör år 1993 avgiften höjs tillsamt att
2,0 milj.%, kr.

År Inkomster Utgifter Fond

1991 4 695 11 440 20 200-1992 11 100 13 200 22 300-1993 12 300 9 900 19 900-1994 13 200 9 300 16 000-1995 13 800 8 900 10011-1996 50014 9 100 5 700-1997 15 200 5009 0

RFV beräknar kostnaderna för livräntoratt i dagsläget utgör 0,8 % avÅravgiftsunderlaget. 1997 beräknas denna andel ha ökat till 1,2 %.
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5.4.3 Regeringens proposition 1991922149 om
avskaffande delpensionsförsäkringenav

Regeringen har i proposition till riksdagen föreslagit delpen-atten
sionsñrsäkringen avskaffas fr.0.m. den juni1 1992. Den uppbärsom
delpension skall enligt förslaget få behålla sin delpension längeså förut-
sättningarna för detta finns enligt nuvarande regelsystem. Förslaget
innehåller vissaäven Övergångsbestämmelser innebär försäkradeattsom

sökt delpension under maj månad skall1992 kunna beviljassenastsom
delpension under förutsättning den försäkrade fyller 60 år denatt senast
31 augusti 1992.

Propositionen innehåller även förslag socialavgiften till del-ett attom
pensionsförsäkringen avskaffas fr.0.m. den juli 1992.l Från samma
tidpunkt föreslås höjning socialavgiften till arbetsskadetörsäkring-en av

med 0,5 procentenheter till % avgiftsunderlaget.1,4en av
I propositionen vidare delpensionsförsäkringens utgifter underattanges

följd år varit sådana avgiftsinkomstema överstigit utgifternaatten av
betydandemed belopp. Detta har medfört delpensionsfondens behåll-att

ning vid utgången 1991 beräknasår tilluppgå miljarder11,8 kronor.av
Förslaget avskaffande delpensionsförsâkringen gör beloppatt ettom av
motsvarande miljarder7 kronor delpensionsfonden kan i anspråktasur
för ñnansiera det beräknade underskottet iatt arbetsskadeförsåkringen
under budgetåret 199293.

5.4.4 Aviserad sänkning arbetarskyddsavgiftenav

I regeringens proposition l99192:l00, bilaga 6 65 och bilaga 11s.
29, aviseras sänkning arbetarskyddsavgiften med 0,18s. en av procen-

tenheter fr.0.m. den januari1 1993. Det statsñnansiella utrymme som
uppstår denna sänkning föreslås bli förutnyttjat motsvarandegenom en
höjning socialavgiften till arbetsskadeförsåkringen.av
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Skadestândstalan6 mot

arbetsgivare

avtalsregleradedetbakom6.1 Parterna
arbetsskadavidförsäkringsskyddet

avtals-definns inomskyddkompletterandeoch detLAFGenom som
svenskadenanställd påvarjehar iförsäkringarnabundna settstort

skade-nivån inomersättningtill motsvarararbetsmarknaden rätt som
avtalsbund-från deErsättningarbetsskada.inträffadvidståndsrätten en

skadade har rättdendvs.gnmd,objektivlämnas påförsäkringarnana
sida.frånvållande någonsföreliggerdetoberoendeersättningtill av om
över-resultatetTFA ärarbetsskadavidTrygghetsförsäkringen av en

omfattarFörsäkringenPTK.ochSAF, LOmellanenskommelse som
Be-och tjänstemän.privatanställda arbetareavsnitt 2.3redovisats i

kollektivavtalenintagits iharTFAtecknaskyldighetstämmelser attom
SAFförbunden inommellanoch LOSAFförbunden inom samtmellan

ocksåharoch PTKLOinomlokalavdelningarFörbund ochoch PTK.
tecknaskyldighetbestämmelserinnehållande attkollektivavtalslutit om

intearbetsgivareocharbetsgivarorganisationermedförsäkringen som
Även kollektivav-slutithararbetstagarorganisationerandraSAF.tillhör

medförsäkringentecknaskyldighetbestämmelserinnehållande atttal om
ocharbetsgivarorganisationermedochSAFarbetsgivarförbund inom

Även bundeninte ärarbetsgivareSAF.tillhörintearbetsgivare somsom
TFA-försäkring.tecknakankollektivavtalav

områdetlandstingskommunalaochkommunaladetinomanställdaDe
Även detTFA-KL.försäkringsskyddmotsvarandehar ett genom

TFA-KLtecknaskyldighetbestämmelserharområdet attkommunala om
Landstingsför-arbetsgivareberördamellankollektivavtalenintagits i

församlings-kyrkansSvenskaochkommunförbundetSvenskabundet,
kommunal-Svenskaarbetstagarorganisationerpastoratförbund ochoch

SACO-K.ochTCO-OFarbetareförbundet,
Även avtalsreglerad skyl-föreliggerområdetkooperativainom det en

avtalbakom dettaförsäkring. Parternatecknaarbetsgivareñrdighet att
och PTK.LOFörhandlingsorganisation KFO,Kooperationensär

TFA-K.benämnsförsäkringDenna
personskadavidersättningavtaletharAnställda inom staten omgenom
arbetsskada.skydd vidjämförbartavtalsområdenövrigamedPSA ett

grundas detpåersättningtillförsäkring rättendock ingenärPSA utan
arbetsgivarverk, Statsan-statensmellanavtal tecknats parternasom

avtalet.bakomoch TCO-OFFörbund, SACOställdas
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6.2 Möjligheten för anställd föraatten
skadeståndstalan vid arbetsskada

I villkoren för TFA har införts inskränkning i anställds rätten atten
ñra skadeståndstalan vid inträffad arbetsskada. Paragraf 35 i 1991en
års villkor för TFA har följande lydelse:

Anställd får föra skadeståndstalan med anledning personskadaav-utgör arbetsskada juridisksom mot tecknat försäkrings-rson som-avtal TFA. Anställd får heller sådan skadeständstalanom ora motarbetsgivare, anställd eller omfattas TFA.annan som av
Motsvarande bestämmelse finns i TF A-KL och i TFA-K.

I ll § PSA har införts liknande inskränkning i rätten föra skade-en att
ståndstalan:

Den har rätt till ersättning enligt avtalet får inte förasom skadeständsta-
lan den arbetsgivarenmot eller arbetsgivareegna ien annan som avsesavtalet eller någon arbetstagaremot hos sådan arbetsgivare meden an-ledning skada eller dödsfall i avtalet.av som avses
I sin bok Skadeständsrätt 4:e upplagan 246 kommenterar professors.
Jan Hellner bestämmelserna i TFA inskränkningen i rätten till ska-om
deständstalan följandepå sätt:

För de fall där det skulle fördel för den skadelidande riktavara en attskadeståndstalan arbetsgivaren imot stället för kräva ersättningatt urförsäkringen, avstår således arbetstagaren från denna fördel. Sådana fall
år givetvis sällsynta, eftersom TFA i det hela åtskilligtstora bättregerförmåner skadeståndsreglema,än bl.a. standardiseringsreglerna kanmen

upphov till situationer där skadestånd förmånligare.ge Giltighetenvoreavstäendet torde knappast ifrågasättas för arbetstaav själv ärtveianare sombunden kollektivavtal TFA. Något störreav kan råda förom
arbetstagare inte själv är bunden sådant kollektivavtal,som eller föravarbetstagare vilkenpå försäkringen blivit tilläm lig arbets-attgenomivaren avtal har tecknatutan ñrsäkringen. I tiken torde dock TFAprexklusiv tillämplighet inom det område där den gäller.

De standardiseringsregler Hellner nämner torde syfta på ersätt-som att
ning för inkomstförlust vid olycksfall lämnas endast i det fall skadan
givit upphov till arbetsoförmåga i åtta dagar eller Om arbetsoför-mer.
mågan blir kortvarigare än åtta dagar lämnas endast ersättning för
sjukvårdskostnader till den del de överstiger 100 kr. Ersättning för sve-
da och värk lämnas i nomialfallet endast arbetsoñrmågan ivaratom

än 30 dagar. Arbetssjukdom berättigar tillmer ersättning endast om
skadan kvarstår sedan 90 dagar förflutit från den dag skadan visade sig.
För arbetssjukdomar visat sig efter den 31 december 1991 gällersom att
skadan skall kvarstå i 180 dagar. Ersättning för sveda och värk lämnas
normalt tidigast fr.o.m. den 91:a dagen efter skadans visandedag.

Paragraf 35 i TF A-villkoren, och motsvarande bestämmelser i de övri-
avtalsförsäkringama, har utformatsga taleförbud för denettsom an-

ställde. Arbetsdomstolen har dock i mål dom 13788 funnitett att
föreskriften inte utgör något rättegångshinder den måste betraktasutan

friskrivningsklausul till arbetsgivarens förmån.som en En sådan före-
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ersättning vidskrift materiell och den hör i målär natur ett om ar-av
saken.betsskada till själva

137886.3 Arbetsdomstolens dom

gällde kvinnlig arbetstagare, fått sjukdom godkändMålet B, enen som
enligt yrkade ersättning arbetsgivaren förarbetsskada LAF. Bsom av

bl.a. inkomstförlust inte trygghetsförsäkringen TFA.ersattssom av
följdlnkomstförlusten hade uppkommit under arbetslöshetsperiod tillen

anställning grundsig nödsakad sin påB sägaatt attansettav upp av
arbetsskadan upphördearbetsskadan. sjukskrivning gnmdBzs på av

samtidigt med anställningen.
inte kunnat visabeslut tingsrätten avvisades talan då BGenom B:sav

omständighet grund vilken hon i strid förbudet i TFA-någon på motav
berättigadvillkorens dåvarande 37 nuvarande § 35 skulle§ attvara

föra skadeståndstalan den tidigare arbetsgivaren.mot
TFA-villkorensArbetsdomstolen farm inte föreskriften i § 37att ut-

gjorde rättegångshinder. i stället frågan föreskrif-AD ansågett att om
betydelse till själva saken. anförde bl.a. följandei målet hörde ADtens

i sina domskäl:

uppfattasEnligt arbetsdomstolens mening kan § 37 i TFA inte ettsom
taleförbud innebörden käromål riktar arbetsden att ett motav som sig

skall avvisas. Föreskriften anvisar inte förfarandenågot orvaren
lösning tvister och innehåller huvud inte någonting kanöverav som

möjligheter sina anspråktolkas reglering den anställdes attavsom en
rättsligtprövade jfr 573. stället får föreskriftenNJA 1974 I ses soms.

ersättningde det för i anledning arbetsskadasystem ar-en av av som
betsmarknadens har innebär i korthetDettaenats system attparter om.

trygghetsförsäkring arbetsskadorarbetsgivaren sig teckna vidåtar att
och arbetstagare skadas har vända sig försäk-rättatt motatten som
ringsgivaren för få ersättning, medan arbetsgivaren fri från eko-gåratt
nomiskt ansvar.

Sedd från synpunkt i villkoren för betraktasdenna måste § 37 TFA
före-friskrivningsklausul till arbetsgivarens förmån. sådanEnsom en

skrift materiell och den hör i ersättning förär målnatur ett ar-av om
betsskada till själva saken.

övergick huruvida bundenArbetsdomstolen härefter till Bprövaatt var
för37 i villkoren TFA och anförde.§av

kan till början konstateras såväl bolaget efter vadDet B,att somen som
ostridigt i målet, bundna villkoren för kollektivavtalâr TFAvar av som

hela den tid anställningsförhållandet mellan dem varade.under Avsom
betydelse vidare ersättning för arbetsskada ochär Bzs talan attatt avser
denna enlighet inträffade underskada i med hennes påståendeeget an-

arbetsledningensställningstiden hos bolaget och direkt följdsom en av
uppträdande henne.mot

för i villkoren för ändå inte skulle tillämSom skäl § 37 TFAatt vara varår-lig har främst anfört hon har slutat sitt arbete hos bolaB att et,
hon inte bunden gällde förlängre de villkor anstälär av som gen.

Enligt arbetsdomstolens menin råder det inte tvekan denågon attbinánde om
försäkringsvillkor kollektivavtal för B undersom var som

inträffadeanställningstiden skall gälla beträffande försäkringsfallett som
Övergångsbe-under denna tid. intresse i detta sammanhang ärAv att
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stämmelsema till och övriga AMF-ñrsäkringamaTFA de tid-anger
punktenñr försäkringsfallet avgörande för reglernas ikraftträdande.som

föreskrifterlera i TFA också direkt tillämpli efter det denär även atta
aktuella arbetstagarens anställning har upphört. äller exempelvisetta
den bestämmelse reglerar det s.k. eftersk ddet innebär attsom som
den drabbas sjukdom till följd ska lig inverkan i sitt iarbetesom av av
princip har till ersättning anställningen harrätt även upphört närom
sjukdomen visar Enligt bestämmelse i TFA utgår ersätt-en amian.efterlevanning till vid arbetsskada till följd dödsfall.e av

angivna bestämmelserna enli domstolens mening belägg förDe tger
slutsatsen TFA:s regelsystem inte all det B gällan-på sätt göratt s som
de tillämpas enbart inom ñr bestående anställningsförhållanden.ramen
En utgångspunktskulle för övrigt leda till i anställ-att partannan en
nin savtalet unde bringa avtalet höra och därigenom, realiteteniatt ligorretroaktiv verkan, förändra de vi har gällt för anställning-m som

sådan effekt kan inte ha varit åsyftad vid försäkringsvillkorensEnen.
tillkomst.

uppfattningEnligt domstolens har det inte heller i övrigt framkommit
förhållande kurma medföra käromålet faller utanförnågot skulle attsom

tillämpningsområdet för § 37 i villkoren för TFA. Bzs talan visser-avser
ligen ersättning hänförlig till tiden efter anställnin upphörande.ens

förändrar dock inte det förhållan till stödDetta grundläggande honet att
för sina anspråk åberopar skadefall inträffade den tidunder då honett
arbetade hos bolaget.

den händelse arbetsdomstolen skulle för bedömningFör dennastanna
gjorthar B gällande hennes fall särpräglat det oskäligtär såatt att vore

tilläm § 37.attArbetsciömstolena
vill i anlednin detta påståendeinledningsvis fram-av

hålla den omtvistade föreskri ingår regelsystem grundaratt etten 1 som
sig på överenskommelse mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio-en

och hänvisninSAF, LO PTK. Som tingsrätten har anfört, under tillner
uttalanden i den juridiska litteraturen, innefattar för elarregelsystemet
för skadelidandeden är ägnade de nackdelar kanuppvägaattsom som

förknippade med frisknvningsklausul arbetsgivarens förmån.tillvara en
Enligt domstolens mening dessa allmänna utgångspunktermåste vägas

bedömningenäven vid det enskilda fallet. också beaktasDet måsteav
den grundläg ande idén med särskilt regelsystem gghets-att ett tom

försäkring vid tsskador skulle förfelas enskilda föreskri jäm-ar om er
kades i utsträcknin Vad har anförts leder därförnågon större som nu.till jämkning villkor i FA:s bestämmelser kan komma i frågaatt en av
bara mycket starka skäl talar för sådan åtgärd.om en

Med hänsyn till det anförda och till inte iB kunnat visa § 37att attnu
TFA-villkoren oskälig henneär någon grund, honpå måstemot annan
enligarbetsdomstolens menin bunden den angivna föreskrift-anses av

talan i målet kan rför inte vinna bifall.en. ennes - - -

domslutet upphävdeI AD tingsrättens beslut avvisa käromål ochBzsatt
avslog istället hennes talan i målet.

6.4 fackliga organisationernas intresseDe av
bibehållna tygghetsförsäkringar

Genom de avtalsbundna försäkringarna vid arbetsskada har de anställda
givits garanti för till ersättning enligt skadeståndsrättsliga reglerrätten

vållande behöver fackli-styrkas. I gengäld har från denutan att ett man
sidan avstått från föra händelserätten skadeståndstalan iattga av en
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arbetsskada.
friskrivningsklausulviljaorganisationernafackliga accepteraDe att en

iförsäkringsskydddetinnehållet iberoendenaturligtvisär gen-somav
ersättningarinteförsäkringenmedlemmama. Omerbjuds garanterargäld

friskrivnings-kanskadeståndsrättensinomnivånlägst motsvararsom
deñni-gällafårDetsammaifrågasättas.kommaklausulen att omanses

så snävtavgränsasoch TFA,arbetsskada, i LAF atttionen begreppetav
gi-arbetsskada. Det ärgodtassjukdomarantalmindreendast ett som

arbetsskadebegreppetdefinitionvilkenmöjligtvetvis inte att avange
organisationernafackligadeomfattande förtillräckligtkan attansessom

friskrivningsklausul.fortsättningsvis godtavilliga ävenskall att envara
träffades 1974.trygghetsförákring åröverenskommelsenförstaDen om

yrkesska-vidtrygghetsförsäkringförsäkringenbenämndestidenVid den
skadebegrepptidpunktenvid denhadeFörsäkringenTFY. ettda, som
yrkesskadeförsäk-gällande lagendådet i denöverensstämde med om

Även bestämmelsefannsTFYavtaleti det förstaYFL.ring, omenom
Paragraf 55 i 1974 årsskadeståndstalan.förainskränkning i rätten att

lydelse:följandehadevillkor ñr TFY

trygghetsförsäkring, ägerförsäkringsavtalomfattasAnställd, omavsom arbets-yrkesskadaförersättningrörandeskadeståndstalan motföra
försäkringsavtaltecknatarbetsgivare trygg-ellergivaren omsomannan

sådananställd hosellerAMF-trygghetsförsäkringetsförsâkring hos
arbetsgivare.

be-skulleorganisationerna ånyofackligadesannoliktärDet att vara
arbetsskadebegreppmedfriskrivningsklausul ettredda accepteraatt en

blidäremotkanfanns i YF L. Läget ett annatdet ommotsvarar somsom
ytterligare.krympsarbetsskadebegreppet

skadeståndstalanmedalternativetminnetsamtidigt ha iskallMan att
osäker ochkostsam,bådeansvarig ärarbetsgivare ellermot enannanen

arbetsta-ankommer påersättning. Dettillförsäkra sigmödosam väg att
ofta kanvilketvållandearbetsgivarsidan varitvisa någon påattattgaren

införProcesskostnaderbevisning.utredning ochomfattandefordra
arbetsta-måletförlust måsteoch vidsnabbt högadomstol blirallmän av

kostnader. Omocksåsinainte endastbetala motpartensutanegnagaren
kostnader.ytterligaretillkommerinstansi högredrivasmålet måste upp
avgörandeinnan slutligttidskrävande ochDomstolsaltemativet ocksåär

åtskilliga år.förflytagångerkan det mångaföreligger

bibehållnaintresse6.5 Arbetsgivarnas av
trygghetsförsäkringar

teckna TFA,åtagandearbetsgivarnasbakomdetfår attDet antas att
gengäldistarkt kravfinnsförsäkringsskydd, attmotsvarandeeller ett

grundergodakanManskadeståndsansvar. anta attfri från envara
innehålleravtaletkollektivavtalet TFA ärförutsättning för att enom

friskrivningsklausul.
fredad frånprincipi ärarbetsgivareordning innebärNuvarande att en
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skadeståndsanspråk i de fall uppgörelse inte kan nås sätt,som, annat
slutligen skulle komma avgöras allmän domstol. Oavsettattannars av

utgången sådan riskerar arbetsgivaren, eller företaget, oftaav en process
i samband med rättegång drabbasatt negativ publicitet.en av

För arbetsgivarna framstår sannolikt dagens lösning försäkrings-av
frågan rationell från rad olika utgångspunkter. Under förutsätt-som en
ning kostnaden är rimlig finneratt sannolikt de flesta arbetsgivare detatt

bådeär skäligt och rättvist erbjuda de anställda komplett försäk-att ett
ringsskydd ñr det fall arbetet skulle orsaka ohälsa. Genomatt skyddet i
lag och avtal har detta blivit möjligt, samtidigt frågan ettsom om even-
tuellt vållande inte behöver utredas och prövas.

6.6 Samhällets intresse bibehållnaav
trygghetsförsäkringar

Utan dagens kompletterande försäkringsskydd grundat på avtal skulle en
anställd skadas i arbetet tvingas rikta eventuella krav på ersättningsom

sin arbetsgivare. Det kan i sådant fallmot komma krav påatt avse er-
sättning för ideell skada ersättning för inkomstförlust och skadebe-samt
tingade kostnader inte ersätts via socialförsäkringen.som

En utveckling innebär de anställda endast har möjlighet fåatt attsom
ersättning detta slag väcka skadeståndsanspråk arbets-attav motgenom
givaren skulle komma öka de allmänna domstolarnas arbetsbörda.att
Dessutom skulle medicinsk expertis, jurister och andra sakkunniga,

helt sätt än idag, komma involverasett annat i det omfattande ochatt
tidsödande arbete sådan innebär.som en process

Det inteär möjligt bedöma i hur många fall skadeståndsanspråkatt
skulle komma riktas arbetsgivare, och huratt dessa skadeståndsan-mot
språk skulle komma bemötas, ñr det fall avtalen trygghetsförsäk-att om
ringarna inte skulle förlängas. Man har dock anledning dom-anta att
stolsväsendet tillförasmåste ytterligare för kunna sigatt taresurser an
dessa skadeståndsmål eftersättande kravet på rimlig handlägg-utan av
ningstid.

