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Till statsrådet Maj -Inger Klingvall

Regeringen beslöt den 26 juni 1997 särskild utredareatt skulle till-en
kallas med uppgift reglerna arbetsgivarensatt över åtgärds- ochse om
kostnadsansvar vid rehabilitering utformningen försäkringensamt av

kostnader för sjuklön dir.mot 1997:90. Uppdraget innebar preci-att
arbetsgivarens för rehabilitering anställda, belysa arbets-sera ansvar av

givares olika förutsättningar fullgöra ochatt fråganansvaret överväga
sanktionsmöjligheter arbetsgivare inte fullgörmot sittom som ansvar.

Vidare skulle alternativ till den nuvarande försäkringen sjuklöne-mot
kostnader och privata alternativ kartläggas.presenteras

Till särskild utredare förordnades kanslichefen Ingvar Söderström
fr.o.m. den 4 augusti 1997 den februari5 1998t.0.m. och direktören
Lars Grönwall fr.o.m. den 12 februari 1998.

Som sakkunniga har förordnats departementssekreteraren Dina
Brdarski Jacobson, Socialdepartementet, jur. kand. Alf Eckerhall,
Svenska Arbetsgivareföreningen, ombudsmannen Anna-Stina Elfving,
Tjänstemännens Centralorganisation t.o.m. den 15 april 1998, avdel-
ningschefen Anders Englund, Arbetarskyddsstyrelsen, departements-
sekreteraren Mats Fagerlund, Närings- och handelsdepartementet
fr.o.m. den 23 januari 1998, förhandlingssekreteraren Hans Granqvist,
Svenska Kommunförbundet, departementssekreteraren Karin Hovlin,
Närings- och handelsdepartementet t.o.m. den den 23 januari 1998,
departementssekreteraren Anders Jeppson, Arbetsmarknadsdeparte-

jur. kand. Jens Karlsson,mentet, Företagarnas Riksorganisation, direk-
Rolf Lindberg,tören Försäkringskasseförbundet, kammarrättsassessorn

Anita Linder, Socialdepartementet t.o.m den 21 januari 1998, utreda-
Carina Nilsson, Landsorganisationen i Sverige, hovrättsassessomren

Ove Nilsson, Socialdepartementet fr.o.m. den 16 1998, enhets-mars
chefen Eva Maria Magnusson, Riksförsäkringsverket, ombudsmannen
Lars-Åke Sandqvist, Tjänstemännens Centralorganisation fr.o.m. den
15 april 1998, förhandlingsdirektören Margareta Sjöberg, Arbetsgivar-
verket, ombudsmannen Marie-Louise Strömgren, Sveriges Akademi-
kers Centralorganisation och förhandlaren Jan Svensson, Landstings-
förbundet.
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planeringssekreterarenhar tjänstgjortutredningensekreterare iSom
försäk-ochHolmbergGun-BrittförhandlingsdirektörenHultin,Carin

mars.from. den 16NorbergMariaringsjuristen
AGRA-utredningen.har antagit1997:11SUtredningen namnet

delbetänkandetöverlämnatoktober 1997har den 10Utredningen
sjuklönekostnader.Högkostnadss/cydd1997:142SOU mot

reha-betänkandet ArbetsgivarenshärmedöverlämnarUtredningen
biliteringsansvar.

och kon-förutsättningarEkonomiskakapitel 9utarbetandetVid av
Högskolanfil. lic. Månsson,Jonasbiträttsutredningenharsekvenser av

Åberg Rehabili-författat avsnittetharMed. dr. Jonasi Växjö.
nittiotalenochunder åttio-rehabiliteringsprinciperochteringsteori

2.Bilaga
universitetssjukhusetsSahlgrenskaochRiksförsäkringsverkets un-

bearbetatsräkningför utredningensnacke harochdersökning Rygg av
ChristinabyråsekreterarenBergendorff ochSiskoavdelningsdirektören
praktikenRehabilitering iavsnittetRiksförsäkringsverket, iGoede,

3.Bilaga
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Sammanfattning

Inledning
bestäm-ändradeochtillförslagframviläggerbetänkande nyadettaI
AFL. Iförsäkringallmänlagenkap.22irehabiliteringmelser omom

rehabilite-förarbetsgivarnasalltframförpreciseras ansvarförslagen
anställda.förringsinsatser

kostnadenhalvatillfåskaarbetsgivarnaocksåföreslår attVi upp
sjukför-allmännadenfrånersättningbetaldrehabiliteringför genom

säkringen.
reglernuvarandebl.a.viredovisarutgångspunkterochBakgrundI

ochEG-rättenvibeskriverSedan2.kap.rehabiliteringsområdetpå
länder inågrautblick motkonventioner görinternationella samt en

3.Danmark kap.ochHollandTyskland,Europa - och4kap.arbetsmarknadenpåutvecklingenförocksåredogörVi
på 90-utvecklat sigharrehabiliteringenochsjukslcrivningenför hur

5.talet kap.
rehabi-beskrivamedbetänkandet attdelenförstadenavslutarVi av

rehabiliteringsteoriförredogöroch6kap.praktikeniliteringsarbetet
7.kap.nittiotalenochåttio-underrehabiliteringsprinciperoch

uppdragVårt

arbetsgivarenshandlar främstkapitlet AFLi 22Bestämmelserna om
rehabiliteringsersätt-tilloch rättförsäkradesden eget ansvaransvar,

rehabiliterings-samordnarerollförsäkringskassansning avsamt som
detregeringenkonstaterarutredningen atttilldirektivenIinsatsema.

på.bedrivs Enrehabiliteringsarbetetdetibristerfinns sätt nusom
preciserat.tillräckligtintearbetsgivaransvaret ärorsakbidragande är att

försäkrings-ocharbetsgivaremellanansvarsfördelningenEn attannan
kostnaderna.frågaiminstoklar, intekassa är om

och kost-åtgärds-arbetsgivarensutredavaritharuppdrag attVårt
rehabiliteringsansvardetmellandrasskaoch hurnadsansvar gränsen

handförstapå iankommeroch detarbetsgivarenåligger somsom
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försäkringskassan övrigaäven berörda aktörer. Detta innebärmen att
arbetslösa och andra inte har förvärvsarbeteett egenföreta-som samt

i det hela inte berörsstora uppdraget. Dettagare vidareär inriktat påav
arbetsgivarens roll och inte på undersökanärmareatt försäkringskas-

Ännuarbetsuppgifter. mindre har vi haftsans närmareatt pröva exem-
pelvis sjukvårdshuvudmännens, socialtjänstens eller arbetsmarknads-
myndighetemas på rehabiliteringsområdet. Reglerna sjuklönansvar om
har också viss betydelse, de liggeräven utanför vårten uppdrag.men

Det sagda innebär väsentliga inskränkningar i vårt arbete. Vi har un-
der arbetets gång på olika kunnat konstaterasätt förutsätt-att en mer
ninglös utredning alla aktörers roller också ersättningssys-av men av

for arbetstagarenstemet försörjning hade möjlighetergett större attoss
med nuvarande erfarenheter grund utforma lagstiftningsom en som gav

bättre helhetssyn på det viktiga rehabiliteringsområdet.en Men det
hade å andra sidan fordrat betydligt omfattandeett utrednings-mer
arbete det harän varit möjligt utföra under den kortaattsom tid vi haft
till vårt förfogande.

Man kan också hävda lagstiftningatt det här slaget bören av
längre tid på sig finna sin praktiskaatt tillämpning, och böratt man va-

försiktig med redan ornregleraatt eller detaljreglerara rehabilite-nu
ringsområdet allt för mycket. detI praktiska Vardagsarbetet bör de olika
aktörerna möjligheter utveckla rehabiliteringsinsatsemaattges efter si-

skilda behov och förutsättningar.na

Bristerna i dagens lagstiftning
Rehabiliteringsrefonnen 1992 korn till under tid utpräglad hög-en av
konjunktur. På den svenska arbetsmarknaden rådde överhettning, och
det överskuggande problemet på arbetsmarknaden få arbetskraf-attvar

räcka tillten på allaatt områden. Den konjunkturomsvängning som se-
dan inträffade förändrade kraftigt förutsättningarna få ordentligtatt ge-
nomslag för refonnen.

Bristerna i tillämpningen lagstiftningen på rehabiliteringsområdetav
bekräftas i det material Riksförsäkringsverket RFV har samlatsom in
från landets försäkringskassor hur rehabiliteringsarbetet bedrivsom i
praktiken. Av detta material framgår bl.a. rehabiliteringsutred-att en
ning saknades drygti 75 de fallprocent RFV granskade sjuk-av när
skrivningen pågått i 90 dagar. Här då utredningavses en av mer om-
fattande karaktär för belysa behovetatt rehabilitering- sig denav vare

gjord försäkringskassan eller arbetsgivaren.var av
Vidare brast arbetsgivarna i anmäla sjukfallatt pågick längre änsom

sjuklöneperioden små arbetsgivare tycktes helt missa denna lagstad--
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meddröjdekategorierallaarbetsgivareochanmälningspliktgade av
dehälftensaknades i närmarerehabiliteringsplan avEnanmälan.