6.7 Något den skadeståndsrättsligaom
bedömningen

I de fall uppgörelse inte kan komma till stånd mellan återståren parterna
nämnts möjligheten för den skadade stämma arbetsgivaren införattsom

allmän domstol. För rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler
krävs arbetsgivaren, eller någonatt arbetsgivaren för,som ansvarar

oaktsamhet har vållat skadan. Vid bedömningen det före-genom av om
ligger vållande från arbetsgivares sida fårett domstolen söka vägled-en
ning i lagstiftning, praxis eller sedvana på området. kanDet i dessa fall
bl.a. handla arbetsgivare brutit arbetarskyddstyrelsensmotom en som
kungörelser med föreskrifter gränsvärde, arbetsgivareettom en som
inte vidtagit åtgärder i enlighet med åläggande från yrkesinspek-ett
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sådanavidtalåtit blisättarbetsgivare attellertionen annatsomen
handlaocksåkanbranschen. Detinomskyddsåtgärder är gängsesom
förinstruktionersida lämna ettarbetsgivarensfrånförsummelser attom

3:eSkadeståndsrättIövervaka arbetet.ellerföljaellerarbete att noga
Kravetföljande sätt:situationen påHellnerbeskriver229upplagan, s.

sår-bestämmasoftai arbeteolycksfallvidkommer attaktsamhet av
utfärdadeellerarbetarskyddslagstiftningeniingåendeföreskrifterskilda

demstödoch medbygganvisningamas.k.yrkesinspektionen. De avav
föravgörande viktexempelvisfårtillämpningsföreskrifterutfärdade

Även skyddsombudställskravbyggplatser.aktsamhetskravet på avsom
aktsamhets-nödvändigadenför bestämmabetydelsefåkunnatorde att

standarden.
arbets-påståendesittbevisbördan förhar attanställdedenDet är som

detvisa, göraalltså kunnaanställde skallDenvarit oaktsam.givarsidan
handling, ellervissarbetsgivarensannolikt, t.ex.klart att engenommer

skadan.passivitet, vållatsingenom
föreligga i frågavållande kanvisasvårigheterSärskilda ett omatt

påverkan ilångvarigföljdtilluppkommakansjukdomar av ensom
arbetsgivaresenskildfrånvållandevisaSvårighetemaarbetslivet. att en

hafttiddennaskadade underden ettförstärkassida kan dessutom om
anställningar.flertal olika

varitoaktsamhetsinarbetsgivarenvisaskadade kandenOm att genom
föreliggervisa detkunnaskadade ettden ävenvållande attmåste sam-

sådantskadan. Föruppkomnadenvållandet och att ettmellanband
medvållandetvisaskadadedenskall godtas måsteorsakssamband att

för skadansbetingelsenödvändigvaritsannolikhetövervägande upp-en
intedelprövningen i dennaunderstrykasförtjänarkomst. Det attatt

bevisregel. Konkurre-arbetsskadeförsåkringensenligtgörs gynnsamma
betydelse vidväsentligt störrehar alltsåskadeorsakerrande sam-en

regler.skadeståndsrättensenligtbandsbedömningen
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Överväganden förändringvid7 en

arbetsskadebegreppetav

pånpunkterAllmänna7.1 s
utformningarbetsskade egreppets

tillförslagoch lämnaövervägautredningenskalldirektivenEnligt
kap.i 2arbetsskadabestämmelsernagrundläggandedeändring omav

skallförslagen attmedSyftetarbetsskadeförsäkring. varalagen om
ickeocharbetsrelaterademellanavgränsningtydligareåstadkomma en

skador.arbetsrelaterade
färd-ochi arbeteolycksfalli formarbetsskadorgällerdetNär av

särskildanågraintelagstiftningennuvarandedenföranlederolycksfall
rätts-i lagenintevisserligendefinieras genommenproblem. Begreppen

därförfinnsstadga. Detfåttochklargjortshar begreppentillämpningen
slagdessabeträffandeändringföreslå någonskälintenärvarande attför

anledning närma-funnitheller attinteharUtredningenarbetsskador.av
skadebe-dessatillämpningenförsäkringsmässigaden avanalyserare

anledningfå attmöjligenutredningenkanutredningsetappI nästagrepp.
arbetsskador.dessaangår typerfrågorvissatill avåterkomma som

arbetsskadorövrigainriktasbördennaiUtredningsuppdraget etapp
ocharbetsskadebegreppetgenerellai detinrymsskadorsådanadvs. som

olycksfall.äninverkanskadligframkallats annanav
iarbetsskadebegreppetgenerelladetinförandetmedavsiktEn av

infångaskulle kunnadärigenomarbetsskadeförsäkringen att manvar
hadeförsäkradedenförutsättningunder attförsäkringenisjukdomaralla

utformades så attLagenarbete.sittiinverkanskadligförvarit utsatt
statiskskulle utaninteyrkesskadeförsäkringenfrån varaskillnadtillden

förgränsernaÅt draöverlåtstillämpande attde uppdynamisk. organen
detviktsärskild attarbetsskada. Av ar-varskullevad somansessom

lagstiftarenfråninitiativutvidgaskunnaskulle utanbetsskadebegreppet
landvinningar.tekniskaochmedicinskamedtakti nya

lagenSedanavseende.i dettavälfungerakommitockså attharLagen
breddatsuppkomstorsak ochsjukdomarskunskapentill harkom om

sjukdomarsåvälgällerforskningsområden. Det sommedicinskamånga
musku-olikafarliga ämnen typerexponering avtillhänföras somkan av
kunnathartillämpningsområdeFörsäkringenssjukdomar.loskeletala

utvidgatsförsäkringenSamtidigt harkunskaper.dessamedtaktutökas i
varitinteforskningmedicinskstöd idärfallandraipraxis äveni ny
medkombinationifarlighetskriterietnedtonadeframträdande. Detlika

med-bevisregel hargenerösocharbetsskadebegreppgenerellt enett
skillnadenställtsfråganharIbland nuutveckling.denna omtillverkat
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blivit alltför mellan vadstor försäkringsmässigt godtas skadligsom som
inverkan i arbetet och vad skall skadligt från vetenskapli-som anses som

och erfarenhetsmässiga utgångspunkter.ga
För utredningen har det varit huvuduppgift undersöka på vadatt sätten

och i vilken utsträckning kan närma dessa skadlighetsbedömningarman
till varandra.

En utgångspunkt för utredningens arbete har varit begreppet arbets-att
sjukdom bör definieras så det långtsåatt möjligt tillgodoser desom
förvärvsarbetandes krav försäkringsskyddpå den risk för skadamot som
förvärvsarbete kan inrymma. Definitionen begreppet arbetssjukdomav
bör vidare utformadså försäkringen kan tillämpasattvara på rätt-ett
vist, likformigt och effektivt sätt. Definitionen bör även sådan attvara
försäkringen upplevs förutsägbar, dvs. de försäkrade bör i rimligsom
utsträckning kunna urskilja vad kan ersättas arbetsskada. Dettasom som
motverkar orealistiska förväntningar och leder till antalet anmäl-att
ningar icke ersättningsberättigande skador och sjukdomarav bör kunna
minska. Avgränsningen mellan vad godtas arbetsrelateradsom som
respektive icke arbetsrelaterad skada eller sjukdom måste dessutom,
inom för de försäkringsjuridiska bevisreglema,ramen på trovärdigtett
sätt överensstämma med den medicinska vetenskapens bedömningar. En
inskränkning begreppet arbetsskada, från dagens generella definitionav
med generösa bedömningsregler, bör dock enligt utredningens uppfatt-
ning inte drivas längre än vad oundgängligen är nödvändigt. Omsom
syftet med lagändringar främst är minska kostnadernaatt för arbets-
skadeförsäkringen bör gå vidare och även studera försäkringensman
förmånssida.

7.2 Vilka tänkbara förändringar står till buds

Målsättningen med högreatt grad säkerhet kunna fastställaen vilkaav
skador och sjukdomar skall omfattas lagen arbetsskadeför-som av om
säkring kan juridiskt-teknisktrent uppnås på olika sätt. En klarare
avgränsning kan komma till stånd antingen förändring igenom en
definitionen vad skall skadligav inverkan,som elleranses som annan

förändring reglerna för bedömninggenom en samband mellanav av
skadlighet och uppkommen skada i det enskilda fallet. Det uppsatta
målet kan också uppnås kombination dessa åtgärder. Enligtgenom en av
utredningens uppfattning anmäler sig i huvudsak följande alternativ.

7.2.1 Sjukdomsbegreppet definieras i förteckningen av
skadlig påverkan och ersättningsberättigande
sjukdomar

Med skadlig inverkan i dag varje faktor kan påverkaavses densom
fysiska eller psykiska hälsan Lagen arbetsskadeförsäk-ogynnsamt. om
ring bygger alltså generellt arbetsskadebegreppett och överlåter
tillämpningsorganen dra denatt närmare gränsen för vad skallupp som

skadligt eller ej.anses som
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i lagendirektarbetsskadebegreppet äravgränsa attmetodEn attannan
skekanarbetsskador. Detskallskadorvilka somansessomange

ellersjukdomarangivnasärskiltvissakoppling tillantingen engenom
komplet-kunnaskullefaktorer. Lagenskadligaangivnasärskilttill vissa

ochsjukdomarvilkadetaljeratdär detlistamed angesteras meren
metodsådanersättning. Entillskall rättfaktorerskadliga gergesom

försäkringenavgränsningenbestämmamöjlighetlagstiftaren att av
beskrivningochsjukdomsdiagnoserangivandetexakt. Genommycket av

lyft,frekvensenfaktorer,skadligainnehållet t.ex.och avarten avav
omfattningenkansammansättning,kemiskalyft,tyngden ämnens avav

restriktivt.ellergeneröstbestämmasförsäkringen
uppbyggd efter dettadeltill vissyrkesskadeförsäkringLagen varom

hadesjukdomarallayrkessjukdomargodtogLagen somsystem. som
ellerinverkan ämneframkallatsocharbetetorsakats avgenomav

skullefaktorerskadligavissalagenVidareenergi.strålande somangav
föreskrevregeringen såden månersättning itillgrunda rättkunna

fort-ansträngande rörelser,ovanligtovanliga ellerensidiga,nämligen
frånvibrationerellerskakningartryck,ovanligtellergående, upprepat

kungörelsesärskildsmitta. Iellerbullerverktygmaskiner eller samt en
skulleinverkanskadligberoende påsjukdomarvilka typ avsomangavs

ochomgivningellerSjukdom iyrkesskada.godtas senassenasom en
för-undergodtogsepikondylerkring överarmensvävnadernasjukdom i

ensidiga,inverkanframkallatssjukdomenutsättning ovan-avatt genom
slemsäck elleriSjukdomrörelser.ansträngandeovanligtliga eller

tryck.inverkanframkallatsdengodtogsunderhudsvävnad avgenomom
fram-dengodtaskundemusklerellerlederi benstomme,Sjukdom om

detaljregleringLiknandevibrationer.ellerskakningarkallats genom
smitta.framkalladsjukdomförfanns genom

huvudsakiefterarbetsskadebegreppet ettavgränsaväljerOm attman
revide-sjukdomargodtagbaraförteckningen övermåsteliknande system

mellan dekopplingengällerhänseenden. Detsammaåtskilligairas
Det ärsjukdomen.framkalladedenochfaktorernaskadligaangivna

muskler kanochlederi benstomme,sjukdomklart attt.ex. numera
ochvibrationerformifaktorerskadligatillendastintehärledas av

rörelseransträngandeochensidigatillfalli vissaocksåskakningar utan
kansjukdomarpsykosomatiskaochPsykiskaarbetsställningar.och
Nyaarbetet.ipåfrestningartillrelaterasförhållandenvissaunder

kompletteringar.ytterligareaktualiserarmedicinska rön
detalje-utförlig ochÄven ganskaåstadkommaskulle kunna enmanom
dagensgrundadarbetssjukdomargodtagbaraförteckning överrad

förteckningsmetodeninte ifrånkommer attkunskaper,medicinska man
intekanvetenskapliga rönNyaarbetsskadebegrepp.statisktettger

sådanförteckningen. Förständringinfångas genom enutan aven
visarErfarenhetenersättningsberättigande. attsjukdomenblirändring

därför dessainstanshögreförst i attgodkändablivitarbetsskadormånga
tid-vidförelågintematerialmedicinskttillfått tillgånginstanser som

skulle inteListmetodenhandläggning.försäkringskassansförpunkten
möjlig.sådan utgånggöra en
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De överväganden gjordes vid arbetsskadeförsäkringens införandesom
i valet mellan generellt arbetsskadebegrepp ochett arbetsskadebe-ett

angivet i sjukdomsförteckning sigstår alltjämt. För detgrepp en gene-
rella begreppet talar inte bara principiella skäl innebärande ingenatt
sjukdom utestängs från försäkringsskyddet kan föras tillbaka tillsom
påfrestningar i arbetet. För allmän regel talar också snabbt,atten man
säkert smidigtoch fångar in den medicinska och tekniska utvecklingen

successivt kunskaper och förklaringar till hur sjuk-som ger nya om
domar uppkommer och hur sjukdomar förhåller sig till olika faktorer i
arbetet.

Utredningen har därför för arbetsskadebegreppet alltjämtstannat att
bör generell utformning. Alternativet med sjukdomsförteck-ges en en
ning bör alltså inte genomföras.

7.2.2 Högre krav påställs visad skadlighet

För åstadkomma klarare avgränsning mellanatt arbetsrelaterade ochen
icke arbetsrelaterade skador kan höja kravet visadpå skadlighet hosman
den arbetsmiljöfaktor den försäkrade gör gällande har orsakatsom
skadan. Enligt nuvarande praxis skadlig inverkan i arbetet haanses
förelegat detnär kan visas den skadebringade arbetsmiljöfaktomatt
sannolikt kan upphov till aktuell skada eller sjukdom. Tidiga-typge av

praxis ställde krav högpå grad sannolikhet för skadebringan-re en av
de effekt hos faktorn för skadlig inverkan skulle godtas.att

En återgång till högre ställda krav på sannolikhet skulle medföra att
skillnaden mellan vad försäkringsmässigt och medicinskt-vetenskap-som
ligt bedöms skadligt skulle minska. En farlighetsbedöm-stramaresom
ning kan troligen även medföra de försäkringsmässiga prövningamaatt

överensstämmelsenfår Ökad betydelse för arbetsmiljöarbetet. mellanen
vad försäkringsmässigt och vad inom det förebyggande arbets-som som
miljöarbetet är skadligt kan idag stundtalsatt betraktasanse som som
låg.

Utredningen har funnit det föreligger behovatt ett stramareav en
bedömning vad skall skadlig inverkan. En sådanav som anses som
skärpning kravet på skadlighet kan medverka till åstadkommaattav
bättre förutsättningar försäkringsmâssigt särskilja de skadoratt harsom
sin grund i arbetet. Utredningen återkommer i avsnitt 8.2 med övervä-
ganden och förslag i denna fråga.

7.2.3 Frågan skadlig inverkan efteravgörsom en
normalitetsbedömning

Frågan faktor skadligär eller enligtavgörs praxis inte enbartom en
utifrån bedömningen vad normalt är skadligt. Prövningen relate-av som

till den enskilde försäkrade och sker med beaktande just dennesras av
förutsättningar i arbetet. Man talar försäkrad i befintligtattom vara
skick. Denna princip har medfört försäkrade,mångaatt trots en svaga-

fysisk eller psykisk konstitution, fått sina sjukdomsbesvär godkändare
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normaltfördepåfrestningar utsattsdearbetsskador även somomsom
hosskadaframkallaskulleinte person.annanensett

fråganhararbetsskadeförsäkringenkringdiskussionenallmännadenI
individrelateradedennaifarlighetsbedömningenaktualiseratsibland om

känslighetgällandegjortshar extremattför långt. Detförtsutformning
knappastfaktormedförthar atthossårbarhet someller enpersonen

försäkrade ändåför dennejustskadlig ñr någonframstått annansom
Manskadlig.godtagitskonstitutionpersonligatill hansmed hänsyn som

ärvadmellangränsensuddarpraxissådan utframhållit somhar att en
försvå-avsevärtfallielleromöjliggörskadligt och vartinteochskadligt

arbetsskadebeslutocharbetsskadeanmälningarledningmedatt avrar
arbetsmiljöarbete.förebyggandeeffektivtbedriva ett

farlighetsbedöm-bakgrund prövatdennaharUtredningen mot om
framstårnormaltvadtill settknytaskunna somskulleningen som

friskså närvanlig någotprincipiförsäkrad. Detförskadligt ensomen
arbetsfaktorerpsykiskaochfysiskaformtåla ikunnaskulle avperson

iskadligtord inteandramedskulleskadorriskera somansesattutan
försäk-denskullesvaghetenmening. Denarbetsskadeförsäkringens egna

för själv.fårade svara
arbetetiolika slagansträngningarklaraförmågaMänniskors att av

vissÅlder, görkroppskonstitution attoch t.ex.kön enavsevärt.varierar
förinteförsäkradförofarligheltbelastning kan enfysisk menenvara

psyke kan görarobust attochstresstålighetstyrka, enMentalannan.
för deninträderdärnegativt motsatsenupplevsintepsykisk menpress

omständigheterandramängdindividen. Enoch skörarevekareosäkre,
dekonstateraalltså attmåsteManolika sätt.påindividerolikapåverkar

växlar såbördorarbetslivetsklaraförutsättningarnaindividuella att av
situationnomialpersonsutifrånfarlighetsbedömningkraftigt enatt en

förvärvs-dedelförkonsekvenseroacceptabla stortillskulle leda aven
försäkradeåtskilligapåtagligalldelesär att avRisken somarbetande.

utanförhamnaskullemed sådansigkan mätaskäl inteolika personen
omöjligtdetfunnit attutredningengjortharförsäkringsskyddet. Detta att

skickbefintligtiförsäkradprincipeninnebärregel attföreslå omsomen
farlighetsbedömningen.vidavskaffas

kanellerprincipen börhur långtsigemellertid frågatharUtredningen
arbetsskadadärförekommitfalluteslutasintekan attDet endrivas.

hänförligochlitenutomordentligtvaritskadlighetengodtagits atttrots
bakgrundMotsårbarhet. attspeciellaförsäkrades avtill denuteslutande

särskildadeförkompensationekonomiskLAF ärmedsyftet att ge
inteutredningenförvärvsarbete, harmedföljerskaderisker ettsom

skall få ersätt-känslighetmedförsäkradrimligt extremfunnit det att en
arbetetifaktorerföljdtilluppkommitsjukdomsbesvärförning avsom

förekommande.alldagligtochnormalaheltbetecknaskan somsom
gränsnärmarenågondradet svårtgör attkomplexaFrågans natur upp
vissamedavsnitt 8.2.4iåterkommerUtredningenlagbestämmelse.i en

frågan.iöverväganden
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7.2.4 Försäkringen skall endast omfatta skador direktsom
uppkommit till följd arbeteav

Arbetsskada kan förekomma i former. Den skadliga inverkan itre
arbetet kan primärt orsaka den uppkomna skadan eller sjukdomen, den
kan påskynda, accelerera, förlopp hos sjukdom inteett ären som
arbetsbetingad och den kan försämra, utlösa från ickesymtom en
arbetsrelaterad grundsjukdom.

En del de godkända arbetsskadoma försämringsfall.stor utgörsav av
Framför allt gäller det försämring degenerativ grundsjukdom iav en
ryggrad eller leder. En mindre del utgörs påskyndandefallen, oftaav
gäller dessa fall accelerering artrossjukdom i leder. Redan i yrkesska-av
deförsäkringen godtog i och för sig försämring sjukdomman av en som
yrkesskada under förutsättning försämringen kunde relateras tillatt
sådan skadlig inverkan godtogs i den försäkringen. Det docksom var
ñrst arbetsskadeförsäkringen dörren öppnades allvar förpågenom som
försämring nack-, axel-, skulder- och arrnbesvär liksom förav rygg-,
höft- och knäbesvår. Genom det generella skadlighetsrekvisitet kunde
det i antal fall slås fast försämringett stort dessaatt typeren av av
besvär kunde relateras till skadlig inverkan i arbetet lyft,såsom ensidiga
eller ansträngande rörelser eller arbetsställningar.

Utredningen har frågat sig skulle kunna arbetsskade-om man reservera
försäkringen för sådana arbetsskador uppkommit direkt till följdsom av
skadlig inverkan i arbetet. Påskyndande försämringoch ickeav en
arbetsrelaterad sjukdom skulle alltså falla utanför försäkringen. För en
sådan begränsning skulle tala det många gånger är svårtatt att utan
objektivt påvisbara organiska förändringar med någon grad säkerhetav
fastställa försämring i form smärta, värk eller rörelseinskränk-att en av
ning eller accelerering oundviklig sjukdomsutveckling verkli-en av en

kan hänföras till påfrestningar i arbetslivet. I grundsjukdomensgen
karaktär ligger den alldeles oberoende den försäkrades förvärvs-att av
arbete kan utlösa eller fortskrida med ökande besvär.symtom

Utredningen har emellertid inte sig kunna lägga fram sådantansett ett
förslag till begränsning arbetsskadebegreppet. Principiellt kan detav

stridasägas de skadeståndsrättliga grunder arbetsskadeförsäk-mot som
ringen bygger på. Inom skadeståndsrätten ersättning vidutges person-
skada föräven försämring tidigare sjukdom.av

inteDet är heller så lätt i alla ärenden huruvidaavgöra skada äratt en
bedöma primär arbetsskada eller försämringsfall.att Iettsom en som

dagens försäkring spelar sådan gränsdragning inte någon avgörandeen
roll för rätten till ersättning. Med det diskuterade förslaget skulle situa-
tionen bli annorlunda. Det blir helt avgörande betydelse för denav
försäkrade få skadan godtagen primär arbetsskada.att Försom en
framgång vid sådan prövning kommer det ställas höga krav denpåatten
medicinska diagnostiken. Behovet röntgenundersökningar och andraav

omfattande medicinska utredningar ökar. Utredningen ställer sigmer
tveksam till tillgängliga utredningsresurser skall utnyttjas förom en
gränsdragning detta slag. Uppenbarligen bör alltjämt försämringarav av
icke arbetsbetingade sjukdomar kunna godtas arbetsskada i visssom
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ersättningsrättenbegränsningåstadkommaVillutsträckning. avenman
ocheffektivaredettauppnåkanförsämringsfall ettför andra man

jfr avsnitt 7.2.6.diskuterade förslagethärdeträttvisare änsätt genom

sambandbedömningförFörändrad regel7.2.5 av

inverkanskadligellerolycksfallförvaritförsäkradOm utsatt annanen
bevisregeln i 2 kap.ådragit sig enligthan harskadaskalli arbetet som

betydligtinteinverkanskadligaorsakad den2 § LAF omavvaraanses
FörsåledesskallOrsakssambandskäl talarstarkare emot. presumeras.

bevisningövertygandemycketkrävasdetskall avslås måstesambandatt
för dendennautformatharLagstiftarenföreligger.sambandattmot

denmotiveringenmed denbevisregel attgenerösaverkligtenskilde
ofull-vetenskapensmedicinskadenföljdenblikanrättsförlust avsom

och inteförsäkringenbärassamband skallslå fastkomlighet avatt av
försäkrade.enskildeden

yrkesska-tillinnehåll. FramnuvarandehaftalltidinteBevisregeln har
inte krävdepraxisgällde i1954tillkomst år attdeförsäkringslagens man

föreligga övervä-det måsteorsakssambandbevisning förfull attett men
ordandramedkrävdesförelåg. Detsambandförgande skäl enatt

lagstift-mjukadeYFLtillkomstensamband. Vidförbevisningpositiv av
presumeradesDetförsäkrades förmån. attpraxis till dendennaaren upp

Genomtalade däremot.skälövervägandesåvida inteförelågsamband
nuvarandetillbevisregeln 1967årändradesriksdageninitiativ av

tveksamhetvidtillämpades såbevisregelnfann attlydelse. Riksdagen att
beviljadesfall inteersättning i vissa trotsbedömningenmedicinskai den

samband mellanförförelegatsannolikhetbetydande måttettatt av
skada.ocharbete

betänkandei sittkonstateradeYrkesskadeförsäkringskommittén
förmånlig för deutformning såbevisregeln fåttl975:84 att varsomen
tillämpningenocksåfarmKommitténtänkas.kan attförsäkrade avsom

riks-praxisuppmjukningtill denhade lettregelnden varsomavnya
ändraanledningbra och någonfungera attRegeln ansågsavsikt.dagens

förelåg inte.den
beredddäremotyrkesskadeförsäkringskommittén attpunktPå varen
sjukdomardedelgällderegeln och detskärpningföreslå avenaven

godtasskulle kunnaarbetsskadebegreppetutvidgadedet somgenomsom
liksomsjukdomarpsykosomatiskaochpsykiskaframför alltarbetsskada,
enligtdetförelågHårgrundsjukdomar.degenerativaförsämring av

sjukdomen.tillfastställa orsakensvårigheterbetydandekommittén att
sjuk-medverka tillkundeprivatlivetsåväl arbetetiOlika faktorer som

möjligtofta inteoch detuppkomst attförsämringensdomens eller var
föreslogKommitténbetydelsefull.faktorvilkenavgöra mestsom var

skulleOrsakssambandfall.bevisregel för dessadärför strängareen
slutliga be-Vid denför det.skäl taladeövervägandeföreligga omanses

ochregeringemellertidstannadeförslagkommitténshandlingen av
fall.för dessabevisregeln gälla ävendenför låtariksdag att gynnsamma

arbetsskade-generellttillämpatsföljd årunderhar ettDet avennu
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begrepp i kombination med enhetlig mycket generös bevisregel. Moten
bakgrund erfarenheter kan det med visst fog hävdasav vunna att en
sådan konstruktion i sig leder till svårigheter upprätthålla någotatt såen
när klar avgränsning mellan arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade
sjukdomar. Uppenbarligen år det yrkesskadeförsäkringskommitténsom
förutsåg problematiskt rätt värdera sådanaatt omständigheter som
utanför förvärvsarbetet har kunnat bidra till sjukdomens eller försäm-
ringens uppkomst och utveckling. Vill åstadkomma tydligareman en
gränsdragning är det enligt utredningens mening ofrånkomligt att om-
pröva också den nuvarande bevisregeln.