rehabiliteringarbetslivsinriktadpågickdetdärärendengranskade en
betaladesrehabiliteringsersättning ut.och

slutbetänkandesitt attpåpekade iarbetsskadekommitténochSjuk-
behovgrund isinhar ettdelmindre avtillbaraproblemdagens en

genomfördkonsekvent meto-saknasdetAttregelförändringar. meraen
Viproblemet.huvudsakligadettycktesrehabiliteringsarbetetdik i vara

minstrimlig inteförmodan. Den ärdennaidel instämmaför vårkan
kraft såträdde i sentrehabiliteringsreformen sompasspåtankemed att

olikaradmedkomplexitetochstorlekdenna enreform1992. En av
hand.efterförrängenomslagfåinteinblandade kan väntasaktörer

i intekristidundergenomförtsharRehabiliteringsrefonnen aven
myndig-begränsatåtstramningamaAttfinansema.offentligademinst

för-ordentligtreformenfåpå attmöjligheter satsaattheternas resurser
myndig-centralasåväl degällerDettauppenbart.arbetslivet ärankrad i

Arbetarskyddsstyrel-ochRiksförsäkringsverketshandförstaiheternas
minstintefrontbredpåreformenföraför somutsens insatser att
arbetegenomtänktbedrivasjälva ettpåarbete attförsäkringskassorna

arbets-förmåoch påverksamheten attsamordnahandförstamed iatt
sitttilllevagivarna att ansvar.upp

efterutvecklingenekonomiskadenpåpekavill vi attYtterligare
prak-ireformenföramöjligheterna utpå attinverkanhaft1992 storen

betydelse.haftharfaktorerradbeskrivitviharkapitel 4 somtiken. I en
ocharbetslöshetenomfattandeförhållandensvenskafördenhörHit

sighaft påhar att stramaföretagochmyndigheterbådeden sompress
kämverk-tilldettakoncentreramöjligtlångtoch såarbetsområdesitt
förutsätt-missgynnatförhållandendessatydligt attsamheten. Det är

brapå sätt.reformenförankra ettningarna att
förkritikenanledningalldet tafinns attväldetta är sagtMen när

precise-vilkaochallvar övervägapåregelverket stortiotydligheter
gällerdetalltframförlämpliga närochmöjligakanringar varasom

detfrämstocksåbetonattidigareviDet ärarbetsgivarnas somansvar.
det inne-beskrivavillsamtidigt någotviuppdrag,vårt ävenär omsom

arbets-främstaktörerna,olikadehosrehabiliteringsinsatsemahäll som
viarbetssättoch dehabörförsäkringskassoma, menarsomochgivarna

7.kapitelsearbetetpräglabör
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Några utgångspunkter

Det viktigtär för arbetsgivaransvaretatt gränserna tydligt framgår av
lagen. harVi möjlighetenövervägt införa olika regler föratt ochstora
små arbetsgivare funnit reglerna bör desamma.att Inte hellermen vara
finns det skäl ha olika regler för privataatt och offentliga arbetsgivare.

finnsDet anledning understryka allaatt arbetsgivare, deatt må vara
eller små, offentliga ellerstora privata, bortsett frånäven alla andra

värden har direkt ekonomiskt intresseett ha fungerande reha-attav en
biliteringsverksamhet på sitt företag eller sin myndighet. Den arbets-
givare dåligt hand sina anställdatar drabbas i det långa loppetsom om

kostnader exempelvis till följd avbräck i verksamhetenav ellerav
nyrekryteringartvungna kan stå arbetsgivaren långt dyrare.som

Samtidigt ska det givetvis berorsägas på arbetstagarenatt själv om
rehabiliteringsåtgärdema ska leda till framgång. Hans eller hennes

och delaktighet såväl det gäller utredningnärengagemang och plane-
ring genomförande heltär avgörande för hur åtgärdernasom ska
lyckas.

När bör arbetsgivarens inträdaansvar

harVi möjligheternaövervägt låta gränsdragningaratt gäller i bl.a.som
sjuklönelagen och föräldraledighetslagen helt eller delvis bilda mönster
för bestämmelserna arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Men viom
har för föreslåstannat skaatt gälla frånatt förstaansvaret anställnings-
dagen och skilda regler för olikautan anställning.typer Det finnsav
flera skäl till detta.