En sådan omprövning kan ske generellt för alla arbetsskador.typer av
Man skulle kunna gå tillbaka till någon de bevisregler gälldeav som
före år 1967 eller före tillkomsten YFL. Ett sådant kan framståstegav

väl drastiskt tillämpningsproblemen egentligen koncentrerarsom sigom
endast till vissa arbetsskadesjukdornartyper nämligen de nämntsav som

En differentiering bevisregeln skulle i stället kunnaovan. genomförasav
där nuvarande generösa regel behålls för de oproblematiska arbetssjuk-
domama, de ibland kallas för klassiska arbetssjukdomarsom t.ex.-sjukdomar framkallade ämnen eller smitta, epikondylit, sjukdom iav
slemsåck, hörselskada, och strängare bevisregel införs förm.m. en-
övriga arbetssjukdomar. Bland dessa skulle återfinnas framför allt
sjukdomar där uppkomsten kan ha mångfasetterad bakgrund och dären
förklaringen ofta är finna i andra förhållandenatt åtminstone delvis än i
arbetsmiljön.

differentieradEn bevisregel kan lagtekniskt åstadkommas antingen så
har generellatt liberal regel med nuvarande innehållman en och en

strängare regel För vissa särskilt angivna sjukdomstyper eller omvänt så
haratt generell strängare bevisregel och liberalareman fören regelen

särskilt angivna sjukdomsfall. Valet mellan de båda alternativen får
bestämmas möjligheten så stringentatt möjligt definieraav desom
särskilda arbetssjukdomar för vilka undantagsregeln skall gälla.

Yrkesskadeförsäkringskommittén utformade sitt förslag med utgångs-
punkt från det först angivna alternativet. Om försäkrad hade variten

för skadlig inverkanutsatt i arbetet och ådragit sig reumatisk sjukdom
eller sjukdom i ryggrad eller leder eller psykisk ellerannan psykosoma-
tisk sjukdom skulle sjukdomen orsakad den skadligaanses vara av
inverkan övervägande skäl talade för det.om

Mot sådan regel kan den invändningen riktasen del deatt en av
angivna sjukdomarna inte är möjliga helt klart avgränsa.att Någon
enhetlig definition på vad med psykosomatisk sjukdom finnssom avses
inte. Svårigheter ocksåuppstår bedöma huruvidaatt nervengagemang,

vid ischiast.ex. och cervical rhizopathi, skall omfattas begreppetav
sjukdom i ryggrad och leder.

Utredningen har funnit det andra alternativet,att där den strängare
bevisregeln gäller generellt, öppnar större möjligheter åstadkommaatt

klarare avgränsning för undantagsregelnen i detta fall alltså ärsom
liberalare. Innehållsmässigt uppnår i resultatstort medsettman samma
båda alternativen möjligheterna till klar och tydlig avgränsningmen en
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mellan de båda bevisreglema är betydligt större med det altema-senare
tivet. För likformig tillämpning är detta största vikt. Bevisreglemaen av
bör därför utformas efter denna modell. Utredningen återkommer i
avsnitt 8.3 med ytterligare överväganden och förslag i frågan.

7.2.6 Särskild förregel bedömning samband vidav
försämring

Utredningen har också övervägt möjligheterna föreslå särskildatt en
sambandsregel för bedömningen försämringar icke arbetsrelatera-av av
de s.k. grundsjukdomar kan påverkas skadlig inverkan isom av arman
arbetet. Särskilda regler för försämringar kan motiveras dessaattav
sambandsbedömningar vanligtvis är komplicerad och kvalificeradav mer

Problemen sammanhänger ofta mednatur. de försäkrades hälsotill-att
kanstånd försämras till följdäven än skadlig inverkan i arbe-annatav

Utredningen har dock bedömt förslagettet. regler för be-att om nya
dömning samband i huvudsak tillgodoseräven behovet särskildaav av

förregler bedömning försämringar. Utredningen återkommer dock iav
avsnitt 8.3.3 med ytterligare överväganden i denna fråga.
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8 till förändratFörslag
arbetsskadebegrepp

1 Inledning
På redovisats i föregående avsnitt finns rad olika alternativasätt som en

mellan arbets-vägar gå för åstadkomma tydligare avgränsningatt att en
relaterade icke skapaoch arbetsrelaterade skador. För sådanatt en
klarare har utredningen funnit kombination olika åtgärdergräns att en av

nödvändig. föreslår delsär Utredningen reglerna skärps när detatt
gäller definiera vad skall förstås med skadlig inverkan i arbetetatt som
dels det gäller fastställa mellan sådan inverkannär orsakssambandatt
och skada i vissa fall. det förstnämnda utredningenI avseendet attanser
kravet kunskap skadebringande effektenpå den hos åberopadom en
arbetsmiljöfaktor skall höjas från sannolikhet till hög grad sannolik-av
het. föreslås differentieradeReglerna orsakssamband bli så attom

fort-nuvarande bevisregel skall gälla för vissa skador iäventyper av
sättningen andramedan strängare bevisregel skall gälla för typeren av
skador, framför allt för sådana skador där orsaken lika ofta kan hänföras
till faktorer ligger utanför arbetet inom arbetet.som som

Utredningens förslag föranleder ändringar i kap. lagen arbetsska-2 om
deförsäkring följandepå sätt:

§l Med förstås följdarbetsskada i denna lag skada till av
olycksfall skadligeller inverkan i arbetet. Medannan annan
skadlig inverkan inverkan faktor med hög gradavses av en som

sannolikhet kan upphov till försäkra-sådan skada denge som
har.e

Olycksfall färdvid till eller från arbetsstället räknas som
olycksfall i färden föranleddesarbetet, och stod i näraom av
samband med arbetet.

Har skada beror olycksfall framkallatspå änannatsom av
smitta, den arbetsskada den före-i mån regeringensomanses
skriver det.

2 § försäkradHar varit för olycksfall, skall skada hanutsatt som
har ådragit sig orsakad olycksfallet, inteanses vara av om
betydligt starkare skäl talar det.mot

Har försäkrad varit för skadlig inverkanutsatt annan av
ämne,- strålande energi,- skakningar, vibrationer eller mekaniska stötar,- buller eller- smitta,-skall skada han har ådragit sig orsakad densom anses vara av

skadliga inverkan, inte betydligt starkare skäl talar det.motom
Vad i andra stycket orsakssamband gäller ävensagtssom om
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försäkradnär varit för skadlig inverkan harutsattsom annan
ådragit sig

sjukdom i eller i omgivning,sena senas- sjukdom i vävnaderna krin överarmens epikondyler,- inflammation i slemsäck er- perifer nervförlamning.-Har försäkrad i fall än i andra och tredjeannat som avses
styckena varit för skadlig inverkan, skall skadautsatt annan som
han har ådragit sig orsakad den skadliga inverkan,anses vara av

övervägande skäl talar för det.om

8.2 Högre ställda krav visadpå skadlighet

8.2.1 Generellt skadebegrepp

föreslagnaDen andra meningen i kap.2 förstal § stycket LAFnya
skärpa kravet kunskappå den åberopade arbetsmiljöfak-attavser om

skadebringande egenskaper. skall föreliggaDet högtorns graden av
sannolikhet för ellerämne faktor i arbetet i föroch sig kanatt ett annan

skadligt.vara
Förslaget innebär ingen principiell förändring vad arbetsskade-avser

försäkringens generella skadebegrepp. enlighetI med nuvarande praxis
skall med skadlig inverkan förstås varje i arbetsmiljön förekommande
faktor kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.som
Beträffande de psykiska och psykosomatiska sjukdomarna har i prop.
197576: 197 gjorts vissa inskränkningar i det generella skadebegreppet.

specialmotiveringenI anförde statsrådet psykiska störningar till följdatt
företagsnedläggelse, arbetstvister, byte arbetsuppgifter, sviknaav au

befordringsförhoppningar, bristande uppskattning arbetsinsatser ochav
allmän vantrivsel med arbetsuppgifter och arbetskamrater inte skall

Ävenomfattas bestämmelserna. andra omständigheter, till sinav artsom
kan jämställas med de uppräknade, torde kunna leda till anmälanatt en

FÖDarbetsskada avslås jfr. i detta sammanhang 1984: 52om samt
SOU 1985:54 46. Den föreslagna definitionen skadlig inverkans. nu av
innebär inte ändradnågon på dessa inskränkningar i det generellasyn
skadebegreppet.

En skärpning kravet visadpå skadlighet hindrar alltså inte attav man
även i fortsättningen behåller generell beskrivning arbetsskade-en av
begreppet. Yrkesskadeförsäkringskommitténs uppfattning allmänatt en
regel föredra grundades bl.a. på vetenskapligaatt rön iattvar nya
framtiden kan innebära förbättrade möjligheter härleda sjukdomar tillatt
arbetet och arbetsföhållandena. Kommittén vidareansåg att man genom

allmän regel kan fånga in utvecklingen säkrarepå och snabbareetten
sätt än möjligt med arbetsskadebegrepp knutet till sjuk-ettsom var en
domsförteckning.

De överväganden låg till grund för beslutet generellt utfor-ettsom om
skadebegrepp kan sägas likaäga giltighet imat dag. En positivstor

effekt arbetsskadeförsäkringen är den behovet medi-attav genom av
cinskt beslutsunderlag medfört kunskapen arbetsmiljöns inverkanatt om

de förvärsarbetandespå hälsa ökat. Under årens lopp har kraven på
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ñrsäkringsersättning kommit fram medicinskatvinga ställnings-att
taganden sannolikt blivit fallet.på sätt inte Försäkringenett som annars
har detta stimulerat och initierat forskning och diskussion kringsätt

muskel- och senskador i nacke och axlar, den psykosociala arbets-t.ex.
miljöns betydelse, uppkomsten olikaallergiska besvär i arbetsmiljöerav

riskerna med ämnesexponering frånoch strålning bild-samt t.ex.om
skärmar.

generelltEtt skadebegrepp är också ändamålsenligt arbetsska-mera om
deförsäkringen skall verktyg i det skadeförebyggandeutgöra arbetet.ett
Arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet inriktas på

och förebygga alla formerspåra ohälsa kan drabba de för-att av som
värvsarbetande. ha försåkringssystem sikte be-Att påett tar ettsom
gränsat antal sjukdomsdiagnoser kan leda till vissa andra formeratt av
ohälsa, de förvärvsarbetande uppfattarallt arbetsrelatera-trotssom som
de, inte kommer uppmärksammas. verkarFör arbetarskyddatt ett som

helhetsperspektiv sådan utveckling olycklig.ettur vore en

8.2.2 Kvalitativa krav

I arbetsskadeförsäkringenoch med inte ställer kravet skadligatt
inverkan högre än inverkan skall sannolikt skadlig har detatt vara
kommit skillnad försäkringsmässigauppstå mellan den ochatt storen

Ävenden medicinskt-vetenskapliga farlighetsbedömningen. vid en
jämförelse med den farlighetsbedömning sker inom det skadeföre-som
byggande arbetarskyddet framstår överensstämmelsen vissa falli som
låg. Dessa skillnader har föranlett kritik försäkringens tillämpning,mot
bl.a. för besluten alltför ofta kan grundas osäkert vetenskapligtatt ett
underlag. utredningen det, angeläget försäkringenDet är, attsom ser
upprätthåller vetenskapligt väl underbyggd för vad skallgränsen som
kunna arbetsrelaterad skada. får särskiltersättas Dettasom anses vara

försäkringen skallmotiverat kunna fylla funktionen instru-ettom som
för förebygga följdohälsa till skadliga förhållanden i arbetet.ment att av

Den föreslagna ändringen kan förväntas medföra försäkringens be-att
tydelse i de skadeförebyggande sammanhangen ökar. Det skärpta kravet

visad skadlighet fall förutsättapå kommer i många att noggrannare
utredningar beträffandearbetsplatserna de åberopade skadliga fakto-på

vissa sjukdomstypersFrågan uppkomstsätt måste vidarererna. om
diskuteras ingående, vilket kommer till besluten i försäk-ledaatt attmer
ringskassor och domstolar i allt högre grad kommer sin utgångs-att ta

i bedömningarpunkt de skadlighet inom den medicinskagörsav som
vetenskapen.

Utredningen föreslår kravet arbetsmiljöfaktorspåatt antagnaen
farlighet skärps på så det skall föreligga inte endast sannolikhetsätt att
för faktorn skadlig sannolikhet.är hög grad Man skulleatt utan en av
kunna sträcka sig längre och full bevisning,ännu kräva i det närmaste
dvs. vetenskapliga belägg för emellertidskadligheten. Utredningen har
inte funnit alltförsådan skärpning rimlig. skulle innebäraDet ett storten

från vad sedan länge frångällt här i landet och ävenavsteg avstegsom

4 [2-0564.SOUl992z39
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ersättningssystem i andra länder. förslaget ordenI till lagtext har hög
grad för inskärpaanvänts det förändrade skadlighetskravet. Manatt
kan tänka sig formulera krav skadlighet deäven med iatt samma

likvärdiga uttrycken betydande grad eller väsentlig grad.stort sett
kriteriet innebär den samlade kunskapen med betydandeDet attnya en

grad sannolikhet tala för faktor i miljönmåste är skadlig. Dettaattav en
blir fallet då det föreligger väsentlig kunskap inom medicinsk elleren

förvetenskap viss faktor har sådan skadebringandeatt enannan en
egenskap. För skall kunna gällande viss faktor medgöraatt attman en
hög grad sannolikhet kan orsaka skada uppfattningmåste dennaav vara
relativt allmänt accepterad inom den medicinska vetenskapen.t.ex.
Saknas sådan uppslutning, då olika forskares och läkarest.ex.en upp-
fattning markant isär beträffande den skadebringandesätt gårett mer
effekten, kan kravet hög sannolikhet uppfyllt.på grad inteen av anses

forskaresenskild eller läkares uppfattning, eller resultatetEn ettav
forskningsprojekt,enstaka kan således inte alltid tillräckligtutgöraanses

för frågaunderlag positivt beslut i skadlig inverkan.ett om
arbetsmiljöområdet och den medicinska förekommerInom vetenskapen

inte forskningendet sällan ibland svårtolkat visar olikapå sätt påatt ett
nivåer skadlighet hos och faktor. i sådana fall avgöraAttav en samma
huruvida tillräckligt hög grad sannolikhet föreligger, innebär attav man

tyngden olika forskningsresultatmåste väga varandra och göramotav
helhetsbedömning samtliga fakta.en av

förtjänar förslagetDet påpekas ökat krav konstateradpåatt att ettom
skadlighet främst sikte bedömningama denpå inom gråzon därtar
dagens avgöranden upplevs tveksamma. förstaI hand kommersom
beslut rörande de sjukdomar det råderdär uttalad osäkerheten mer om
arbetsmiljöns inverkan hälsan påverkas. bedömningarpå Deatt som
redan vilar medicinsktpå vetenskaplig stabil grund kommer alltsåen
inte förändras.att

läkarutlåtanden förekommerI stundtals uttrycket skadlig inverkan,att
eller samband, inte kan uteslutas. Enligt vad inhämtats frånsom
medicinskt sakkunniga innebär detta uttryck sannolikheten är relativtatt
för inte mycket försäga låg visst förhållande föreliggeratt att ett men-
den kan inte heller helt uteslutas. Uttrycket itorde inte något samman-
hang kunna användas för beskriva situation där gradhögatt en en av
sannolikhet för skadlighet föreligga.anses

ändringEn kravet skadlighet vid bedömningen skadlig in-påav av
FÖD:sverkan kommer medföra nuvarande praxis, vadatt att avser

bifall i fråga farlighetsbedömningen, endast kommer att ettom ge
begränsat stöd vid bedömning vissa sjukdomar främst tillför-deav som

FÖDdes arbetsskadeförsäkringen deår 1977. I avgöranden valt att
publicera, och där skadlig inverkan beträffande och ledbesvärrygg-

föreligga, har domstolen, i de fall farlighetsbedönmingen närma-ansetts
redovisats, genomgående vid bedömningen varitdetstannat attre

sannolikt arbetet kunnat upphov till besvär. ligger ingetDetatt ge
anmärkningsvärt eftersomi detta det får domstolennaturligt attanses
inte driver sin farlighetsbedömning längre än vad nödvändigt.ärsom
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vidviss vägledning ävenfall kunnadock i åtskilligaPraxis bör enge
skadlighetskravet.skärpning av

beträffan-gjortsskadebegreppeti generellainskränkning detDen som
givit tillämparensjukdomarna harpsykosomatiskade psykiska ochde ett

i förarbe-skador. Uttalandenabedömningen dessavärdefullt vidstöd av
arbetsrelateradeavgränsningproblemen medmedförthar atttena av

framträdande detlika närskador inte ärinte arbetsrelateraderespektive
fråga sigtill handsligger dåsjukdomar. Det näragäller dessa att om en

skallfrån vaduppräkning undantagmotsvarande anses somsomav
förkanske främstsjukdomstyper,för andrainverkan kan görasskadlig

erfarenhetsmässigtoch stödjeorganen,sjukdomar i rörelse- som
Avsiktenpraktiska tillämpningen.i denhel del svårigheterbereder en

psykosomatiskaochbeträffande psykiskaundantagende angivnamed
hänföras till vardagslivetskundeomständighetersjukdomar att somvar
ersättningsgnmdandebli påskulleofrånkomliga påfrestningar inte

alldagliga sjuk-vardagslivetssmittadrisken blisätt att avsamma som
själv.försäkradefick bäras denförkylning och liknandedomar avsom

för tillämpandehjälp dedet tillUppenbarligen skulle stor organenvara
faktorerför sig skadligai ochkunde precisera vissa somom man

gäller somatis-detskadlig inverkan även närfrån begreppetundantagna
sittde skall uppnåemellertidundantag måsteka sjukdomar. Sådana om

funnitUtredningen harverkande innehåll.generelltsyfte attettges
förhållandena undergäller såvälvarierat detarbetslivet alltför närär

utföraförsäkradeförutsättningarna för deutförsvilka arbetet attsom
har därför avståttregel. Utredningensådanoch det för medgetåla att en

frågan.från vidare i dengåatt

8.2.3 Kvantitativa krav

skade-för faktorskvalitativa kravenfrämst diskuterats deharOvan en
skall hainverkanskadligegenskaper. Förbringande att ansesannan

exponeringenbeträffandekvantitativa kravvissaförelegat måste även
be-fallet skall kunnafaktor i det enskildauppfyllda. För attvara en

den i sig harinte konstateraskadlig räcker det såledesdömas attattsom
förexponeringenframgåeffekt. ocksåskadebringande Det måste atten

varaktighet dessaintensitet ochomfattning,varit sådanfaktorn attav
gradbedömningen högsammanvägda medgerförhållanden att av sanno-

föreligger.för skadlighetlikhet
epicondylit tjänasammanhang kan bedömningen ettI detta somav

iinflammationkortfattat beskrivasEpicondylit kan ettexempel. ensom
uppkomma tillbl.a.inflammation kansådanmuskelfäste i armbågen. En

utförsrörelserhandrörelser. Sådanaupprepadeföljd ensidiga och avav
varjeantal tillfällenvarierandeförvärvsarbetande vidi alla ettstort sett

frekventainteflesta fall dock såi dearbetsdag. rörelser är attDessa
skadligbedömningvidföreligger.arbetsskada Omrisk för avenman
bedöm-vidskulle,kvantitativa kravställerinverkan inte några t.ex.

varithaförsäkrad kunnavarjeepicondylit, iningen stort sett ansesav
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för skadlig inverkan. Betydelsen frekvenslåg den ska-utsatt av en av
debringande handrörelsen skulle i stället prövas led iettsom sam-
bandsbedömningen. Liknande förskjutningar arbetsskadeprövningenav
från skadlig inverkan till orsakssamband kan ske inte uppehållerom man

kvantitativt krav skadlighetenpå vid ansträngande ellerett t.ex. tungt
arbete, statiskt eller ensidigt arbete, eller vid exponering för ämne. Det

inte uteslutetär den uppmjukning arbetsskadebegreppet underatt av som
skett har sin förklaringåren i just nedtoning de kvantitativa kravenen av

vid skadlighetsbedömningen. Med sådan tillämpning riskerar atten man
begreppet skadlig inverkan i praktiken kan förlora sin betydelseannan

urvalsinstrument för vad skall arbetsskada.som som anses som
bör iDet sammanhanget dock anmärkas skadligheten hos vissaatt

arbetsmiljöfaktorer, i första hand vissa ämnen, kan högpotentså attvara
exponering föräven mycket låg kvantitet under kort tid med högen

grad sannolikhet kan upphov till skada.av ge

8.2.4 inverkanSkadlig i förhållande till principen om
försäkrad i befintligt skick

inomEn arbetsskadeförsäkringen debatterad fråga år redan nämntssom
i vilken omfattning skall hänsyn till särskild sårbarhet hos dentaman
försäkrade vid bedömningen skadlig inverkan, eller med andra ord,av
hur långt kan driva principen försäkrad i befintligt skick.man om

Syftet med den särskilda ersättningen vid arbetsskada bl.a.är lämnaatt
ekonomisk kompensation för skada kan uppkomma till följd densom av

risk förenad förvärvsarbete.är med fårdettaAvextra ettsom anses
följa det, åtminstone i samband med vissa arbeten, finnsatt en sam-
hälleligt accepterad förhöjd risk drabbas skada. Om sådanaatt av
förhöjda risker inte fanns i arbetslivet skulle det brista i förutsättningar-

ñr särskild arbetsskadeförsäkring.na en
dennaMot bakgrund kan ifrågasätta huruvida ersättning skallman

lämnas till försäkrad fysiska eller psykiska tillstånd försva-är såen vars
skada uppstår sådan överrisk förelegat. Avsiktengat att attutan en

med arbetsskadeförsäkringen har sannolikt inte varit lämna ersättningatt
falli de där den utlösande faktorn har varit underordnadså betydelseav

uppkomsten besvär kunnat orsakas vilken slumpmässigt valdatt av av
faktor helst. I specialmotiveringen i 1975761197 tangerassom prop.
denna fråga. Föredragande statsrådet underströk betydelsen av noggran-

utredningar beträffande de sjukdomar kom omfattasattna nya som av
LAF och anförde vidare: kan heltDet naturligt inte accepteras att
sjukdomar drabbar de försäkrade oberoende de förvärvsarbe-som av om

eller blir betraktade arbetsskador.tar som
Principen försäkrad i befintligt skick rimligen tillämpasmåste såom

faktorer i arbetet allmänt inte kan skadliga inteatt rentsom anses vara
heller ör känslig skall kunna utgöra skadligextremten person anses
inverkan. Vad normalt skall kunna utgöra skadlig inverkan gårsom av
naturliga skäl inte Skillnaden i genomsnittlig kroppsstyrkaatt t.ex.ange.
varierar mellan och kvinnormän och mellan och gamla. Sådanaunga
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vidbeaktasfortsättningenigivetvis ävenskillnader måstegenerellamer
skadlig.varithafaktor kanbedömningen ansesenav om

iförsäkradbeträffandesynsättmodifieratEtt något n ommer
skadlig detinverkan. Närbedömningenendastskickbefintligt av,avser

alltså ävenbeslutsfattarensamband skallbedömningengällerdäremot av
svagheter. Påindividuellaförsäkradstillhänsynfortsättningeni ta en

skadeföljderförvånadedegodtaalltsåböri dagsätt mansomsamma
denhosåldrandeellersjukdomföljdtilluppkommer t.ex. annanavsom

bedöm-vidstundtals uppstådockkanproblemSärskildaförsäkrade.
kom-frågorförsämringstillstånd. Dessavissasamband vidningen av

sambandsbedömningen.avsnittetföljandei detnämnare ommenteras

bedömningförblandat8.3 Ett system av
samband

Inledning8.3.1

skärpningpartiellförskälenredovisatutredningenhar avkapitel 7I en
ocksåUtredningen harLAF.2 §orsakssamband i kap.2regeln om

differenti-sig förerbjuderalternativlagtekniskaredovisat de två ensom
generösanuvarandebehållañrochbevisregeln attstannatering av

införa strängareskadefallangivnasärskiltför vissabevisregel nyenmen
ställnings-dettatillAnledningenskadefall.andraför allabevisregel

lättarealternativ ärsådant attundantagsregeln i ett av-tagande är att
gränsa.

skulleanförts detiblandharbevisregler attmed dubblaMot systemett
hanteratillämpandedeför attsvårigheteralltförinnebära organenstora

förståelsevissharUtredningenvarandra.vid sidanreglersådanatvå av
skildadenämligenförutsättningunder attsådantför ett enresonemang

kanvarandra. Detganska näraliggerinnehållsmässigtbevisreglema
sigbefinnerbådareglertvåtillämpaproblemdelvållasäkert att somen

dendärbevisaxel ochpå t.ex.mittpunktensida enapå enomsamma
betydligtandra kravdenskäl ochövervägandepåuppställer krav
socialför-iUtredningsmaterialetbevisfaktum.visstförskälstarkare ett

kvalitetochutförlighet attdenregel inteharsäkringsärenden som
detsakEn attkan göras.alltiddistinktionerförfinadesådana varannan

begreppetbyggde påbevisregelöverge1967skedde år somensom -- betydligtbegreppetbyggde påregelförövervägande skäl somen ny
ståndtilllagändringendenmed attAvsiktenskäl. enstarkare var

intentionerLagstiftarenslinjen.helatillämpningen överliberalisering av
genomslag.åsyftatsnabbtföregåendedetredovisats iharfick också som

arbets-slagför olikabevisreglerolikainföraövervägerOm avattman
frånmycketsigskilja såinnehålltill sittreglerdessadärförskador bör

verksam-praktiskai denhålla isärproblem gårde attvarandra utanatt
efterregelrespektive ett tagtillämpningenRisken ärheten. att avannars

liberalaredenpräglassakoch ivarandrasignärmakommer avatt
varianten.

vidföranfördadet atttill stannatmed hänsynUtredningen har nu -
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sidan nuvarande generösa bevisregel orsakssam-av ettsom presumerar
band införa strängare bevisregel inte bygger påen ny som- en presum-
tion orsakssamband i stället kräver aktivautan skäl till förstödom ett
samband. Man kan säga den bevisregeln förläggsatt i förhållandenya
till nuvarande bevisregel denpå andra sidan bevisaxelns mittpunkt.om

8.3.2 Presumtion för samband

Utredningen den nuvarande bevisregeln,att utgår frånmenar attsom
samband föreligger och kräver betydligt starkare skålatt skall talasom

samband än för samband förmot arbetsskada inte skallatt godtas,
alltjämt bör gälla för arbetsolycksfall och för arbetssjukdomar ärsom ur
tillämpningssynpunkt helt oproblematisk Dit hör rad klassis-natur.av en
ka arbetssjukdomar kan särskiljas antingen sin diagnos ellersom genom

den skadlig inverkantyp den skadade varitgenom för.av utsattsom
Kârmetecknande ñr dessa sjukdomar är det sällan aktualiserasatt några
konkurrerande orsaksförklaringar utanför påfrestningarna i arbetet. Det
finns dessutom, ofta sedan lång tid tillbaka, omfattande medicinsken
kunskap dessa sjukdomar och deras uppkomst och utveckling.om
Rättstillämpningen är också stabil och tydlig. Det saknas därför an-
ledning beträffande dessa sjukdomaratt föreslå ändring nuvarandeen av
bevisregel. Det kan visserligen sågas skärpning knappastatt skulle fåen
någon nämnvärd effekt godkäimandefrekvensenpå angående dessa fall.
Bevisläget i sambandsfrågan år ofta så klart dessa fall skulle klaraatt
också bevisregel föreslaget skärpt innehåll. Man skulle alltsåen av
egentligen kunna den generösa bevisregeln och införa den sträng-avvara

regeln generell regel för hela arbetsskadeförsäkringen.are Ut-som
redningen är emellertid inte beredd gå så långt. Som kommeratt att
utvecklas något i det följande ställer skärpt bevisregel betydligt störreen
krav på utredningen, såväl angående arbetsförhållandena när detsom
gäller medicinska frågor än vad nuvarande bevisregel gör. tvingaAtt
fram sådan utveckling för diskuterade skadefall framståren nu som
omotiverat. Man kan inte heller komma ifrån bibehållandeatt ett av en
oförändrad bevisregel för vissa arbetsskador har inte oväsentligen
psykologisk effekt. Därigenom framgår lagstiftaren alltjämt vill slåatt
vakt det nuvarande mycket generösa socialförsäkringsskyddetom när det
gäller dessa skador.

De sjukdomsfall där alltjämt skall orsakssambandettman presumera
redovisas i andra och tredje styckena i 2 kap. i2§ den föreslagna
lydelsen. I andra stycket bygger urvalet på skadlig inverkan ocharten av
i tredje stycket på sjukdomsdiagnosen.

I andra stycket föreslås försäkrad har varit föratt utsattom en annan
skadlig inverkan i form ämne, strålande energi, skakningar, vibratio-av

mekaniska stötar, buller eller smitta skall skadaner, han ådragit sigsom
orsakad den skadliga inverkan inte betydligtanses starkarevara av om

skäl talar det. Beträffande sjukdomar framkallademot inverkangenom
detta slag kan genomgående sägas den medicinska kunskapenav att är

omfattande och i allt väsentligt okontroversiell. Dessa skadligtyper av
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därförfinnsDetyrkesskadeförsäkringen.redanomfattadesinverkan av
tillområdetpraxis påomfattandedet här lagetvidmångårig ochen
välinverkan ärskadligSjälvatillämpningen.ñr typenledning av

ännuden mån såkända. Ieffekternaskadebringandeoch deavgränsad
skadlighet, pågårvissa ämnensgällerdetnärfallet, eninte är t.ex.

forskning.intensiv
blikanbevisregelndenskador därexempel påSom gynnsamma

kravenuppfyllerarbetsmiljöfaktomåberopadedenförutsattaktuell, att
kanExposition för ämnenföljande nämnas.kaninverkan,skadlig gepå

lösnings-förgiftningar,luftrörsbesvär,eksem,allergier,tillupphov
bl.a. strålan-kan utgörasenergiStrålandemedelsskador eller avcancer.

upphovkanstrålningradioaktivellerröntgenstrålarde värme, gesom
vibrationer kanochSkakningarochhudsjukdomar getill bl.a. cancer.

kanMekaniska stötaroch leder.blodkärl,till skador påupphov nerver
hörselskada.orsakakanBulleroch leder.benstommeorsaka skador

i §reglersärskilda lfinnssjukdomarnasmittsammaBeträffande de
uppfyller desmittaframkallatsskadastycket. Omtredje avsomen

sambandfråganförslagetinnebärövrigti attuppställsregler omsom
bevisregel.nuvarandeenligtskall avgöras gynnsamma

försäk-denförutsattsjukdomar attderedovisasstyckettredjeI som -
sambandhaskallinverkanskadligförvaritrade presumerasutsatt -

omgiv-ellerisjukdomutgörsDeinverkan.med denna senassenaav
inflammationepikondyler,kring överarmensvävnadernaisjukdomning,

iåterfinnssjukdomarSamtliganervförlamning.periferslemsäcki samt
och detkändavälalltsåYFL. De ärtillansluterkungörelseden som

lagtextenIframöver.bedömningarstöd förpraxis tilletableradfinns en
skallförsäkradedeninverkanskadligvilken formpreciseras inte somav

förskadebringandetillräckligtärfaktorVarjeför.varitha utsatt som
kommerVanligeninverkan.skadligutgörafråga kanisjukdomen

iinverkanskadligtillrelaterasomgivningochi attsjukdom senassena
rörelser. In-ansträngandeovanligtellerovanligaensidiga,form av

framför alltkommernervförlamningperiferslemsäckiflammation samt
tryck. Men ävenovanligtellerfortgående,till upprepatrelaterasatt

arbets-ansträngandeovanligtellerovanligaformiinverkanskadlig av
angivnafall. Deaktuell i någrablibelastning kanstatiskellerställningar
adekvatmedbekräftasfallet kunnaenskildai detbörsjukdomarna en

Symtomdiagnoserfråga.isjukdomentilldirektanknyterdiagnos som
ellermuskelskadorskadordiagnostiserade typenallmäntoch avmer

bevisregeln.föreslagnadenomfattasavseddaintefibromyalgi är att av

sambandförtalarskälövervägandepå8.3.3 Krav som

för deinnebärregelföreslås attstyckeGärdeparagrafensI somen
styckettredjeellerandraibestämmelsernaomfattasinteskador avsom

ñr det. Dennaskäl talarövervägandeföreliggasamband skall omanses
detinnebäri LAF,bevisregeln attgenerellablir denalltsåregel, som

orsakatharinverkanskadligadenbevisning förpositivkrävs atten
utred-skallordandraMedfallet.enskildai detskadaellersjukdom
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ningen visa det är övervägandeatt sannolikt det är den skadligaatt
inverkan givit upphov till sjukdomen eller skadan. Populärtsom uttryckt
kan säga förslaget beträffandeatt bedömningen dessaman sjukdomarav
innebär medicinen kommeratt gå före juridiken.att

Den strängare bevisregeln innebär alltså det inte längre skallatt anses
föreligga presumtion för samband. Beslutsfattaren skall ien stället utgå
från samband inte föreligger.att Först när det föreligger positiven
övervikt för samband mellanett konstaterad skadlig inverkan och den
föreliggande FÖDskadan kan skadan godkärmas. 1 domen 1985:24 har
domstolen angivit då två medicinsktatt sakkunniga har olika uppfattning
i sambandsfrågan avgörandet i princip bör utfalla till den försäkrades
förmån. Förutsatt läkarna har likvärdigaatt kvalifikationer desamt att
haft tillgång till underlag för sina bedömningar bör denna principsamma
fortfarande i huvudsak kunna gälla för de skador omfattas densom av

presumtionsregeln. För skador omfattasgynnsamma den stränga-som av
bevisregeln kan principen däremot inte längrere uppråtthållas.

De skador inryms under den föreslagna strängare bevisregelnsom
utgörs framför allt sjukdomar där den medicinska kunskapen ñrav
närvarande ofullsündigär och där läkares uppfattningar ofta isär.går
Under regeln faller också sjukdomar där det är vanligt konkurrerandeatt
eller bidragande skadeorsaker finns utanför arbetet. Sjukdomar i rygg-
rad, leder och muskler psykiska och psykosomatiskasamt sjukdomar
kommer bl.a. omfattasatt regeln. Det just dessa sjukdomarav var som
fördes in under försäkringsskyddet när yrkesskadeförsäkringen ersattes

arbetsskadeñrsäkringen. Som tidigaregnämntsav ansåg yrkesskadeför-
säkringskommittén borde tillämpaatt strängare bevisregel förman en
dessa fall för inte skulle riskeraatt alltför många ickeatt arbetsbe-man
tingade sjukdomsfall kom bedömas arbetsskada.att Utvecklingensom
torde ha visat kommittén gjordeatt riktig bedömning. Den kritiken som
finns arbetsskadebegreppetsmot liberalisering sikte framför allttar på
sjukdomar här angivet slag. Gemensamt för dessa ärav orsaken tillatt
uppkomsten besvär i enskilt fall oftaett är oklar. Granskarav deman
bakomliggande faktorerna finner oftast riklig flora ellerman en av mer
mindre bidragande orsaker. Vad gäller ryggbesvär utred-t.ex.ger en
ningsrapport från Statens beredning för utvärdering medicinsk meto-av
dik, Ont i vid handen de fysiska kraven iatt arbetslivetryggen, sällan
på hand kan förklara uppkomsten dessa besvär.egen I de fall be-av
svären blir långvariga eller kroniska saknas mestadels också entydigen
förklaring.

Förhållanden utanför arbetet kommer större betydelse iatt de fall
den sambandsregeln skall tillämpas. Sålunda kannya beroende påt.ex.,
den skada skalltyp bedömas, olika fysiskt ansträngandeav som aktivite-

fritidenpå ellerter socialt, ekonomiskt eller psykiskt påfrestande för-
hållanden i privatlivet i vissa fall leda till övervägande skäl inteatt kan

tala för samband. Förekomstenett sådanaanses eventuellt konkurre-av
rande skadeorsaker måste betydligt än belysas i försäkrings-mer nu
kassans utredning.

Den föreslagna bevisregeln blir även tillämplig bedömningennu på av
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anmälda recidiv skador inte omfattas andra eller tredjeav som av
stycket. Regeln innebär alltså övervägande skål även i dessa fallatt

tala förmåste de besvär uppträderpå är orsakade tidiga-att nyttsom av
godtagen skadlig inverkan eller sjukskrivning äratt t.ex. attre en se

direkt fortsättning eventuell tidigare sjukperiod. Vid be-som en av
dömningen anmält recidiv innehålletär i den medicinska utred-ettav
ningen central betydelse. Avgörande för samband kanettav om anses
föreligga eller är, beroende skada, bl.a. den försäkra-typen av om
de varit besvärsfri under mellanperioden, hur lång tid denna mellanpe-
riod hur de besvären sig. Om recidiv intevarat samt yttrar ettnya anses
föreligga bör försäkringskassan i förekommande fall utreda denom
försäkrade på varit för skadlig inverkan kunnat orsakanytt utsatt som en

arbetsskada.ny
Den skärpta bevisregeln skall inte innebära flyttar bevisbördanatt man

den försäkrade.över på Liksom hittills skall det ankomma försäk-på
ringsorganen självmant för tillfredsställande underlagatt attsvara
föreligger innan ärende prövas slutligt. Utredningen skall gälla inteett
endast omständigheterna i sak också medicinska förhållanden. Detutan
ökade kravet visatpå samband kommer emellertid föra med sigatt
behov omfattande utredningar än i dag. Det gäller bl.a.av mer som
anfördes redovisning tänkbara alternativa orsaksförklaringarovan av
utanför arbetet. I dag förekommer det mycket uppgiftersparsamt om

försäkradesden fritidsaktiviteter och förhållanden eljest arbetet.utom
kanDet i förekommande fall bli aktuellt belysa sådana frågor. Högreatt

krav kan också komma ställas på de medicinska utredningarna.att
Ibland kan det bli nödvändigt komplettera den behandlandeatt t.ex.
läkarens bedömning med andra läkares bedömning i större omfattning än
vad sker för närvarande.som

8.3.4 Särskilt bedömning samband vid försämringom av
sjukdomav

Utredningen har övervägt behovet särskild regel för bedömningenav en
samband vid försämring sjukdom inte i sig orsakadärav av som av

arbetet. Förslaget strängare bevisregel för de sjukdomar kanom en som
svårbedömbara innebär dock behovet särregle-attanses vara mer av en

ring dettapå område till största delen blir tillgodosett. Det kan trots
finnasdetta anledning ytterligare beröra dessanågot problem.att

Sambandet mellan i det enskilda fallet uppkommen försämring ochen
konstaterad skadlig inverkan bedöms f.n., i likhet med andra arbetsska-
dor, enligt den för den försäkrade bevisregeln. Enligt dengynnsamma
praxis utvecklats för bedömning försämringstillstånd kan betyd-som av
ligt starkare skäl regel inte tala samband längeså denmot ettsom anses
försäkrade uppvisar oförändrad besvärsbild. Inte sällan blir dessaen
sjukdomsbesvär oftas gäller ryggrad, leder och muskler långvarigasom
eller bestående. Ersättning i form livränta vid arbetsbyte ellerettav en
förtidspensionering tillhör inte ovanlighetema.

Från olika håll har kritik riktats den, upplever det alltförmot som man
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försämringsfall.bedömningen dessaförsäkringsmässigagenerösa av
hos försäkradeliknande besvär ofta uppkommerBland påpekasannat att

skadlig inverkan. Sjukdom eller besvärvarit förinte utsatta somsom
försämrasåldersförändring kansitt primära ihar utant.ex.ursprung en

till svårigheter i denpåvisbara faktorer. Detta lederinverkan yttreav
rådabedömningen. Enighet torde dockförsäkringsmässiga ettattom

försämringar i form ökade Urolämpligt arbete kan utlösa symtom.av
ofta avgöra det är arbetetsmedicinsk synvinkel är det dock svårt att om

naturliga förlopp eller någotskadlighet eller sjukdomens armat som
orsakat arbetsoförmågan.

långtgående åtagandetillämpningen innebär mycketnuvarandeDen ett
försämringar handlar detarbetsskadeförsäkringens sida. I frågafrån om

defekt ellerhar särskild känslighet,försäkrade annanensom enom
följd arbetsmiljön. Dessauppkommit till änsvaghet annatavsom

arbetsoförmåga,givetvis ökad risk drabbasförsäkrade löper att aven
inverkan konstateratsarbetsförhållanden. de fall skadligoberoende Iav

till följdsambandsbedömningen vanligtvis mycket kompliceradblir av
fakta.motsägelsefulla medicinskasvårtolkade och oftaraden

bl.a. försäkringenSyftet med den gällande sambandsregeln är attnu
uppkomma till följdi bedömningen kanskall bära den osäkerhet avsom

dock diskuterasvetenskapens ofullkornlighet. kanden medicinska Det
sambandsbedöm-sig för långt det gällerpresumtionen sträcker närom

desärskilt bakgrundförsämringstillstånd. Dettaningen attmot avav
bräck-i fall kan betraktasförsäkrades medicinska tillstånd många som

arbetet. Jämför här bl.a.förekomsten skadlig inverkan iligt, oavsett av
bedömningtillämpningen principenmed vad sagts omom avsom ovan

befintliga skick.till den försäkrades Iskadlig inverkan i förhållandeav
den droppeden skadliga inverkan sägasrader skadeärenden kan varaav

till omfattningbrädden fyllda bägaren flöda över. Enfår den till attsom
kombination grundsjuk-påfrestning i arbetet kan i medoch obetydligart

får arbets-arbetsoförmögen. och med dettaförsäkrad Idomen göra en
för uppkomna inkomstbort-skadeförsäkringen bära hela kostnaden det

finna iden grundläggande orsaken alltså stårfallet, även att enom
liknande förhållanden.konstitutionell svaghet eller andra

FÖD problematik. Hbelyser till viss del denna1988:7Domen var
därlångvårdsklinik och arbetadeanställd sjukvårdsbiträde på ensom

vårdademed lyft. Hmånad. Arbetet förenat10-11 nätter tungaper var
Vid insjuk-MS-sjuke make i hemmet.också under sin svårtmånga år

arbetsskadeanmälan hondrygt och i sinnandet H 60 år attuppgavvar
iflera haft i nacken med värk strålade vänsterunder besvärår nersom

FÖD:s besvärenortopediskt sakkunniga bedömdeaxel och attarm.
axelleder.degenerativa förändringar halsrygg och Denorsakades iav

samord-överskridaförsämring arbetet orsakat han inte kundeansåg
FÖDlängd gjordeningstidens nittio dagar. frågan sambandstidensI om

hemvárdsarbetebelastning detta inne-följande bedömning: Den som
beaktas såför och axlar enligt domstolens meningburit H:s nacke måste

alltblevtill vida den sannolikt kunnat bidra till hon successivtatt att
.sjukvárdsbiträdekänslig för de påfrestningar arbetetockså somsommer
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innefattade. tillI detta fall begränsades sambandstiden drygt femton
FÖD denmånader. domskälen kan dra slutsatsen ansågAv att attman

för fritiden talade förbelastning den försäkrade under änutsattes snarare
samband.mot ett

Människors förmåga och förutsättningar klara olika arbeten ochatt
arbetsuppgifter varierar granskar mekanismen bakomavsevärt. När man

ñrsämringstillstånd bristande fysiskaolika kan konstatera ellerattman
psykiska hos försäkrade i de flesta fall får dende anses vararesurser

olämpligt.grundläggande primära orsaken till arbete Arbetetsäratt ett
får sekundärainnehåll i dessa fall ofta den indirekta orsakenanses som

till uppkomna försämringar.
förutsättningar otill-händer vissa försäkrade upplever sinaDet att

räckliga för de krav ställs i arbete, och den anledningenettsom av
söker de mindre krävande anställning. Sker detta innan enen annan,
skada gjort sjukfrånvaro, får de bärasig gällande, t.ex.genom en
eventuell inkomstförlust kompensation från försäkringen. Försäkra-utan

olämpligt tillde kvar i för dem arbete dess besvärenstannar attettsom
blir övermäktiga, och leder till sjukskrivning, kan däremot i fallmånga
bli berättigade till livränta för uppkommen inkomstförlust vid byte aven
arbetsuppgifter, omskolning till yrke eller vidunder ett annaten en

försäk-förtidspensionering. kan finnas rad anledningar tillDet atten
alltförrade i arbete detta upplevs krävande.stannar ett trots att som