.Arbetsmiljölagen AML gäller från första anställningsdagen. Be-
stämmelserna i AML arbetsgivarenatt arbetsför-om attgenom anpassa
hållandena och vidta lämplig åtgärd ska hänsyn till arbetsta-taannan

särskilda förutsättnigar för arbetet överlappargarens delvis bestämmel-
i 22 kap. AFL. En gränsdragning i AFL skulleserna därför Vålla oklar-

heter i tillämpningen. Det finns också risk för reglerna i lagenatten om
anställningsskydd LAS skulle urholkas införde kvalifika-om man en
tionstid i 22 kap. AFL.

Inte heller finns det bärande skäl ha begränsatatt skyddett imer
AFL i AML ochän LAS. Erfarenheten visar olyckor oftat.ex. att
inträffar tidigt under anställningen.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar bör således gälla från första
anställningsdagen och skilda regler förutan olika anställning.typer av
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Utredningsansvaret
rehabili-påbörjaskyldigarbetsgivaren attreglernuvarande är enEnligt

påarbetetfrånfrånvarandeförsäkrade varitdenteringsutredning när
avbrutitsofta hararbetetveckor,fyra närlängresjukdom ängrund av

Rehabi-det.själv begärförsäkradedenellersjukperioder närkortareav
veckor.åttainomförsäkringskassantillställasskaliteringsutredningen

försäkringskassan ansvaretöverska tatill det,skälfinnsdetMen om
rehabiliteringsutredningen.för

hararbetsgivaremångaerfarenheter visaroch attUndersökningar
arbetsgivare,Förrehabiliteringsansvar.till sittlevahaft svårt att upp

lik-eller någonföretagshälovårdpåtillräckligt annaninte satsatsom
fullstän-rehabiliteringsutredningpåkravetkan mernande avenresurs,

uppfylla.omöjligtellersvårt attslagdigt vara
fullständigadetförställetiarbetsgivarendärförföreslårVi att

begränsatnågotska hadaggäller i ett ansvarutredningsansvar mersom
rehabili-arbetslivsinriktadbehovarbetstagarensklarläggasöka avatt

verksamheten.denarbetet inombehållaelleriåtergåförtering egnaatt
undersökaarbetsgivaren ettföruppgift ävenattfrivilligskaDet envara

rehabilitering.socialmedicinsk ellerbehoveventuellt av
under-arbetsgivarenskompletterabehovvidskaFörsäkringskassan

direktaarbetsgivarensutanför vet-liggeruppgiftermedsökning som
för-sjukesdenkänneroftaarbetsgivaren,skasjälvfalletskap. Men som
medutredningenkompletterandedenaktivt imedverkahållanden bäst,

behövas.kanupplysningaralla de som
ochintegritets-riktigareocksådet siggångerMånga renater av

utredningsan-fårförsäkringskassanutomståendesekretesskäl att en --
denförhållanden påutanförliggerfrågorgällerdet egnanärsvaret som

arbetsplatsen.
enkelt kandär han pååtgärdslista, sättettföljabörArbetsgivaren en

Åtgärdslistan fastställasbörundersökningsavseende.krävs ivad somse
ochArbetarskyddsstyrelsenmedsamrådefterRiksförsäkringsverketav

arbets-underrättasskaFörsäkringskassanarbetsmarknadens parter. om
under-arbetsgivarensVisarveckor.inomundersökninggivarens sex

försäkrade be-denutredningkompletterande atteller kassanssökning
dagar14inomska kassanrehabiliteringsåtgärder,särskildahöver upp-

rehabiliterings-följaskaFörsäkringskassandetta.förplan upprätta en
månad.sjättegångden minstochkontinuerligt omprövaplanen varen
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Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar m.m.

Arbetsgivaren ska för de arbetslivsinriktadeatt åtgärder vidtassvara
behövs för arbetstagaren ska kunna återgåatt i arbete hos arbets-som

givaren eller behålla arbetet hos denne. Ansvaret i nuvarande lagär inte
begränsat i tiden. Den anställde behåller ofta också banden till sin gam-

arbetsplats sjukskrivningenäven skulle länge. Rimligen blirom vara
emellertid banden allt längre den anställde har varit bortasvagare
från arbetet, och därmed blir arbetsgivarens allt uttunnat.ansvar mer

Vi har föreslåövervägt ettårsgräns föratt arbetsgivarens rehabili-en
teringsansvar räknat från det första sjukfallet funnit den riskerarattmen

komma i konflikt medatt det arbetsgivaren har enligt LAS. Ochansvar
så länge anställningen gäller arbetsgivarens enligt AMLvarar ansvar

arbetsplatsen till arbetstagarensatt särskilda förutsättningar.anpassa
harVi därför för föreslåstannat arbetsgivarenatt ska ha kvaratt sitt
så länge anställningenansvar varar.

förstaI hand ska givetvis arbetsgivarens insatser rehabilite-avse
ringsåtgärder på den gamla arbetsplatsen eller på plats i denannan egna
verksamheten. Men det behövs rehabiliteringsinsatser utanför denom

verksamheten, arbetsträning ellert.ex. kortare utbildning,egna bör
arbetsgivaransvaret dessa, förutsattäven insatsernaattavse avser en
återgång till arbete på den gamlaett arbetsplatsen. Det emellertidär
viktigt konsekvenserna i kostnadshänseendeatt för arbets-ettav ansvar
givaren för rehabiliteringsinsatseratt så länge anställningen pågårsvara
blir möjliga bära inte minst för deatt små arbetsgivama.