Situationen arbetsmarknaden kan omöjliggöra arbetsbyte, detpå ett
utbildning,arbete har överensstämmer med vederbörandes kunska-man

erfarenhet, kan högavlönat förenat med högoch det eller statusper vara
fördelar kortsiktigt,eller innebära andra åtminstone uppvägersom,

risken för framtida sjukdomsbesvär. skisserade situationema be-De
skriver dock och problem, nämligen alla arbeten inte ärett attsamma
lämpade för alla förvärvsarbetande, och det ekonomiska utfallet vidatt

byte arbete kan komma skilja sig högst ibland endastavsevärt,ett attav
beroende i vilket skede arbetsbytet sker.på

bakgrundMot det anförda framstår det särskilt motiverat attav nu som
införa bevisregel för bedömning försämringarsträngare när denen av
grundläggande icke arbetsrelaterade sjukdomen degenerativ karak-är av

eller eljest föranledd naturliga åldrandet. skapartär det Man på såav
förutsättningar för strikt försäkringsmässig avgränsningsätt en mer av

fall.dessa
omedelbara effektenDen skärpt bevisregel torde bli attav en sam-

bandstidens längd kommer i fall i förhållande tillbegränsas åtskilligaatt
nuläget. Uppfattningen sjukskrivning försåmringsfall skalliatt etten

tillrelateras arbetet länge sjukskrivningen bör för läggas tillså pågår att
grund för till ersättning kunna medicinskträtt stödjas övertygandepå
material. Saknas bör liksom tidigare kunna hänförasådant man en
inledande fas eftersjukskrivningen till försämringen dennaav men
relatera sjukskrivningen till gnmdsjukdomen. inledande fasen tordeDen

komma inrymmas samordningstiden. Med den erfa-många gånger iatt
föreligger arbetsskadeärenden harrenhet medicinska utlåtanden isom av

anledning från för sambandstidens längdstöd bedömningutgå attman av
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fallet.medicinska utredningen i det enskilda Deterhållas denkan genom
orsakssambandaktiv bevisning Förmärka kravet påär då ettatt att

denallmänt accepterade inominnebär bedömningar inte äratt merasom
till grund försaklcunskapen inte kan läggasmedicinska ettensamma

sambandsbedömning.bifall vid en
den bevis-sambandstidens längd följdbegränsningEn av nyaav som

arbetsskade-endast rätt tillkommer gälla prövningen interegeln att av
syftar livräntatill livränta. Regeln tillsjukpenning också rätt attutan av

inverkan harde fall där den skadligaskall kunna endast iutgå gett
blir helt ellerförsäkradtill försämring. Omupphov permanent enen
arbetsoförmå-det klarläggasbestående arbetsoförmögen måstedelvis om
Endast i detförsämringen eller grundsjukdomen.beror påpågan

förtids-sidan eventuellfallet skall livränta vidförstnämnda utgå av
eftergrundsjukdomenfall har anledningpension. därI anta att enman

arbetsoförmågan bör livrän-hela förklaringen tilltid kommer överatt ta
tidsbegränsas.tan

Även omplacering och arbetsbyteför livräntefall aktualiseras avsom
praxis.orsakssamband påverka nuvarandedet kravetkommer på attnya

föreligga endast under deni sådana situationer skallRätt till livränta
förekomstenförsämringen i sig och inteförutsättningen det åratt av

arbetsbytet.föranleder omplaceringen eller Detgrundsjukdomen som
omöjliggörbestående försämringalltså frågamåste attsomenvara om

fortsatt medicinsktfortsätter i det tidigare arbetet. Ettden försäkrade
Ärskall föreligga. detden skadliga inverkan i arbetetsamband med
föran-arbetsrelaterade sjukdomenden gnmdläggande ickedäremot som

inteomplaceringen skall livränta utgå. Denleder arbetsbytet eller
grundden försäkrade han fortsätter i det, påomständigheten att avom-

olämpliga arbetethans icke arbetsbetingade gnmdsjukdom, på nytt-
grund för livräntaförsämras bör inte i sig normaltriskerar utgöraatt om

till betalt arbete.han byter sämreett
arbetsskada formBeslutsunderlaget vid bedömning i av enav en

utsträckningvid förändring bevisregeln, i högreförsämring måste, en av
till försäkradesskadlig inverkan i förhållande denbl.a. belysa graden av

besvärenkänslighet, tidigare sjukhistorik eller hursärskilda anamnes
Även fall det i första handutvecklas sjukskrivningstid. i dessa ärunder

för beslutsunderlaget blir komplett.försäkringskassan attsom ansvarar

Övergångsbestämmelser8.4

lagstiftningsprinciper socialförsäkringsområdet brukarEnligt pågängse
lagstiftning skall tillämpasÖvergångsbestämmelser utformas påså att ny

lagstiftningikraftträdande medan äldrefall inträffat efter lagenssom
fall inträffat före lagändringen. Med sådanskall tillämpas på ensom

avhängigt denblir valet lagstiftning arbetsskadeområdetprincip påav av
nackdel med Övergångsbestäm-dag då arbetsskadan visade sig. En en

mycket lång tidslag det erfarenhetsmässigtmelse detta är tarattav
Ännu efterfullt femtoninnan den lagstiftningen får genomslag. årnya

åtskilliga skadoryrkesskadeförsäkringslagens upphörande anmäls det
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förolägenheterocksåinnebärDetlagen.denenligtskall prövassom
följd årundertillämpandeandra attochförsäkringskassor avenorgan

definns dessutomrisk attEnregelsystem.olika nyatillämpatvingas
bli svårareorsakssamband kan attochskadlighetpåkravenskärpta

denñrtillämpasamtidigt harbeslutsfattare attupprätthålla sammaom
ordmed andrakanavseenden. Detdessaregler igenerösareenskilde

medtillämpningtidsefterlagstiftningenäldredenuteslutasinte att en
lagstiftningen. Påsträngaredensig påfärgarparallella system nyaav

intentionerlagstiftarens att stramabefarasalltså uppkan detsikt att
börpraktiken. Detigenomförafullt gårinte attarbetsskadebegreppet ut

initierarlagändringenkostnadsbesparingardeframhållasockså att som
bit in på 2000-förstbeloppsitttill helainfallerochsigpålåter vänta en

talet.
övervä-utredningenförnaturligt attbakgrund varitdennaharDet mot

syfteisättutformas på attkan annatövergångsbestämmelsema geomga
skede.tidigareigenomslagden lagen ettnya

lagendenuppnåsskullelagändringeneffektSnabbast nyaomav
slutligtavgjonsintearbetsskadeärendenallatillämplig pågjordes som

får därigenomlagenkraft. Deniträderlagenden endag dåden nyanya
inträf-arbetsskadorallaomfattaoch kommerverkanomedelbar att som

försäkringskassan.tillanmältsinteoch ännulagändringenfat före som
tillanmältsarbetsskadorsådanaomfattaocksåkommerDen att som

ellerärendetslutligt prövatinteännukassandärförsäkringskassa men
slutligtinteännuöverinstansenochöverklagatsbeslut hardär kassans
blirövergångslösning attsådanKonsekvensenärendet.överprövat av en

ärende-ochhandläggningstiderberoendeblikanlagstiftningvalet avav
prin-Detta ärförvaltningsdomstolar.ochförsäkringskassoribalanser

orättvisuppenbartuppfattasoch måstecipiellt tveksamt av ensom
Ut-äldre lag.enligtärende bedömtsittföredrarförsäkrad attsom

övergångsregelföreslåomöjligtdärfördetfinner att avredningen en
slag.detta

lagendenuppnåsgenomslagskraft skullesnabbganskaEn nyaom
försäkrings-anmälts tillarbetsskador inteallatillämplig pågjordes som

medkunnaskulle därigenomManikraftträdandedagen.före enkassan
äldreefterbedömasskallarbetsskadordeavgränsa ny resp.gång som

tillämpavisserligenskulletillämpandelagstiftning. De organen
bördennaövergångsperiodvissunderregelsystemparallella menen

konsekvensernakostnadsmässigabegränsad. Derelativtbli avkunna
tid.rimliginomuppnåskunnaocksåskullelagändringen en

trygghets-avtalsbundnaför deföljdverkningaremellertidfårFörslaget
ochför år igällerförsäkringar tagetetti dessaVillkorenförsäkringarna.

underinträffararbetsskadordeallaomfattardeutformade såär somatt
med vadöverensinnehållsmässigt stämtvillkorenHittills harår.detta

skallvadföreskriverarbetsskadeförsäkringslagen enanses somsomom
lagänd-efterförstarbetsskadaanmältförsäkradarbetsskada. En ensom

denenligtersättningsanspråksittpåfått avslagoch nyaringen som
sigvändakunnadessförinnaninträffatskadan harskullelagen om --

AMF-stället.idärersättningyrkaochAMF-trygghetsförsäkringtill
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trygghetsförsäkring skulle i sådant läge bli skyldig skadanprövaett att
enligt de för skadeåret gällande försäkringsvillkoren. skadanOm är att
bedöma arbetsskada enligt villkoren, dvs. arbetsskada enligtsom som en
äldre lag, får trygghetsförsäkringen bära hela kostnaden för den försäk-
rades inkomstförlust. fallI dessa sker övervältring kostnadsansva-en av

från arbetsskadeförsäkringen till trygghetsförsäkringen. Man skall dåret
komma ihåg den premiesättning gäller för de olika trygghetsav-att som
talen bygger på försäkringen endast skall för den del in-att svara av
komstförlusten inte täcks arbetsskadeförsâkringen.som av

På det statliga området inte risk för konsekvenseruppstår efter-samma
personskadeavtalet innehåller regel ersättning endast lämnasattsom en

i sådana fall där skadan har förklarats arbetsskada enligt LAF.vara en
Ändringar i arbetsskadeförsäkringen får därigenom omedelbart genom-
slag också för personskadeavtalet.

Utredningen bedömer redovisade följdverkningamade för trygghets-
försäkringen problematiska. Möjligen kan problemen lösassom genom
omförhandlingar det förvägär svårt i resultatet sådana.attmen ange av
Utredningen har därför funnit övergångsbestämmelsema inte böratt
utformas med utgångspunkt från till försäkringskassananmälan gjortsatt
före ikraftträdandetidpunkten.

Samtidigt det angeläget den föreslagnaär skärpningen arbetsska-att av
debegreppet skall kunna få bred tillämpning fortså möjligt. Denen som
traditionella övergångslösningen låta äldre lag gälla för alla skadoratt

inträffat före lagändringen och lag för skador inträffat eftersom ny som
Ännuändringen leder till mycket lång och utdragen övergångsperiod.en

in 2000-talet kommernågra år på gammal lag få tillämpning i mångaatt
nyanmälda ärenden. många skäl redovisats inledningsvisAv ärsom en
sådan ordning mindre lämplig. Mot övergångssystem byggerett som
tidpunkten när arbetsskada till försäkringskassananmäls och inte nären
arbetsskadan inträffade talar framför allt de komplikationer uppstårsom
för trygghetsförsäkringama och den överflyttning kostnader dessapåav

kan uppkomma i fallde bedöms arbetsskada enligt densom som som
gamla inte den lagen. Utredningen har frågat sig inte dessamen nya om
komplikationer kan övervinnas.

Någon statistik visar hur lång tid förflutit från det attsom som en
arbetsskada inträffar till dess skadan blir anmäld till försäkringskassan
har utredningen inte haft tillgång till. Med den erfarenhet ärsom repre-
senterad i utredningen har den bedömningen gjorts många skadoratt
anmäls ganska efter skadans inträffande och regel inom år.snart ettsom

fallI andra kan anmälningen dröja längre, ibland betydligt längre.
Anledningen till dröjsmålet kan skifta oftatorde bristandemen vara
kännedom möjligheten sin skada prövad enligt arbetsskadeför-attom
säkringen. åtgärderOm kunde in anmälningarsättas så kommer inatt
snabbare skulle problemet med överflyttning kostnadsansvar påav
trygghetsförsäkringama kunna minimeras.

Utredningen därförhar för övergångsregel innebärstannat atten som
äldre lag skall förgälla arbetsskador intráfaz före lagändringensom

endast förutsättningunder arbetsskadan anmäls försäkrings-tillattmen
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be-kunnatid börDennaIagändringen.tid ejiervisskassan inom en
övergångsregler stridakan inteslagdettatill år. ansesgränsas ett av

iprincipervedertagnaallmäntellerbestämmelser,grundlagensmot
följandefåföreslåsRegelnlagstiftning.retroaktivförbudövrigt, motom

lydelse:
Äldre bestämmelserjanuari 1993.kraft deni lträderlagDenna

ochdatumdettasig förevisatarbetsskadaförgäller somsom
decemberden 31försäkringskassaallmän senasttillanmälts

1993.

övergångsbestämmelseninformationförutsätterUtredningen att om
riksförsäkrings-försakfår bliallmänheten. Detske tillkommer att en

Även arbets-för.handförstaiförsäkringskassomaochverket att svara
sammanhang.dettamedverka ikunnabörorganisationermarknadens

intressedet iårtrygghetsförsäkringama egetbakomavtalspartemaFör
blirlagändringen,föreinträffademöjligt,arbetsskadormångasåatt som
denbibehållsDärigenomövergångsperioden.inomanmälda senast

trygghetsförsäkringamaochmellan LAFkosmadsansvaretfördelning av
dag.igällersom

åtskilligaaktiveraslag kommerdettainformationskampanj attEn av
arbetsskada. Enskall prövasskadaderasförsäkrade att somansersom

underskedärförkommerarbetsskadeanmälningar attanhopning av
förförsäkringskassomahosberedskaphöjdaktualiserarvilket1993, en

arbetsanhopningen.väntadedenklaraatt av
blirinteinformationenökandedenarbetsskadoräldre trotsDe som

lagen.denenligtbedömasfårövergångsperiodenunderanmälda nya
får prövatrygghetsförsäkringamaaktuelltblidetkanVid avslag att

och vidlagmotsvarande äldreförsäkringsvillkortidigareenligtskadan
falldessafrånUtredningen utgårkostnaden. atthelaförbifall -svara

få.förhållandevisblibörinformationupplagdmed rätten -
god-arbetsskadorframhållasammanhangetvill i attUtredningen som

bedömasskallfortsättningenibestämmelser ävenäldrekänts enligt
tillrättfortsattoch fråganskadasådanRecidivenligt dessa. omav en

enligtalltså prövasskalllöpertidsbegränsad livräntalivränta då uten
lag.äldre

Även underkommerövergångsbestämmelsenföreslagnamed den man
sidanvidlagstiftninggammal ochfå tillämpaföljd år avatt nyaven

ochbeslutsfattareförsåvälkomplikationerinnebär vissavarandra. Det
konsekvenser ärsakkunniga. Dessaandramedicinska ochförparter som

Cirka tvâ åri tiden.begränsasförslagetofrånkomliga kan genommen
försäkringskassomaåtminstonebörutgångövergångsperiodensefter

lag. Förenligtarbetsskadeärendenaavgöraväsentligtkunna i allt ny
kostnadsbesparingDenframåt.tiden årförskjuts någraöverinstanser

emellertidkommermedföra attberäknasbestämmelsernadesom nya
räknakan1990-taletslutetFörstbetydligtuppnås mot manavsenare.

avseende.i dettafull effektmed nåatt
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8.5 Inget behov anpassning i lagenav om
statligt personskadeskydd

Den skyddade personkretsen och reglerna för ersättning enligt lagen
1977:265 statligt personskadeskydd LSP har kortfattat redovisatsom
i avsnitt 2.2. LSP omfattar varje skada någon i den skyddadesom
personkretsen ådragit sig under skyddstiden. Med skada delsavses
skada till följd olycksfall, dels alla sjukdomar.typerav av

Begreppet olycksfall är detsamma inom LSP inom LAF. Harsom
någon varit för olycksfall under skyddstidenutsatt skall frågan om
samband mellan olycksfallet och den uppkomna skadan bedömas enligt

bevisregel likalydandeär med den finns i LAF, dvs.en som som sam-
band skall godtas inte betydligt starkare skäl talarom mot.

För skador till följd än olycksfall, dvs. sjukdomar,annat gällerav
följande enligt 8 § LSP.

Visar sig under skyddstiden skada till följd än olycks-annatavfall, skall skadan ådragen under skyddstiden. Dettaanses vara
skall dock gälla, skälig anledning finnsom att antaga att
skadan har orsakats än verksamheten eller intagningenannatav
i fråga och denna icke väsentligt bidragitatt till skadan.

Visar sig sådan skada efter skyddstidens slut, skall den ansesådragen under skyddstiden, verksamheten eller intag-vara om
ningen skäligen kan ha väsentligt bidragit tillantagas skadan.

förstaAv stycket framgår sjukdom visar sig underatt skyddstidenom en
orsakssamband mellan sjukdomenett och verksamheten i fråga skall

Tillämparen inteskall i dessa fall pröva den försäkradepresumeras. om
varit för någon skadebringandeutsatt faktor i samband med verksam-
heten jämför den prövning skadlig inverkan skall ske enligtav som
LAF. Skyddet enligt LSP begränsas alltså inte enbart till sådana sjuk-
domar kan godkärmas arbetssjukdomar. Sambandsfrågan i LSPsom som
anknyter i stället till skadans förhållande till skyddstiden i sin helhet.
Presumtionen för samband bryts, och rätt till ersättning föreligger inte,

det finns skälig anledning skadan haratt orsakatsom anta att annatav
än verksamheten. Om försäkrad lider sjukdom försämrasen av en som

verksamheten blir presumtionsregeln i sådant fall tillämpligav denpå
uppkomna försämringen.

För sjukdomar visar sig efter skyddstidens slut har i det andrasom
stycket införts omvänd presumtionsregel. Sådan sjukdom skaen anses

ådragen under skyddstiden endast det skäligen kanvara antas attom
verksamheten väsentligt har bidragit till skadan.

Utredningen har prövat de förslag läggs fram i det föregåendeom som
föranleder behov konsekvensändringar i lagen statligt personska-av om
deskydd. Man kan då konstatera denna lag inte bygger försäkrings-att
skyddet på arbetsskadebegrepp lagen arbetsskadeförsâk-samma som om
ring. Förekomsten skadlig inverkan i arbetet saknar betydelse.av
Personskadeskyddet iär stället relaterat till skyddstiden och omfattar alla
skador oberoende de framkallats skadlighet i verksamhetenav om av
eller ej. Utredningens förslag till skärpning farlighetsrekvitistet iav
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personskadeskyddet. Detsam-fördärför intresseLAF saknar2 kap. §1
LAF.i 2 kap. 2 §i bevisreglemaändringarnade föreslagnagällerma

olycksfallbevisregeln vidfrånpersonskadeskyddet gäller bortsettFör -
föreslårinteutredningenoch däri de båda lagarnalikalydandeärsom

koppladepresumtionbevisregler bygger påandraändringnågon som-
utanför skyddstiden.och tidskyddstidentill

arbetsskade-i lagenföreslagna ändringarblir såledesSlutsatsen att om
statligtändringar i lagenbehovinte föranlederförsäkring person-omav

skadeskydd.

8.6 EG-aspekter

kommittéer ochtillutfärda direktivRegeringen beslutade år 1988 att
utrednings-EG-aspekter ibeaktandeangåendeutredaresärskilda av

riktlinjerdeDirektiven bygger på1988:43.verksamheten dir. som
i brett västeuro-medverkangrund för Sverigesriksdagen ettangett som

peiskt samarbete.
harutredare,särskildakommittéer ochdirektiv skallEnligt dessa som

integrations-västeuropeiskadetförslag berörlämnatill uppgift att som
falli förekommandeordningvilkenundersökaarbetet, somgemensam
deoch tillämnesområdetaktuelladetinom EG inområder ta vara

finns.harmoniseringtillmöjligheter som
förreglernaförändringarsikte vissaförslag påUtredningens tar av

generelladenFörslaget innebärarbetsskada.anmäldbedömning attav
vidareFörslaget innebärbibehålls.arbetsskadadefinitionen begreppetav

tillskadortillämpligbevisregeln blir oförändratdenatt gynnsamma
formför vissförsäkrad varitdåföljd olycksfall utsattsamt avenav

Beträffande vissasjukdom.vissådragit sigskadlighet eller typ av
konkurreranderad olikanormalt föreliggerdetsjukdomar, för vilka en
striktare bevis-fallet, föreslåsenskildai dettill uppkomstenorsaker en

regel.
EG-komrnis-bilaga till betänkandetiredovisas antogSom närmare en

kommis-det enligtvissa därlista ämnensionen under 1990 överår en
samband föreliggersäkerställda faktavetenskapligtsionen finns att

vissaListan ävensjukdom.uppkommenexponering ochmellan upptar
listangodkårmarekommenderasMedlemsländemasjukdomar. att som

huruvidaavgörandetVidarbetssjukdomar.diagnoser påminimumett av
varjearbetsskada harbetraktasenskilt fall skallskada i ett somen

Memberpraxis Theellergällande nationell lagföljamedlemsstat rätt
eachfor recognizingtheshall thenzselves determine criteriaStates

national lawsaccordance with theirOccupational disease in current or
practices.

Även läggerutredningende förslaggenomförandeefter ett somav
uppfyllaväl EG-arbetsskadeförsäkringensvenskafram denkommer att

rekommendation.kommissionens

39SOUl992:5 I2-0564.
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9 Beräkning förslagets effekterav

9.1 Beräkning effekter ärendemängdenpåav

9.1.1 Förutsättningar

bedömning arbetsskadorEtt försök till analys hur stringenten mer avav
godkända därmed för-kan påverka antalet ärenden, och ävenkomma att

förses reservationer. Osäker-säkringens kostnader, med radmåste en
finns tillgängligheten beräkningarna beror bl.a. den statistiki på att som

indelad iantalet anmälda, prövade och godkända skador äröver grovt
Uppgift saknas beträffande vilka diagnoserdiagnosgrupper. som ger

vilka sjukpenningkostnader kantill sjukskrivning ochupphov som
uppgifttill olika skador. närvarande saknas ävenhänföras Förtyper av

förskadeorsaker eller diagnoser ligger till grund beslutvilka somom
olikakostnaden för livräntor fördelar sig mellanlivränta hursamtom

skador.typer av
försäkringskassornas balansrapportersammanställningarI RFVzs av

avslagitskan hur skador godkänts kassoma.utläsas många som resp. av
dvs.framgår dock inte vilken grund skador avslås,påAv rapporterna

inverkan inte förelegat elleravslaget motiverats skadligatt omom av
betydligt skäl har tala samband.starkare ansetts mot

rapportering för kanutgångspunkt i försäkringskassornas år 1990Med
uppfattning effekterna ändringi drag bilda sigstora en av av en avman

bedömningsreglema. det handlar överslags-Det bör dock betonas att om
statistik, delberäkningar i brist tillförlitlig tillmässiga på storsom,

följersig erfarenhetsmässiga bedömningar. Redovisningengrundar på
den diagnosindelning finns i RFVzs balansrapporter.som

9.1.2 visad skadlighetställda kravHögre

Muskuloskeletala förssjukdomar. Till denna diagnosgrupp ochrygg-
ledbesvär, tendinit seninflammation, epicondylit tennisarmbåge,
bursit inflammation i slemsäck och myalgi muskelsmärta. Den

musku-fördelningen antalet sjukdomar inom diagnosgruppennärmare av
loskeletala framgår Tidigare,sjukdomar inte balansrapportema. årenav

för tidigare1980-87, redovisades dessa sjukdomar sig. Av rapporte-var
slutsatsen tredjedelar de ärendenring kan dra tvåattman ca av som

och ledbesvär.registreras i denna diagnosgrupp är typenav rygg-
epicondyliterResterande fördelas mellan tendiniter, ochärenden kan

sjukdomsdiagnosen sannolikt frek-myalgier. Den är någotsenare mer
fåtalde övriga. Diagnosen bursit förekommer endast iän två ettvent

fall därför ytterligare.och kommenteras inte
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tidigare statistik kanAv vidare dra slutsatsen andelen god-attman
kända ärenden i och ledbesvär är några procentenhetergruppen rygg-
lägre ñr deän övriga sjukdomar redovisas i denna diagnosgrupp.som
Anledningen till detta sannoliktär skadligheten i arbetet ofta äratt mer
osäker beträffande ospecifika ryggbesvär, dvs. grunden för konstate-att

skadlig inverkan är något bräcklig. Läget är annorlunda förra mer
tendinit och epicondylit. skadorDessa och sjukdomar uppkommer ofta

resultat ensidiga arbetsställningar ochett arbetsrörelser. Desom av
arbetsmiljöfaktorer åberopas skadliga relativtär enklaresett attsom som
utreda samtidigt den medicinska vetenskapen har enhetligsom en mer
uppfattning dessa sjukdomars uppkomstsätt och anknytning tillom ar-
bete. En skärpning skadlighetsbedömningen skulle därför komma attav
påverka bedömningen i olika grad i de skilda diagnosgruppema.

De ospecifika besvären formi och ledbesvär oftast sak-av rygg- som
objektivtnågon påvisbar gnmd, och närmast betraktaär attnar som som

försämringstillstånd, kan komma avslås i ganska hög grad. Möjli-att en
kan nära hälften de skador i dag godkänns kommagen attnog av som

påverkas. En trolig utveckling kan endast de varitatt utsattavara som
ñr mycket belastningar eller haftpå sätt påfrestandetunga arbets-annat
förhållanden kan komma ha varit för skadlig inverkan.att utsattaanses

diagnosernaFör tendinit epicondylitoch kan konstatera be-attman
dömningen skadlig inverkan vilar på medicinsk synpunkt fast-av en ur

grund. Både epicondylit och tendinit kunde godkännast.ex.are som
yrkesskada enligt YFL. För dessa sjukdomar gäller även de anmäldaatt
skadorna ofta kan påvisas objektivt. Sammantaget gör detta kanatt man
förvänta sig något mindre ökning antalet avslag i dessa diagnos-en av

Ett rimligt antagande är mellan tredjedel och fjärdedelattgrupper. en en
de ärenden i dag godkänns kan komma avslås grundpåattav attsom av

skadlig inverkan inte förelegat.
Under år 1990 godkändes drygt 43 000 skador statistikförda som mus-

kuloskeletala sjukdomar godkännandefrekvens %.83 Uppskattningvis
är 28 000 dessa olika besvär i ryggrad och leder. De återståendeca av
15 000 godkända skadorna fördelar sig sannolikt relativt jämnt mellan
de övriga diagnosgruppema. Enligt de redovisadetre bedömningar-ovan

skulle antalet godkända och ledbesvär minska med 13 000na rygg- ca
ärenden och för de övriga sjukdomsgruppema skulle minskningen bli ca
4 000. Sammanlagt skulle minskningen godkända s.k. belastnings-av
sjukdomar bli 17 000 ärenden år.ca per

Asbestos, pleuraplaques och silikos. statistikñrsHär olika skador till
följd exponering för asbest och stendamm. Beträffande de asbest-av
exponerade utgörs skadorna till övervägande delen förkalkningar iav
lungsäcken pleuraplaques här finns allvarligareäven lungskador,men
asbestos. Silikos brukar även benämnas stendammslunga och uppkom-

bl.a. till följd kiselsyra i stendamm.mer av
Asbestens och stendammets skadeverkningar är väl kända och medi-

cinskt väldokumenterade. En skärpning kravet visad skadlighetav
kommer därför inte påverka bedömningama i dessa fall. I enstakaatt
ärenden kan osäkerhet råda exponering för asbest eller stendammom
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har i den försäkrades arbetsmiljö. fråga skallförekommit Denna dock
inte reglerna för farlighetsbedömning miljöfaktorsenligtavgöras av en
skadebringande egenskaper. utredningen inte entydigtKan påettge svar
frågan miljöfaktor fården försäkrade varit för viss besluts-utsattom en
fattaren slutsatser utifrån sin kännedom de allmänna förhållande-dra om

situationer då sådan osäkerheti det aktuella yrket eller branschen. Ina
kan gäller för socialförsäkringen principen denuppkomma den att
försäkrades uppgifter de faktiska omständigheterna kring ettegna om
skadefall i princip skall godtas.

Under godkändes fall statistikförda under de aktuella diag-år 1990 834
godkännandefrekvens %. Ytterst få ärenden,87 något,noserna om ens

påverkas utformning skadlig inverkan.begreppetstramareav en av
Eksem och hudbesvär. denna diagnosgrupp kan i huvudsak skiljaI man

mellan olika besvär dels de allergiska, dels de icke-allergis-två typer av
ka.

allergiska eksemet förvärvadDet uppkommer reaktion påsom en en
överkänslighet för visst finns lång rad väl kändaämne. Det ämnenett en
i arbetsmiljön kan upphov till allergier, här kan nämnast.ex.som ge
nickel, gummikemikalier föreligger högkrom, och detAttepoxy. en
grad skadlighet hos dessa oomtvistat. förändringämnen är Enav av
farlighetsbedömningen endast i mindre antal fall påverkaskulle ett
bedömningen dessa skador.av

icke-allergiskt eksem kanEtt uppkomma resultat arbeteett ettsom av
med hudirriterande Vanlig skadlig inverkan i dessa fall ärmoment.
arbete innebär kontakter rengöringsmedel ochtäta med vatten,som
andra kemikalier och köttsafter. skadlig inverkan skallväxt- Församt att
kunna godtas i dag krävs kontakterna med irriterande varitämnenatt
tillräckligt frekventa och intensiva för eksem eller andra hudbesväratt
sannolikt skall kunna kravet skadlighet höjs tilluppstå. Om att
kontakterna hög sannolikhetmed grad skall kunna orsaka besvärav
kommer uppskattningsvis 25 % anmälningarna avslås.attca av

ärendenUnder 1990 godkändes 541 statistikförda eksem ellerår 2 som
hudbesvär godkännandefrekvens 84 %. statistik ingenI RFV:s görs
åtskillnad på allergiska och icke-allergiska hudbesvär. De två grupperna
kan dock erfarenhetsmässigapå grunder bedömas i det närmast likavara

möjligen vissmed övervikt för de icke-allergiska. uppskatt-Avstora, en
ningsvis 300 icke-allergiska eksem och hudbesvär kan alltså 3251 ca
komma tillavslås vid strängare bedömning. Lägger de ären-att en man
den avseende allergiska hudbesvär kan påverkas regeländ-ensom av
ring blir det sammanlagda antalet ökade avslag 400 ärenden år.ca per

HörseLskada. det gäller hörselskador kan resultatet regel-När av en
ändring förväntas bli i princip detsamma för skador i form avsom
pleuraplaques, asbestos silikos. delade meningaroch Det råder inga om

vissa bullriga hörselskador. Endastmiljöer kan upphov tillatt ge en
mindre andel de fall godkänns i dag skulle bedömas på sättannatav som

kravet kan kommapå skadlighet kom skärpas. Anmälningarattom som
avslås förekommit under kortär sannolikt de där exponering endastatt

tid godkändeseller där osäkerhet råder bulllemivåer. Under år 1990om
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skador statistikförda4 193 hörselskada godkännandefrekvenssom
89 96.

Beträffande hörselskadoma förhåller det sig vidare så de endast iatt
undantagsfall leder till sjukskrivning. Några de hörselskadade tvingasav
till arbetsbyte och i fallde detta resulterar i inkomstñrlust utgesen
livränta från LAF. Försäkringens kostnader på grund hörselskadorav
kan i sammanhanget betecknas marginella.som

Reumatiska sjukdomar. de reumatiskaTrots sjukdomaratt som rappor-
mycket få,är under 1990 godkändesår 75 sådana skador, särredo-teras

Ävenvisas de ändå RFV godkännandefrekvens 58 %. det gällernärav
de reumatiska sjukdomarna är det undantag endast försämringarutan av
grundsjukdomen godtas arbetsskada. skärpningEn kravetsom som av

skadlighet skulle minskapå även antalet godkända försämringar i denna
diagnosgrupp, sannolikt med ungefär hälften, dvs ärenden.40 Denca
ekonomiska betydelsen för försäkringen detta blir dock försumbar.av

Luftrörsbesvär. likhet medl eksem och hudbesvär kan besvär från
luftrören delas in i följdbesvär till allergiska eller icke-allergis-grovt av
ka reaktioner. luftrörsbesvärenDe allergiska är reaktion etten
specifikt klassiskaänme, arbetsskador i detta sammanhang år trösk-
damrnlunga och justerverkssjuka. ickeDe allergiska besvären beror ofta

ospecifiktpå retande ämnen i luften, damm, lösningsmedel ellert.ex.
avgaser.

Under godkändesår 1990 318 skador statistikförda luftrörs-l som
besvär godkärmandefrekvens %.74 Inte heller det gäller luftrörs-när
besvär framgår det statistikRFV:s hur anmälningar,många ellerav
godkända skador, allergiska icke-allergiska besvär.som avser resp.
Uppskattningvis torde dock minst två tredjedelar de godkända skador-av

dvs. i runda tal 900 ärenden, icke-allergiska besvär.na, avse
Beslut godkänd skada vid allergiska luftrörsbesvär föregås oftaom av

grundlig medicinsk undersökning där förekomsten skadlig in-en av
verkan och samband diskuteras ingående. därförDet är sannolikt att
bedömningen allergiska luftrörsbesvär inte kommer påverkas iattav
någon större utsträckning skärpt krav skadlig inverkan.påettav

det gällerNär de icke-allergiska besvären kan stundtals allmänten
dålig inomhusmiljö godtas skadlig inverkan. I dessa fall handlar detsom

försämringarinte sällan tillståndet hos försäkrade har känsli-om av som
luftvägar. Dessa försäkrade bedöms alltså efter principen försäk-ga om

rad i befintligt skick. Ett ökat krav visad skadlighet kan troligen
komma halvera antalet godkända icke-allergiska luftrörsbesvär. Denatt
förväntade minskningen för hela diagnosgruppen kan beräknas bli ca
500 ärenden.

Iijärtbesvär. Bland faktorer kan orsaka hjärtbesvär, hjärt-t.ex.som en
infarkt, har skadlig inverkan fysisktgodtagits och psykisktsom an-
strängande arbetsförhållanden. Orsaken till hjärtbesvär oftaär mång-
faktorielL inte sällan kan dock arbete fyllt kombinationer fysiskett av av
påfrestning och psykisk längre sikt orsaka eller akutpå utlösastress
besvär från hjärtat. Till följd sin komplexitet tillhör dessa sjukdomarav
de svårbedömbara ärendena.mest
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Under år 1990 godkändes ärenden88 statistikförda hjärtsjukdomarsom
godkärmandefrekvens %.22 Mot bakgrund de arbetsrelateradeattav
orsakernas betydelse för uppkomsten hjärtbesvär inte tillräckligtårav
klarlagda, och inverkan olika miljöfaktorer ofta kan svåraatt attav vara

både kvalitativtmäta, och kvantitativt, kommer ändring farlighets-en av
bedömningen betyda ökad andel avslag i denna ärendegrupp.att en
Måhända kommer tredjedelartvå tidigare godkända ärenden klaraattav

sådan prövning. Antalet avslag skulle därmed komma öka medatten ca
30 ärenden år.per

ÄrendenaSmitta. i denna är ytterligt få. Under god-år 1990grupp
kändes sådana20 ärenden godkännandefrekvens %.45 Den höga an-
delen avslag kan sannolikt förklaras den ådragna sjukdomen inteattav
tillhört de ersättningsberättigande sjukdomarna enligt FASP eller denatt
skadade inte tillhört den enligt FASP skyddade personkretsen. Eftersom
det sällan råder någon tveksamhet det smittsamma ämnets skade-om
bringande effekt kommer denna sjukdomsgrupp inte påverkas vidatt en
förändring skadlighetskravet.av

Wbratiorzsskrzda. vibrationer frånAtt handhållna maskiner och verktyg
kan skadororsaka i blodkärl, och leder är känt sedan länge. Dennerver
vanligaste formen skada i dessa fall s.k. vita fingrar.är Vibrations-av
skador leder sällan till sjukskrivning. För förhindra skadanatt att
förvärras dockmåste omskolning eller arbetsbyte genomföras i flertalett
fall. kanDet i dessa fall bli aktuellt med LAF -ersättning för uppkomna
inkomstförluster.

Under år 1990 godkändes ärenden931 statistikförda vibrations-som
skador godkännandefrekvens %.91 Mot bakgrund vissa vibra-attav
tioners skadebringande effekter oomtvistadeär finns anledning att anta

endast vissa osäkra fall, där exponeringen varit kortvarig elleratt t.ex.
endast förekommit sporadiskt, kommer påverkas skärpningatt av en av
skadlighetskravet. Troligen kommer ytterligare högst 100 ärenden att
avslås vid krav högre gradpå skadlighet.ett av

Cancer. Kunskapen skadligheten hos de ämnen eller andra miljö-om
faktorer vid prövningen anmälda cancersjukdomar åberopassom av som
skadliga i hög gradär varierande. Vissa ämnen är sedan länge väl kända

cancerframkallande, beträffande andra finns eller mindre välsom mer
grundade misstankar skadlighet.om

Under godkändesår 1990 141 sjukdomar statistikförda under diagno-
godkärmandefrekvens 65 %. Utan närmare granskningsen cancer en

varje enskilt fall detär svårt avgöra i hur fallmånga bedömningenattav
skulle ha utfallit negativt vid kravsträngare skadlighet.pá Motett
bakgrund ärenden rörande ofta, led i arbetsska-att ettav cancer som
deutredningen, blir föremål för yrkesmedicinsk utredning kan sannolikt
knappast än ytterligare tredjedel, dvs. knappt 50 ärenden,mer en
förväntas bli bedömda på sätt.annat

Lösningsmedelspáverkart. Exponering för lösningsmedel kan leda till
skador detpå centrala De uppkomna skadorna kan inervsystemet.
varierande grad leda till bl.a. koncentrationssvårigheter, svängningar i
humöret, mental nivåsänkning, potensproblem och sömnsvårigheter.
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BeträffandeSkadligheten hos vissa lösningsmedel är väl kända. andra
Oftafinns kunskap i varierande grad. saknas kunskap de additativaom

lösningsmedeleffekterna då eller flera samverkar.två
godkändes skador statistikförda under diagnosenUnder år 1990 396

lösningsmedelspåverkan godkärmandefrekvens 68 %. I likhet med an-
mälda cancerfall de har misstänkt lösningsmedels-genomgår som en

medicinskskada ofta yrkesmedicinsk utredning. Ur synvinkel kanen
därför underbyggda. skärpningbedömningarna förutsättas väl Envara

skadlighetskravet därför heller i fall förväntas påverkakan inte dessaav
fjärdedel bedömningarna, dvs. ärenden. Deän 100 ären-mer en av ca

kan komma avslås främst sådana där exponeringen varitden ärattsom
kortvarig eller låg intensitet.av

psykosomatiska sjukdomar. denna diagnosgrupp förs,Psykiska och Till
förutom psykiska ochbesvär, även magbesvär magsår. De arbets-rent
miljöförhållanden skadlig i fallåberopas inverkan dessa ärsom som av

skift-mängd olika slag. Extrem arbetsbelastning, mobbning,stress,en
tillhör de faktorer försäkrade inte sällangång dem.m. som anser vara

orsaken till uppkomna besvär.
Under godkändes skador statistikförda i diagnosgruppenår 1990 246

psykiska och psykosomatiska sjukdomar godkännandefrekvens %.33 I
skador denna det ofta eller ogörligt i efterhand utredaär svårtart attav
eller bedöma frekvens förhållandeneller intensitet i de dent.ex. som

Ävenförsäkrade skadliga. vid långtgående utredning därangett som en
uppgifter in från alla inblandade inkl. förtas parter, representanter
arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen, kan kanske full
klarhet rörande händelseförlopp och liknande inte uppnås. Dessvärre
tvingas beslutsfattaren ibland ärenden där uppgiftavgöra ståratt mot
uppgift.

kravEtt ökat skadlighet kan i första hand i sannoliktpå komma att
påverka bedömningarna i de fall de psykiskt förhållandenaogynnsamma
har varit kortvarig eller inte alltför påfrestande karaktär eller därav man

ingående utredning inte kan belägga förhållandena varittrots atten av
tillräckligt skadeframkallande karaktär. Uppskattningsvis kan tredje-en
del de anmälningar godkänns i dag komma påverkas, dvs.attav som en
minskning med ärenden.80ca

Övriga .sjjukdoman I denna statistikförs alla de anmälda sjuk-grupp
domar inte under någon de övriga rubrikerna. Bland desom ryms av
större sjukdomar kan ögonsjukdomar, hypertoninämnasgrupperna av

blodtryckhögt och förgiftningar.
Under godkändesår 1990 304 skador statistikförts i1 som gruppen

övriga sjukdomar godkärmandefrekvens %. bakgrund det61 Mot attav
i denna finns flertal olika sjukdomar det inte medgår någonett attgrupp
högre säkerhet uttala sig hur ärenden kanmånga påverkas ettom som av

kravsträngare skadlig inverkan.på Eftersom det i vissa fall kan handla
udda sjukdomar normalt inte förknippas med förhållanden iom som

arbetslivet är det medicinska underlaget troligen inte alltid stabilt. Vidså
bortfall på % skulle40 500 ärenden beröras.ett antaget ca
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för sambandtalarskälpå övervägande9.1.3 Krav som

denkommer sträng-diagnosgruppsjukdomar. I dennaMuskuloskeletala
från ryggrad,besvärochsjukdomartillämpas påbevisregeln attare

entydigt förklaraskan sällanbesvärmuskler. Dessaleder och genom
olikaofta radfalli dessadet föreliggerochinverkan arbete enav

Sjukskriv-arbetsoförmåga.uppkomstenförklaringar tillmedicinska av
återgården försäkradei de falllångvariga ochfallblir iningama många

sambands-förändringofta Enuppträder besväreni arbete nytt. av
i formsigsannoliktavslag, äveni flerförutom attregeln kommer, visa

recidiv.godkändafärresambandstider ochbegränsadeav
muskelbesvärde 3 600ledbesvärochde 15 000 samtAv carygg-ca

ställdamed högreprövningeftergodkändabli ävenberäknas ensom
dentill följd% avslåsytterligare 25skadlighet uppskattaskrav avca

bevisregeln.strängare
epicondylitomgivningellersjukdomar iSkador och samtsenassena
enligt denbedömasfortsättningeniförslaget ävenkommer enligt att

Sambandsbedömningen.därför inte ioch berörsbevisreglengynnsamma
Hör-och hudbesvär.Eksemoch silikos.pleuraplaquesAsbestos, --

intesjukdomar kommerdessaSambandsbedömningen attselskada. av
gällande bevis-enligtbedömdablide föreslåsförändras eftersom nu

regel.
sambandsregeln kommerförändringsjukdomar. EnReumatologiska av

sjukdomarna. Ireumatiskadebedömningenpåverkasannolikt att av
sjukdornsbesvären påavvisas dåsamband kommafall kanmånga att

grundsjukdomensmedsammanhängaofta kangrundergoda antas
övervägande skälvisadärför påär svårtoch detnaturalförlopp, attatt

sambandfall tiden förandra kaninverkan. Imed skadligför samband
bedömningamainverka påskulle ävenDetkomma begränsas.att senare

recidiv.anmälda fall avav
inverkandär skadligärendenhälften deskulle ansettsSannolikt av

sambandsregeln.grundavslås påföreligga komma att av
kommerdessa sjukdomarSambandsbedömningenLufirörsbesvär. av
gällandeenligtbedömdade blieftersom föreslåsinte förändrasatt nu

bevisregel.
oftahjärtsjukdomamakonstaterats hartidigarewärtbesvär. Som en

ofta för-kansådana besvärbakgrund. Uppkomstenmångfasetterad av
ärftliga komponenter,sällan kanfaktorer.rad olika Inteklaras enav

motion utgöraoch brist pårökningdryckesvanor.felaktiga ochkost-
för-sambandsbedömning. Devidskadeorsakerkonkurrerandetungt en

tredjedel detilldärför förväntas ledakanändrade reglerna att avca en
avslås vidkommerinverkan har konstateratsskadligärenden där att

samband.bedömningen av
Lös-Vibrationsskada. Cancer.orsakade smitta.Sjukdomar av ---

sjukdomardessaSambandsbedömningenningsmedelspáverkatz. av
enligtbedömdablide föreslåseftersomförändraskommer inte att nu

bevisregel.gällande
för bedömningUnderlagetsjukdomar.psykosomatiskaPsykiska och av

sambandharpsykosomatiska besvärpsykiska ellerhuruvida uppkomna



122 Beräkning förslagets effekterav SOU 1992:39

med skadlig inverkan brukar i inte så ärenden motsägelsefulltvara
och svårtolkat. Inte sällan kompliceras bilden den försäkrade, tillattav
följd skörare psykisk personlighet, redan tidigare söktav en vård på
grund liknande besvär. Bruk eller missbruk alkohol eller läkeme-av av
del, samlevnadsproblem och ansträngd social situation kan också ien
olika grad medverka till besvärens uppkomst och ñrlopp. Vid en
bedömning enligt den strängare sambandsregeln kan sannolikt tredje-en
del fallde bedömts ha varit för skadlig inverkanutsatta kommaav som

avslås.att
Övriga sjukdomar. Mångfalden sjukdomar i dennaav som ryms grupp

gör det svårt bedöma hur mångaatt kan orsakadesom anses vara av
sådan skadlig inverkan i 2 § andra stycket, och därför intesom anges
berörs förändring sambandsregeln. Mycket schablonmässigtav en av
kan den sambandsregeln beräknas leda till ytterligarenya 10 %att
skulle avslås, dvs. 100 ärenden år skulle beröras.ca per

9.1.4 Sammanfattning

De gjorda överslagsmåssiga beräkningarna effektenovan ökatettav av
krav på skadlighet vid bedömningen skadlig inverkan i kombinationav
med åtstramning sambandsbedömningen för vissa sjukdomaren ochav
försämringar har sammanfattats i nedanstående tabell. För överskådlig-
hetens skull har vissa diagnosgrupper förts i tabellen. Det börsamman
på påpekas beräkningarnanytt vilaratt på underlag inteett gett ut-som

för några analyser. Detrymme presenterade resultatet årnoggrarmare
därför inte invändningsfritt.
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ärendemängdenpåeffekterförslagetsSammanställning26Tabell av

MinskningefterKvarefterKvarGodkända avSjukdom
godkändaantalförändring ävenförändring1990årdiagnos av

LAF2:2LAF2:1 caav
caca

Muskuloskeletala
5002221 00026 00043 S32sjukdomar

orsakadeSkador av
1001100410045 250ämnen
200000400041934Hörselskada
100850850931Vibrationsskada

psykosoma-Psykiska och
180150220334sjukdomartiska m.m.

redovisatRFVAv som
600700Övriga 8003041sjukdomar
70024800300003650055Totalt ca

skulle alltsåarbetsskadorgodkändaantaletminskningentotalaDen av
700till 24arbetsskadestatistik uppgåfrån 1990 årsutgångspunktmed

800.skulle bli 3055 500skadorgodkändadet åretsskador. Kvar av --
fallerminskningen%.45 Avdet närmasteiMinskningen motsvarar

mindrefarlighetskriteriet ochskärpningenpå500delen 19större av--
fördelning ärsådanbevisregeln. Enskårpningenpå5 200delen av-- denmedanbetydelsegenerellharskärpningenförstadeneftersomgiven

arbetsskador.vissaendastsikte påtarsenare
heltdentabellenvisarsjukdomsdiagnosema attskildaFördelad depå

sjuk-muskuloskeletaladefaller påminskningendelenövervägande av
%.90änellerskadortotal 7002450022nämligendomarna, merav

förendastskullesjukdomarnapsykosomatiskapsykiska och ensvaraDe
%. Detmindre än 1ellerärenden180minskningen,dellitenmycket av

dettaarbetsskadorgodkändaantaletmedsinisammanhänger avatttur
skullediganosgruppen1990. Inomärenden årlitet, 334mycketslag är

%.55ganska högbli caminskningendäremot

kostnaderförsäkringensEffekter på9.2

sjukpenning9.2.1

sjukdomsdiag-vilkabeträffandeuppgiftsaknastidigare konstateratsSom
sjukpenningkostnaderoch vilkasjukskrivningtillupphovgernoser som

beräkning-gjordaskador. Deolikatillhänföraskan typer ovanavsom
bedömningförbeträffande reglernaförändringarolika avhuravarna

gjortsharärendemängdemapåverkasamband kaninverkan ochskadlig
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på grundval 1990 års statistik från RFV. Som utgångspunkt förav en
beräkning hur kostnaderna för sjukpenning kan påverkas regelför-av av
ändringarna kommer därför inledningsvis 1990 års kostnader för LAF-
sjukpenning, 6 149 miljoner kronor, användas. Denna sjukpenning-att
kostnad innefattar inte enbart kostnaden för under år 1990 godkända
skador. Här ingår kostnaden för all sjukskrivning till följd arbetsska-av
da, dvs. även skador inträffat och godkänts tidigare år.som

De godkända arbetssjukdomama upphov till varierande långa sjuk-ger
skrivningstider. Vissa arbetssjukdomar föranleder överhuvudtaget ingen
sjukfrånvaro. Om räknar bort den i vilken bl.a.man senare gruppen,
ingår pleuraplaques 834 skador, hörselskador 4 193 skador samt
sannolikt även vibrationsskadomamerparten ca 800 skador, återstårav

50 000 arbetssjukdomar där sjukpenning enligt LAFca sannolikt betalats
Särskilt långa sjukskrivningstiderut. förekommer troligen i diagnos-

muskuloskeletala sjukdomar. Andragruppen arbetssjukdomar,typer av
eksemhudbesvärt.ex. och luftrörsbesvär troligen upphov till någotger

kortare sjukskrivningstider. Sjukskrivningstidema i de 22 000 olycks-ca
fall godkändes under år 1990 är sannolikt jämnt fördeladesom mellan
längre och kortare fall. Sammanlagt godkändes år 1990 alltså 72 000ca
skador där sjukpenning enligt LAF kan ha betalatsantas ut.

Det enda sätt tillstår buds beräkna sjukpenningkostnadenattsom per
skada är fördela denna jämntatt mellan alla skador där sjukpenning
sannolikt betalats 6 149 000 000 kronorut 72 000 skador, vilket: ger

kostnad på 85 400 kr skada. Detta beloppen skall dockca per ses som
ungefärligt måttett på den sammanlagda sjukpenningkostnaden för en

arbetsskada, än sjukpenningkostnaden skada och år.snarare per
Om därefter undantar sjukpenningkostnaden ñr olycksfall,man vilka

inte påverkas de föreslagna regeländringarna, kan beräkna kost-av man
naden ñr sjukdomar till 50 000 arbetssjukdomar 85 400 krx
4 270 000 000 kronor.

Mot bakgrund de muskuloskeletala sjukdomarnaatt utgör såav storen
andel 86 % de sjukdomar givit upphov till sjukpenningkost-av som
nader kan sannolika variationertrots i sjukskrivningstidema,man, ändå
låta arbetssjukdomamas kostnader för sjukpenning fördelas jämnt mellan
alla diagnosgrupper.

De föreslagna förändringarna i regelsystemet innebär, enligt tidigare
redovisning, de 50 000 sjukdomaratt sannolikt upphov till kost-som ger

förnad sjukpenning minskar till 25 000. Det totala bortfallet kost-ca av
nader för sjukpenning i arbetssjukdomsärenden kan då beräknas till
85 kr400 25 000 2 135 miljoner kronor.x ca

Den totala kostnaden för sjukpenning kan dettapå alltsåsätt beräknas
minska från 6 149 miljoner kronor till 4 014 miljoner kronorca en
minskning med 35 %. Kostnaden ñr LAF -sjukpenning under år 1991ca

6 744 miljoner kronor. En minskning dennavar kostnad med 35 %av
2 360 miljonermotsvarar kronor.ca

Beräkningsmetoden uppfattning hur förändring reglernager om en av
kan komma påverka kostnadernaatt i fullfunktionsstadiumett dvs. då
samtliga arbetsskador under året prövas enligt de reglerna. En sådannya
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utredning-Medlagåndringen.efteråtskilliga årförstdockuppnåseffekt
tredjede-tilldröjalär detÖvergångsbestämmelsertillförslag senareens

1990-talet.len av
inte läng-förslagÄven utredningensmedsjukskrivnaantalstortettom

arbetsskadeñrsäk-frånsjukpenningtillberättigadekommer att varare
ochheltsjukpenningtillsin rättde förlorarinteinnebär detringen att

kompensationsnivåmotsvarande-sjukpenningñr LAFställetIhållet. en
medAFL-sjukpenningberättigade tillblide% kommer en100 attpå
inteinnebärförslag attUtredningens%.kompensationsnivå på 90

ñrkravenendastsjukskrivning atttillför rättkraven utanskärperman
statsñnansiellaarbetsskada. Denaccepteradsjukskrivningfå som enen

tillkrympadärigenom.kommerförslag attutredningensbesparingen av
miljo-respektive 2 3601352beloppenangivnatidigarede%10 avca

sjukpenningkost-vid 1990 årskronormiljonereller till 210kronorner
sjukpenningkostna-1991 årsvidkronormiljonertill 236ochnader ca

der.

Livränta9.2.2

eventuellmedsamordningefterför livrånta,kostnadentotala pen-Den
miljoner000Ungefär 31991.under årkronormiljoner3123sion, var
framgårnedantabellenegenlivräntor. Avförkostnaderavsågkronor

nettotillskottethuråldersmåssigtsigfördelar samt avlivråntetagarnahur
redovisade åldersgruppema.i desigfördelarunder 1991årlivräntor

efter ålderfördelade samt1991,decemberegenlivräntor,27 AntalTabell
år 1991underlivräntetagareantaletnettoökning av

NettoökningÅlder Antal

1316-19
129120-24

138176125-29
340947130-34
4592 91535-39
7885 04540-44
4901558745-49
860110 41850-54
590215 17555-59
28040652260-64
20510234-65

1521361670Summa

eller55 årlivräntetagamahälftendrygttabellen ärframgårSom avav
egenlivrântorna60066destatistik framgårRFV:s attäldre. Av caav

samordnade%8053 00065 år ärunderförsäkradetill cautgessom



126 Beräkning förslagets efekter SOUav 1992: 39

med hel eller partiell förtidspension eller sjukbidrag. tabellenAv fram-
vidaregår nettoökningen livräntetagareatt under år 1991 till störreav

delen försäkradeavsåg 55 år eller äldre.som var
Även när det gäller egenlivräntor saknas uppgift vilka sjukdomarom

eller skador legat till grund för besluten. Mot bakgrund all-som av en
män erfarenhet arbetsskadeförsäkringens tillämpning, och med stödav

tillgänglig statistik, kan sannolikt flertalet livräntor harav anta attman
beviljats till följd olika försämringstillstånd i rörelse- och stödjeorga-av

jämförelseSom kan nämnas ungefär hälften deatt nybeviljadenen. av
förtidspensionema under år 1990 hade sjukdomar i muskuloskeletala

och bindväven huvuddiagnos.systemet som
De tidigare redovisade effekterna förslaget förändrade krav vidav om

bedömning skadlig inverkan, regler för bedömningsamtav nya av sam-
band, visar på ökat antal avslag främstett när det gäller muskuloskeleta-

sjukdomar. Effekterna övergång till synsätt påettav en nyanseratmer
tillämpningen försäkrad i befintligt skick liksom kravet på fort-av ett

medicinskt samband, dvs.satt bestående försämring, för rätt till liv-en
ränta kommer också minska antalet livräntoratt i dessa diagnosgrupper.

Ett rimligt antagande är livränta på grundatt och ledbesvärav rygg-
olika former försämringar,samt vanligen förekommer i kombinationav

med formnågon förtidspension. De reglerna kan möjligen kom-av nya
medföraatt två tredjedelaratt dessa fall fortsättningsvisma inteca av

kommer beviljas livränta. Under förutsättningatt de nytillkomnaatt
livräntoma under år inte1991 skiljer sig från dem beviljats tidigaresom

kanår 10 500 samordnade med formantas någon förtidspen-ca vara av
sion. dessaAv skulle alltså endast 3 S00 ha beviljats de föreslag-ca om

reglerna hade tillämpats under år 1991. Kostnadsminskningenna för år
1991 skulle, med hänsyn till livräntomas årsmedelbeloppatt för år 1991

41 425 kr, ha blivit 7 000 41 425 kr 290 miljonervar kronor.ca x ca
Eftersom livränta utgår under följd år kommer uppnåatten av man en
kumulerad besparingseffekt i det längre perspektivet.

Om de reglerna omsätts på dagens samtliga livräntetagare för-mednya
tidspension, 53 000, skulle minskningen antalet livräntetagareca av
kunna beräknas till 35 000. I sådant fullfunktionsstadiumett skulleca
årskostnaden för livränta för dessa sjukdomar minska med 35 000 x
41 425 kr 1 500 miljoner kronor.ca

I juli 1992 har arbetsskadeförsäkringen varit i kraft i 15 år. Antalet
livräntetagare vid utgången år 1991 72 500, 70 600av var ca varav ca

egenlivräntor. Med tanken på den relativt korta tid arbetsskadeför-var
säkringen funnits kan, även vid genomförande utredningensett för-av
slag, fortsatt tillväxt livräntestocken förväntas ske under ytterliga-en av

något eller några årtionden. De redovisade besparingarnare till följd av
utredningens förslag utgörs alltså inte reella besparingar illustre-utanav

minskningen de framtida kostnadsökningarna för livräntor.rar av
Den minskning i livräntekostnaden beräknas bli följden utred-som av

ningens förslag kan till viss del i stället komma belasta de olikaatt av-
talsförsäkñngama. Anställda beviljas förtidspension, och sak-som som

rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, har i de flestanar fall
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rätt till månadsersättning AGS och eller sjukpensionAGS-KL ITP och
det statliga pensionsavtalet.

9.3 Konsekvenser för försäkringskassorna

9.3.1 Allmänna framtidaantaganden denom
ärendeutvecklingen

I avsnitt finns5.1 redovisning utvecklingen antaletöver anmäldaen av
arbetsskador under åren 1980-1991. avsnitt 5.2I görs även kort-en
fattad analys hur sådana förändringar regler ñr rehabilite-av som nya
ring rehabiliteringsersâttning,och lagen sjuklön, regler förom nya ar-
betsmiljöarbetet den förlängda samordningstiden förväntaskansamt
påverka antalet inträffade och anmälda arbetsskador. Utredningen gör
bedömningen den minskning antalet anmälningar redovisasatt av som
för åren 1989-1991 sannolikt kommer bestå framtidaoch ök-att att en
ning sig mindre trolig. Vid vilken nivå antalet anmälningar slutligenter
kommer stabilisera sig dockär mycket förutsäga.svårtatt att

9.3.2 Utredningsförslagets konsekvenser för den
framtida ärendeutvecklingen

tidigareSom konstaterats benägenheten göra anmälanstyrs att om ar-
betsskada bl.a. de försäkrades förväntningar försäkringen. Deav nu
föreslagna förändringarna innebär reglerna för bedömning arbets-att av
sjukdomar kommer skärpas. följdEn blir antalet godkända skadoratt att
kommer främstminska skador beträffande sjukdomar och besvär iatt

leder och muskler. naturligaDet är skäl inte möjligt för ut-ryggar, av
redningen vilken inverkan strängare bedömning, och där-att ettange en

minskandemed antal godkända skador, kan försäkradesde intresse
arbetsskadeanmälan.göra En omedelbar och kraftig minskningattav av

antalet anmälda arbetssjukdomar är dock sannolikt inte förvänta.att
Uppfattningen vissa arbeten leder till nedslitna är allmäntatt t.ex. ryggar
utbredd och väl förankrad bland de försäkrade. talar förDetta täm-en
ligen oförändrad benägenhet för-göra anmälan skada. Dämpadeatt om
väntningar hos de försäkrade bör dock sikt leda till successivpå en
minskning.

Utredningens förslag till Övergångsbestämmelser, avsnitt 8.4, kom-se
leda till kraftig ökning anmälningarantalet under år 1993.attmer en av

Den större delen dessa anmälningar kommer misstänk-utgörasattav av
skador ändå, förr eller skulle ha anmälts de försäkra-ta som senare, av

de. Förslaget till Övergångsbestämmelser innebär alltså dessa anmäl-att
ningar tidigareläggs och de koncentreras till avgränsad tidsperiod.att en
Detta leder till minskning antalet anmälningar i stället kanatt en av
förväntas under följande år.
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9.3.3 Förändrade utredningskrav

Utredningens förslag innebär bl.a. högre krav ställs visadatt på skadlig-
het hos åberopad arbetsmiljöfaktor för skadlig inverkanen att annan
skall föreligga. förändradeDet kravet kunskappå skadebring-anses om
ande egenskap hos åberopad faktor, och omfattningenen om av expo-
nering i det enskilda fallet, kan i vissa fall leda till försäkringskassanatt
måste driva sin utredning längre än vad är fallet i dag. Detta kom-som

inte gälla generellt, kanatt bli aktuellt inte minst beträffandemer men
skadlig inverkan i förhållande till besvär i rörelse- och stödjeorganen.
Den skadliga inverkan vissa ämnen kan upphov till kan också isom ge

fallnågra behöva utredas ingående än i dag.mer
Utredningens förslag innebär vidare bedömningenatt samband, iav

fråga vissa sjukdomar, skall avgöras med hjälp regelom av en som
kräver övervägande skäl skall talaatt ñr samband. En regelett som
innebär presumtion ñr samband är enklare, både utrednings- ochen ur
beslutssynpunkt, tillämpa än regelatt kräver positiv övervikten som en
för samband. Den föreslagnaett förändringen kommer därför ställaatt
högre krav på utredningsmaterialet såväl i medicinskt avseende närsom
det gäller arbetsförhållanden Åoch konkurrerande skadeorsaker. andra
sidan kommer åtskilliga ärenden avslås redan på denatt grunden att
skadlig inverkan inte föreligger varför bevisregeln inte kommer till-att
lämpas lika ofta i dag.som

Utredningens förslag kommer alltså, i kortare perspektiv,ett sannolikt
inte i alla avseenden förenklaatt eller underlätta tillämpningen ñr-av
säkringen. I viss kanmån genomförande förslagenett i stället kommaav

öka kraven försäkringskassanspåatt handläggning arbetssjukdoms-av
ärenden jfr 8.3.3. Till detta kommer kassoma under övergångs-att en
period tvingas tillämpa dubbla arbetsskadebegreppatt vilket i viss mån
komplicerat kassomas verksamhet.

9.3.4 Utbildning och information

För de reglerna för bedömningatt arbetssjukdomar skall kunnanya av
tillämpas på det sätt är krävs grundlig utbildningavsett för-som en av
säkringskassornas handläggare. förtroendevaldaDe i kassomas social-
försäkringsnämnder är lika given målgrupp för sådan utbildning.en en

En djupgående information de reglerna bör lämnasmer till deom nya
yrkesmedicinska klinikerna, företagshälsovården och andra offentliga
eller privata vårdgivare kommer i kontakt med arbetsskadeärenden.som
Det är självfallet vikt även organisationernastor att på arbetsmarkna-av
den omfattande information innebörden deges en reglerna.om av nya

Som tidigare påpekats kommer de Övergångsbestämmelser utred-som
ningen föreslår kräva särskilda informationsinsatser.att
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förkonsekvenserFörslagets9.4
förvaltningsdomstolarna

avseende lagenmålmångahurredovisningfinns5.3.6avsnittI aven
1988-årenförsäkringsrättemaiavgjortsarbetsskadeförsåkring somom
utgjortarbetsskademålen harframgårstatistiktillgänglig attAv1991.

försäkringsrättema.mål prövatsdehälftenungefär avsomav
prövningförsäkringskassornasinnebärförslag avattUtredningens

Vidavslag.antaletökningtillleda enarbetsskador kommer att aven
antaletkan1990godkändes årsjukdomsärendendemedjämförelse som

kanjämförelseärenden. Som25 000medökaförväntasavslag enca
avslagsbeslut imeddelade1991under årförsäkringskassomanämnas att

utredningensgenomförandearbetsskadeärenden. Ett000 avdrygt 20
Det äri kassorna.avslagantaletfördubblakommaalltsåförslag kan att

beslutdessahur mångabedömautredningen somförmöjligt att avinte
förmodahandstill attdock nära attliggeröverklagas. Detkommer att

antalet över-fördubblingtillledakanavslagantalfördubblat avenett
helaundersuccessivtvuxitharöverklagaBenägenhetenklaganden. att

dennaanledning attantaknappast attfinnsDettillfram1980-talet nu.
arbets-skärpningtillförslagdet avkommerbenägenhet avtaatt genom

realistisktdärförärfram. Detläggerutredningenskadebegreppet som
arbetsskademål i läns-antaletökningkraftigganskamedräkna avatt en

allvar kommerinte påförsäkringskassomaEftersomframöver.rättema
efterviss tidförränlagenenligt denarbetsskadeärendenavgöra nyaatt

förturhafårärendenbalanseradeäldreikraftträdande anseslagens --
1994under årtidigastmålökningenkännalänsrättemakommer att av

årnågotförstallvaroch på senare.
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Bilaga

iarbetsskadaBegreppet annan

konventioneriochlagstiftning

Inledning1

lagstift-iutformningarbetsskadebegreppetsgranskatharUtredningen
EG-kommissionensILO-konventionen,iländer,andrai vissaning

harTidentrygghet.socialbalkEuroparådetsrekommendation samt om
materialet.insamladedetbearbetningmedgivit någonintedock av

Danmarkiarbetsskada2 Begreppet

olycksfall ävenföljdtillskadorförutomgodtasarbetsskada avSom
kanfå dagarunder högst någrapåverkanskadligföljd somtillskador av

närmastarbetsförhållandena. Detellerarbetethänföras till somsenare,
be-arbetssjukdom,ocholycksfallmellanmellantingkan ettsomses

olycksfall.följdtillskadapraxissvenskenligttraktas avsom
ersättningsbe-listameddelshar systemsjukdomar ettFör enman

i sär-erhvervssygdømme återgesarbetssjukdornar enrättigande som
reglerdelsbekendtgøreLse,arbejdsskadestyrelsensförfattningskild

arbetsskadagodkännaskansjukdomarandrainnebär även somattsom
uppfyllda.förutsättningar ärsärskildavissaom

medicinskenligtsjukdomararbetssjukdomar upptaslistan över somPå
bestämdapåverkansärskildadenorsakaskunskapteknisk somoch av

underförhållandendegrundeller påarbetetpersonalgrupper, avgenom
andragrad änför i högreutföres, är personer.arbetet utsattavilka

sjukdomarvilkafortlöpandefastställerarbejdsskadestyrelsenförChefen
arbetssjukdomar.skall varaansessom

vissadessutommåstegodkännasskall kunnaarbetssjukdomFör att en
författ-arbejdsskadestyrelsensuppfyllda. Iförutsättningargenerella vara

tidsmässigtochstyrke-inverkanskadligadenbland annat attning anges
sjukdoms-skall ävenVidareskadan.uppkomnadenskall motsvara

diagnos.sjukdomensbilden motsvara
innehållerAGruppsjukdomar.sjuinnehållerFörfattningen avgrupper

kemiska ämnen,uppräknadevissaförorsakaskansjukdomar avsom
ochämnenorsakatshudsjukdomarinnehåller annanB avsomgrupp

inandningorsakadesjukdomarinnehåller avCpåverkan, avgrupp
sjukdomar,parasitäraochinfektionerinnehåller gruppDämnen, grupp

inne-Fpåverkan,fysiskförorsakadesjukdomarinnehåller gruppE av
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håller cancersjukdomar orsakade finnsämne i IARC:supptagetav som
WHO International for Research Cancer listaAgency Gsamton grupp

innehåller sjukdomar i tänder och tandkött.som
författningen finnsI dessutom regler till fallrätt ersättning i vissaom

vid fosterskador till följd skadlig inverkan i arbete.av
drabbatsHar någon sjukdom ñnns listan skall,upptagenav en som

enligt danskaden lagens bevisregel, samband Ersättningett presumeras.
skall föreliggerlämnas det inte övervägande sannolikhet för attom en
sjukdomen beror på än arbetet medmindre det forannat anses over-
vejende sandrynligt, págøeldendes sygdom skyldes andre førhold endat
de erhvervsmarssige.

Även andra sjukdomar finnsän de listanpå kan be-upptagnasom
rättiga till ersättning. För detta skall bli fallet krävs sjukdomenatt att
enligt medicinska vetenskapliga uppfyllerrön de krav ställssenaste som
för sjukdom skall kunna listan. Ersättningpå kan ocksåatt upptasen
lämnas sjukdomen uteslutande eller till övervägande del kanom anses
orsakad arbetets särskilda beskaffenhet. Innan arbejdsskadestyrelsenav
fattar beslut i fråga sjukdom erhvervssygdom skall ärendetänom annan
föreläggas särskild nämnd med ledamöter från danska arbetsgivare-en
föreningen, danska LO, sundhetsstyrelsen, direktoratet for arbejds-
tillsynet och arbejdsskadestyrelsen. I praktiken följer styrelsen de
rekommendationer nämnden lämnar i ersättningsfrågan. Styrelsensom
skall dessutom minst medår samråda nämnden revisionvartannat om en

listan. förhandlingarSådana sker dock fortlöpandenormalt efterav
behov.

arbejdsskadestyrelsensI årsberättelse för år 1990 nämndensattanges
praxis vad gäller bedömningen ländryggsbesvär, inte ñnns påav som
listan erhvervssygdonzme,över under utveckling.är Ryggbesvär god-
känns regel arbetsskada följande förutsättningarnär ärsom som upp-
fyllda:

anmälan skall skada givit upphov till varaktigaatt avse en som-
besvär

den skadade haft arbete med lyft; utgångspunkten äratt ett tunga-
den sammanlagda tyngden skall minst tio dagatt tonvara per

vikten varje enskilt lyftpå inte obetydlig, kilo,är 40-50att men-
kraven på vikt enskilda eller sammanlagda dagliga lyft kanatt av

minskas arbetet utförts under särskilt förhållanden,svåraom
lyft framåtlutadi ställningt.ex.

arbetet skall ha i åtskilliga endast i speciella fallpågått år,att-
godkänns skada lyftarbetet femnär pågått kortare tid än tillen
åtta år.

För tydlighetens skull återges den exakta lydelsen lagtexten i detav
följande.
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1978arbejdsskadeforsikring, martsLov om

2Kapitel

loven:arbejdsskadeforstâs i§ Ved
dettehvorunderforhold,deellerarbejdetskyldesulykkestilføelde,I som

foregár,
skyldesvarighed,dagesnogle fåaf højstpåvirkningerskadelige2 som

ellerforegår,dettehvorunderforhold,dearbejdet eller
10.§isygdommeandreerhverssygdomme nwvnt3 somog

medicinskeftersygdomme,erhvervssygdom10.§ ogSom somanses
bestemtepávirkninger,saerligeafforársagetteknisk erfaring somer

dettehvorunderforhold,eller dearbejdederesgennempersongrupper
arbejde.sådantudenendgradfor højreudsat iforegår, personerer

dersygdommehvilkefaststetter,arbejdsskadestyrelsenChefenfør anses
kunsygdommeherved bestemmes,kanDeterhvervssygdomme. atfor

bestemtearbejdeaf iforársagetdenårerhvervssygdomnte,for eranses
opfyldt.vilkårswrligeandrearbejdsomráder eller er

krav påharerhverssygdom,pådraget sigder harStk. En enperson,
sandsynligt,overvejendeformedmindre det atefter loven,ydelser anses

erhvervsmwssige.end deforholdandreskyldessygdompågaeldendes
endsygdommeandrefortilkendestilligekanefter lovenYdeLserSik.
deneftersygdommengodtgøres,detsáfremterhvervssygdomme, atenten

stk. 1iopfylder de krav,erfaringmedicinske mevnt ogersomnyeste , gradovervejendeudelukkende eller iforden måellerplct. at anses, efteranmeldesTilføelde, derscerligearbejdetsafvwreforársaget art.at
afgørelseindenudvalg,det § 11for iforelwggesskalpkt., nøevnte

traefes.

visandedag.fastställandeinnehåller reglerStk. 4. avom
arbejdsskadesty-hvilketmedudvalg,nedscetter§ II. Socialmirzisteren et

henblik påmedoptageforhandlingskalandet årmindst hvert enrelsen
erhvervs-forder kansygdommehvilkeaf,almindelig revision anses

sygdomme.
dermedlemmenandreformand 6afUdvalget bestårStk. ogen

adfor 3 årudmevnes gangen.
medlemmerformandudvalgetsudnazvnerSocialministerenStk. og

fraindstillingefterudntevnesFormandenfor disse.stedfortrzederesamt
sundhedsstyrelsen,fraindstillingmedlem efterarbejdsskadestyrelsen, et

med-arbejdstiLsynet,fordirektoratetfraindstillingefter tomedlemet
medlem-Arbejdsgiverforeningfra Danskindstilling toefterlemmer og

Danmark.iLandsorganisationenindstilling fraeftermer
udvalgetsforretningsorden.fastszetterSocialministerenStk.

Finlandiarbetsskada3 Begreppet

färd-olycksfall,omfattarFinlandarbetsskada iFörsäkringsskyddet vid
skadabetraktas ävenolycksfallyrkessjukdomar. Somolycksfall och som
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uppkommit till ñljd påverkan under kortare tid, högst dygn,av ochett
inte ersätts yrkessjukdom. Exempelsom på sådan skadasom är bl.a.

ömhet i muskel eller uppkommit i samband med arbetsrörelse.sena som
Med yrkessjukdom sjukdom, förorsakats fysikaliska fak-avses som av

t.ex. vibrationsskadatorer och hörselskada, kemiska faktorer t.ex.
eksem och silikos eller biologiska faktorer t.ex. smittsamma sjuk-
domar i arbetet.

Aktuella författningstexter återges i det följande

Yrkessjukdomslag 29. 12. 1988 1343

I Med yrkessjukdom för vilken skadestånd skall betalas enligt lagen
olycksfallsförsäkring 60848, lagen olycksfallsförsäkringom förom

lantbruksföretagare 102681 eller lagen angående innehavares av
statstjänst och -befattning till skadeståndrätt vid olycksfall 15435
förstås sjukdom sannolikt huvudsaki haren orsakats fysikaliska,som av
kemiska eller biologiska faktorer i arbete utförts på grundvalett som av

arbets- eller tjänsteförhållandeett eller lantbruksföretagarverksamheten
i nämnda lagar.som avses

Vad 1 stadgar yrkessjukdom tillämpasmom. skadaom även när en
eller sjukdom inte skall olycksfall arbetetsom i elleranses ettvara en
yrkessjukdom har förvärrats väsentligt under den tid då detta tillstånd
varar.

2 Genom förordning kan stadgas orsakssammanhang mellanatt ett en
i 1 § 1 nämnd sjukdom och fysikalisk, kemiskmom. eller biologisken
faktor i arbetet föreligga då förordningeni angiven faktoranses haren
förekommit i arbetet i högså grad den kan den huvudsakligaatt vara
orsaken till .qukdom förordningen.ien som avses
3 innehåller bl.a. regler för fastställande visandedag.av
4 Genom förordning kan stadgas nämnare om

fastställandeI sjukdom och de faktorer kan orsakaav den,en som
2 grunderna senskideinflammationför skadestånd för och epikondylit i
överarme - - -

Yrkessjukdomsförordning 29. 12. 19881347

I För sjukdom skall kunna konstaterasatt en yrkessjukdomvara en
förutsätts medicinsk undersökning vid vilken tillgången finns till till-
räcklig information exponering arbeteti och för vilken ifrågaom deom
yrkessjukdomar i 2 §yrkessjukdomslagennämnssom läkareansvarar en

förtrogen medär ifrågavarande område.som

2 Med stöd 2 § och 4 § I punkten yrkessjukdomslagenav anses en
sådan sjukdom i 3 §nämns yrkessjukdom dåsom i 3 §vara en en
uppräknad jfysikalisk, kemisk eller biologisk faktor förekommer i en

i 1 § 1 yrkesjukdomslagenspersons nämnda arbetemom. högi så grad
dess exponeringsefeldatt tillräckligtär för framkalla dennastor att
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har orsakatssjukdomen tydligtdet sigsjukdom, inte visar att avom
utanför arbetet.exponering

biologiska faktorerjysikaliska, kemiska och3 sjukdomarDe samt som
i 2 § är:nämns

faktorerFysikaliska
strålning, infrarödjoniserandebuller, övertryck,skakning,Här anges:

strålning.ultraviolettstrålning och

Kemiska faktorer
i 36 punkter. Somuppräkning ämnenrubrik följerUnder denna aven

kvicksilver och dessoch dess föreningar,arsenikexempel kan nämnas:
mineraldamm.och organiskaorganiskt dammföreningar, samtagens

faktorerBiologiska
och andra biologisktnämligen:faktorer i punkter,Hår tre sporeranges

tuberkelbacillenbakterier och mögel,frigörs frånaktiva ämnen som
bilharziamaskar.ochvirus, bakterier, protozoersamt svampar,

senskideinflammationnämnd4 punkten yrkessjukdomslagenI § 24
yrkessjukdom harepikondylitoch i ersättsöverarmen somsom en
beror oftafaktor, sjukdomen påfysikaliskorsakats uppre-enomav en

yrkessjukdomslagen nämndensidig eller för 1 § Ipad och i mom.en
rörelse.arbetstagare ovan

i Norgearbetsskada4 Begreppet

yrkesskade-regleras lovvid arbetsskadatill ersättningRätten omgenom
olycksfall yrkes-skador till följdarbetsskadaforsikring. Med avavses

likställs med yrkes-och sjukdomarvissa andra skadorskada samt som
författningar.i särskildaskada. Dessa anges

yrkesskadeforsikringLov om

Dekningsområdet§ 10

dekkemed unntak følger § 11,Yrkesskadeforsikringen skal, den avsom
arbeid arbeidsste-arbeidstakere pâføres påsygdommer iskader og som

det arbeidstiden.i

forsikringenSkader skal dekkes§ sykdommerll avog som

skal dekkeYrkesskadeforsikrirtgerz-
yrkesskade,forársaket arbeidsdulyldcesykdomskadea og av

folketrygdloven 17. 1966sykdom medhold junib skade i avog som av
likestilt med yrkesskade,12 § 11-4 I ernr. nr.

pávirkning fra skade-denne skyldesskade sykdom, dersomc annen og
eller arbeidsprosesser.lige stofer

for-bokstav b skalførste leddSkade sykdom inevnt ansesog som
ikke forsikrings-arbeidsstedet arbetstiden, hvisarbeidârsaket pá ii

tilfellet.åpenbart ikkebevise dettekangiveren att er
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Ved vurderingen skade eller sykdom till dekning,gir skalrettav om en
det bort fra arbeidstakerens swrlige mottakelighet for skaden ellerses
.rykdommem hvis ikke den sterlige mottakeligheten må denanses som
helt overveiende ársak.

KGL.I RES. 23den 1977,september ändrad den februari6 1987av
följandesägs sjukdomar och förgiftningar skall likställas medom som

yrkesskada:

Med hjemmel i § 11-4 tredje ledd lov1 i folkenygd bestemmesnr attom
de sykdommer eller forgifirzinger listen nedenfor,inevntsom er og som

arbeidere beskjejiiget i eller industrinaeringsgrenerrammer som er som
listen, skal likestillesi med yrkesskade, med mindre det foreliggernevnt

sykdom eller pâvirkning nwrliggendegir elleretannen som mer sann-
synlig grunnlag for de aktuelle symptomen

Listen ikke uttønzmende má i sammenheng med forskrifterer og sees
likestillitxg yrkessykdommer, klimatiske epidemiske sykdommerom av og

med yrkesskade, fastsatt ved konglig resolusjon 1 desember 1970av
med hjemmel folketrygdlovensi § II tredje ledd.-4 1nr.

Därefter följer uppräkning tio sjukdomar förgiftningarochen av som
kan uppkomma till följd arbete med angivna eller smittkällor.ämnenav
Bland angivna kanämnen nämnas: bly, kvicksilver, fosfor, arsenik samt
bensol. Mjältbrand bland de smittsamma sjukdomarna och i övrigtanges

sjukliga förändringar patologiska manifestasjøner till följdanges av
radium och röntgenstrålar.

Ytterligare föreskrifter likestillning yrkessykdommer, klimatiskeom av
epidemiske sykdommer med yrkesskade KGL.finns i RES. lldenog

december 1970, ändrad den 19 augusti 1988.

Med hjemmel § tredje ledi 11-4 lov folketrygd bestemmesi atnr. om
følgende sykdotrzmer skal stilles likt med yrkesskade lov:etter nevnte

Yrkessykdømmer

Sykdommer skyldesforgiitzingA. eller kjemisk pâvirkning.som annen

AllergiskeB. idiosyrtkratiske hud- lungesykdommer.og og

C. Sykdommer skyldes strálingsenergi.som

D. Nedsatt hørsel skyldes larm fra maskiner, verktøy,som processer og
annet.

E. Lungesykdommer skyldes pâvirkning finfordelte stofer.som av

SykdommerF. i hender, herunder vasospastisk syndrom iarmer og
hendene nevropatier, vedkommende sykdømnår jremkaltsamt er av
vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, presslujiverktøy, banke-
hammere 0.1.

G. Sykdommer skyldes endringer barometertrykketi under vissesom
arbeidsforhold hos dykkere, flygere andre.som og
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Videresentralnervesystemet.påskaderogsåmedregnesHerunder
trykkammer.upphold iunderskyldesforholdenesykdommedregnes som

skyldes smitte.SykdommerH. som
vissadvs.svenska,dedockliknarhär. DeinteredovisasreglerDessa

slag.angivetvisstsmittavidomfattasyrkesgrupper avsärskilt utsatta
med yrket.sambandharvaksinationSykdommer sometter

sykdommer:epidemiskeKlimatsykdommerII. og
ishavsstrøk.arbeid iunderlavkuldeFølger temperaturA. ogav

subtropiskeellertropiskearbeid iundersolsterkFølgerB. ogvarmeav
strøk.

Karantertesykdomnter.C.
koleraCholera asiatica

gul feberFebrisflava
Pestis pest

kopperVariola

MalariaD.

godkjennelse.forVilkårneIII.
oppfylt,nedenforpunkt 1.,undervilkårene erutstrekning ogdenI

foreliggerdetmindremedyrkessykdom,godkjennessykdomskal somen
ellernaerliggendegirpávirkningellersykdom ett mersomannenen

aktuelledeforgrunnlag symptomensannsynlig
sykdomsbilde ikarakteristiskt overensstem-foreliggeskallDet1 et

påvirkning.aktuelledenfremkalleskanmed hvamelse avsom
tilstrekkeligha utsattkonsentrasjonochtidskal vterttrygdede iDen2

mellømsammenhengrimeligdetslikpávirknitzg,aktuelleden atfor er
resultatetsykdontsbildet.pávirkningfaktisk og

pávirkningen.tidrimeligoppstátt iskal etter3 Symptomene were

IV.
in-yrkessykdommerandrebestemmekan ogatSosialdepartetnentet
desykdommerepidemiskekilmatsykdømmer ennfeksjorzssykdottzmer, og
lo-yrkesskade imedliktstillesskallpunkt IIIundernevnt ogsom er

fot-stand.vens

konventionILO:siarbetsskada5 Begreppet
121nr

121konvention nrILOarbetsorgamsationens omInternationella
från årverkanmedSverigeratificeratsharyrkesskadavidförmåner av
defini-följandeyrkes-arbetsskada lämnasBeträffande begreppet1970.

tion.
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Artikel 7
Varje medlem skall föreskriva definition begreppet olycksfall ien av5

arbete, varvid tillika skall de omständigheter, under vilka olycks-anges
fall, inträffar under färd till eller från arbetet, skallsom anses som
olycksfall i arbete,-...

När färdolycksfall omfattas andra för social trygghet desystemav än
gäller yrkesskada, och dessa vadi sådana olycksfallsom system avser

tillhandahåller förmåner, vilka tilLsammantagna likvärdigaminst medäri
de dennai konvention stadgade, behöver färdolycksfallen ickei inbe-
gripas under definitionen begreppet olycksfall i arbete.av
Artikel 8
Varje medlem skall
a antingen sjukdomsförteckning,upprätta omfattar minst deen som
sjukdomar uppräknas deni vid denna konvention fogade tabell I ochsom

skall såsom yrkessjukdomar under föreskrivna förhållanden;som anses
b eller i lagstiftningsin intaga allmän definition begreppet yrkes-en av
sjukdomar, vilken skall tillräckligt vid för omfatta minst devara att
sjukdomar uppräknas i nyssnämnda tabellsom

ellerc förteckningupprätta yrkessjukdomar enligtöver komplet-a,en
terad med allmän definition begreppet yrkessjukdom eller meden av
bestämmelser, det möjligt fastställagör sambandet mellan yrketsom att
och andra sjukdomar sådana förekommerän förteckningeni ellersom

under förhållanden avvikerrån deyppats föreskrivna.som som
Artikel 9

Rätt till förmåner får beroendegöras viss tids anställning, vissav
tids försäkring eller erläggande avgifter, dock då det gällerav att
yrkesgukdom tidviss kan föreskrivas, under vilken vederbörande skall
ha varit för sjukdomsrisken.utsatt

ILO-konventionens förteckning över yrkessjukdomar, reviderats årsom
1980 och återges i l98182:l66, 29 särskilt angivnaupptar sjuk-prop.
domar, främst sjukdomar orsakade ämnen och smitta.av

6 Begreppet arbetsskada i EG-kommissionens
rekommendation

Följande beskrivning i Konsekvenser svenskt EG-medlem-ettges av
skap utgiven utrikesdepartementets handelsavdelning i maj 1991:av
Rongfördraget inte EG någon allmän kompetens på området socialger
trygghet. Någon hamtonisering ländernas sociala trygghetslagstift-av

därförning inte aktuell.är
Beträffande definitionen begreppet arbetssjukdom EG-kom-av antog

missionen under år 1990 rekommendation innehåller listaen som en
över arbetssjukdomar. Listan 60-tal ämnenupptar ochett 40-talett
sjukdomar där det enligt kommissionen finns vetenskapligt säkerställda
fakta samband föreligger mellanatt exponering och uppkommen sjuk-

Medlemslåndema rekommenderas godkänna listanom. att ettsom
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arbetssjukdomar.diagnoser påminimum av

StatesMember1990 the22recommendation of May toComission
Occupationalofscheduleadaption of Europeanconcerning the a

903326EECdiseases

theestablishing Europeanof the Treatyunder theThe Comission terms
and withoutthereof,particular Article 155and inCommunityEconomic
recommendsregulations,national lawsfavourableprejudice to ormore

Member States:that the
regulationsnational laws,theirpossible intointroduce soon asas

recognizedscientificallyconcerningadministrative provisions occupa-or
subjekt preventiveandliable for compensationtional diseases to measu-

schedule in Annexthe Europeanres,
regulationsnational laws,theirintroduce intotake orsteps to

incompensationof workerrighttheadministrative provisions toa
formsuferingthe workerdiseasesoccupationalrespekt of an

bebe provedbut whichlisted Iwhich in Annexailment tonot can
listedailment inparticularly theandOccupational originin nature,

II.Annex - - -

huvudpunkter.fyraBilaga II Annex upptar

chemicalfollowingcaused by theDiseases agents.
uppräknade.kemiska ämnen50-tal olikafinnsrubrikUnder denna ett

included underandsubstancescaused bydiseasesSkin agents not
headings.other

hudsjukdomtillupphovkannioinledningsvis ämnenHär gesomanges
arbets-beskrivning;generellfinnsDäreftereller hudcancer. meren
allergi-erkändavetenskapligtorsakatshudsjukdomarrelaterade avsom

underinte finnsirriterande ämnenellerframkallande upptagnasom
scientificallycausedskin ailmentsOccupationalrubrik recog-annan

otherincluded undersubstancesprovoking irritativenized allergy notor
headings.

andsubstancesthe inhalationcausedDiseases agents not
headings.otherincluded under

tilluppkommakanolika sjukdomardrygt tiouppräkningl somangesen
Ävenasbetsos.silikos ochskadliga ämnen,inandningföljd t.ex.avav

definition;givengenerellairubrik finnsunder denna termeren mer
orsakatsbeskaffenhetallergiski andningsorganensjukdom avsomav

tillupphovkunnagenomgående erkäntsinandning ämnen gesomav
ailmentsarbete Respiratoryförbundet medochallergi är typen avsom

consistentlyof substancesinhalatiottcaused theallergicof naturean
work.oftheinherentallergies andrecognized causing typetoas

diseases.andInfectious parasitic4. .. ..sjukdomar.formerHär 1i Havsexanges
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Diseases caused by the following physical agents.
Under denna rubrik finns klassiska skadliga faktorer strål-t.ex.som
ning, buller, tryck och vibrationer. Hår finns även sjukdomar till följd

överansträngningöverbelastning senskida, peritendineum, muskel-av av
eller senñste Diseases due overstraining of the tendon sheatsto

peritendineum muskular and tendonous insertions. Dessutom anges
även sjukdom i menisk till följd långvariga perioder arbete iav av
knästående eller huksittande Meniscus leison following extended pe-
riods of work in kneeling squatting position.a or

I bilaga Annex II finns lista med sjukdomar misstänksen en som
arbetssjukdomar, och i framtiden kan komma föras invara iattsom

bilaga Bilaga har huvudpunkter i bilaga härsamma som men
alltså ämnen och sjukdomar inte till fullo uppfyller deanges veten-som

skapligt ställda kraven för föras in i bilaganatt

7 Begreppet arbetsskada i Europarådets balk
social trygghetom

Även Europarådets balk social trygghet innehåller lista överom en
yrkessjukdomar. Denna olika29 sjukdomar, huvudsakligenupptar orsa-
kade olika ämnen. På listan återfinns dessutom bl.a. sjukdomar iav
muskler, benstomme, blodkärl och perifera orsakatssenor, nerver som

vibrationer.av
Balken social trygghet har ännu inte ratiñcerats något land.om av
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Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinansvar ochdesspatienter levnadsförhållanden,- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehålloch utveckling.
Reglerför risker.Ett seminarium varför vi 38.Friståendeskolor. Bidrag ochelevavgifter.om U.
tillåter föroreningarinne M.än 39.Begreppetmer ute. arbetsskadaS.
Psykisktstördassituationi kommunerna

probleminventering socialtjänstens-en ur
perspektiv.

4.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.-ett
Koncessionför försäkringssammanslutningar.Fi.
Ny mervärdesskattelag.

Motiv. Del-
Författningstextochbilagor. Del Fi.-

Kompetensutveckling nationellstrategi.A.en-
Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi.m.m.-9.Ekonomi och i kyrkan.C.rätt

10.Ett bolagför rundradiosändningar.nytt Ku.
1l Fastighetsskatt.Fi..12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13.Bundnaaktier. Ju.
l4.Mindre kadmiumi handelsgödsel.Jo.
15.Ledningoch ledarskapi högskolan nägra-perspektivochmöjligheter.U.
16.Kroppenefterdöden.
17.Densistaundersökningen obduktioneni ett-psykologisktperspektiv.
18.Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.ansvar-l9.Långtidsutredningen1992.Fi.
20.Statenshundskola.Ombildning frånmyndighettill

aktiebolag.S.
21.Bostadsstödtill pensionärer.
ZZEES-anpassning kreditupplysningslagen.Ju.av
23.Kontrollfrågor i tulldatoriseringen Fi.m.m.
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi.
25.Utvärdering försöksverksamheten 3-årigmedav

yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.U.
26.Rättentill folkpension kvalifikationsregleri-internationellaförhållanden.

Årsarbetstid.27. A.
28.Kartläggning kasinospel enligt internationellaav -regler. Fi.
29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny-nationellasmittskyddsfunktioner.
30.Kreditförsäkring Någraaktuellaproblem.Fi.-31.Lagstiftning satellitsändningarom av

TV-programKu.
32.Nya Inlandsbanan.K.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M.
35.Kart- och mätningsutbildningari skolformer.M.nya
36.Radiooch TV i Ku.ett.
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förteckningSystematisk

JordbruksdepartementetJustitiedepartementet
[14]handelsgödsel.ikadmiumMindre[13]aktier.Bundna

[22]kreditupplysningslagen.EES-anpassningav Kulturdepartementet
Socialdepartementet [10]rundradiosändningar.förbolagE.ttnytt

TV-program.satellitsändningarLagstiftning avsituationi kommunernastördas omPsykiskt
[36]TV i[3] Radioochperspektiv. ett.socialtjänstensprobleminventeringur-en

[4]perspektiv.jämförandeNordenPsykiatrini ett- Arbetsmarknadsdepartementet[16]efterdöden.Kroppen
strategi.[7]i nationellobduktionen Kompetensutvecklingundersökningen ettsistaDen en-- Årsarbetstid.[27]perspektiv.[17]psykologiskt

[18]innehåll.ochsocialtjänsteniTvångsvård ansvar- Civildepartementetmyndighettillfränhundsko1a.OmbildningStatens
[20]aktiebolag. [9]i kyrkan.Ekonomiochrätt

[21]pensionärer.till tjänst [33]Bostadsstöd i folkrörelsemasKasinospelsverksamhet
ikvalifikationsreglerfolkpensiontillRätten - naturresursdepartementetMiljö- och[26]förhållanden.internationella

för SverigesorganisationSmittskyddsinstitutet- ny vi tillåtervarförseminariumför risker. EttRegler om[29]smittskyddsfunktioner.nationella [2]föroreningarinneänute.merlevnadsförhållanden,patienterPsykiatrinochdess [34]datorstmktur.Fastighetsdatasystemets-
utveckling.[37]ochinnehållvårdens [35]skolformer.imätningsutbildningarochKart- nya[39]arbetsskada.Begreppet

Kommunikationsdepartementet
[32]Inlandsbanan.Nya

Finansdepartementet
[S]försäkringssammanslutningar.förKoncession

mervärdesskattelag.Ny
Motiv. Del- [6]Delochbilagor.Författningstext- [8]Bostadsrätter.Fastighetstaxeringm.m.-

[11]Fastighetsskatt.
[19]1992.Långtidsutredningen

[23]tulldatoriseringeniKontrollfrågor m.m.
[24]bostadsmarknad.Avreglerad

internationellaenligtkasinospelKartläggningav -
[28]regler.

problem.[30]NågraaktuellaKreditförsäkring-
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