Enligt undersökningar Riksförsäkringsverket och Statskontoretav
visar försäkringskassomas arbete på rehabiliteringsområdet på stora
brister. Vi föreslår därför och ändrade bestämmelser i 22 kap. AF Lnya
också för kassoma. Med dessa vill bidravi till enhetlighetstörre ochen
kanske också aktivt arbeteett på rehabiliteringsområdet.mer

Arbetsgivaren behöver stöd i sin
rehabiliteringsverksamhet
svårigheterna för arbetsgivarna leva till de skyldigheteratt och för-upp
väntningar ställs på dem enligt Åt-nuvarande reglersom uppenbara.är
skilligt kan säkert arbetsgivarnagöras själva för förbättra rehabi-av att
literingsverksamheten på arbetsplatserna. Men det också tydligtär att
arbetsgivarna, och särskilt de små arbetsgivarna, både i den offentliga
och privata verksamheten behöver stöd för klara sina uppgifteratt

braett sätt.
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företagshälso-fungerandeharmyndigheterföretag ochFör som en
mycket förbetydakansammanhangdettaivård dennaär resurs somen

rehabiliterings-medarbetsgivarnahjälpaexpertkunskapermed sinaatt
föråtgärdersärskildakrävs det attmeningEnligt vårverksamheten.

organisationomfattning ochsådan attföretagshälsovården ska en
myndigheter.ochföretaglandets allaförallmänbliden kan resursen

tillde självaarbetsgivarealla attlandetsför attocksågällerDet ser
liknandeellerföretagshälsovården expert-stödskaffa sig ett annanav

enligt AMLarbetsmiljönförsittinfriakunnade ska ansvaromresurs
enligt AF L.rehabiliteringarbetslivsinriktadoch för

betydelse förfåkanverksamheter attstorArbetsgivarringar är som
anställdarehabiliteringarmedarbetsgivarenenskildedenhjälpa somav

arbetsgivarringentidigare. Genomarbeteklararlängreinte somsamma
före-företag,påarbetspröva attmöjligheter annatökadeskapas att

utveckla bättreutslagningochsjukskrivning attminska samtochbygga
rehabiliteringsmetoder.

bådefrånmyndigheternastödocksåbehöverArbetsgivama avmer
Riksförsäkringsverketdag.alltid får ivad dehålllokaltochcentralt än

Yrkes-ochArbetarskyddsstyrelsenrespektiveförsälcringskassomaoch
upplys-intensifiera sinuppfattning kunnaenligt vårbordeinspektionen

detarbetsgivaretill landetsrådgivning näroch sinningsverksamhet
utformning.innehåll ochrehabiliteringsverksamhetensgäller

intensifieradtillmedelsärskildadeförslagVårt är att enges
regler vimed desambandavseenden idessa attverksamhet i somnya

socialförsäkringsadministra-börFörslagsvisgenomföras.föreslår ska
för dettavarderakronormiljonerArbetarskyddsverket få 10ochtionen

ändamål.
samarbete medÄven utveckla sittkunnabordeförsäkiingskassoma

kon-habehovArbetsgivamas näraolika attarbetsgivarna på sätt. enav
dockskiftarrehabiliteringsverksamheti sinförsäkringskassanmedtakt

begränsademedmyndighetenlillaeller denföretagetlillamycket. Det
företagendebehovoftahar störreänadministrativa störreettresurser

välochadministrativamed godamyndigheternaoch resurser enegna
företagshälsovård.fungerande

arbetsgivarelåta demöjlighetinförasdet börVi attatt somenanser
vändade kan sigkassankontaktperson påsärskilddet fåbegär somen

rehabiliteringsverksam-åligganden inomklara sinafå stödförtill attatt
det gällerbådestödkunnaska närKontaktpersonen ettheten. vara

enskilda reha-generellt och irehabiliteringsverksamhetarbetsgivarens
biliteringsfall.
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Frågan sanktionerom

harVi möjligheten på detövervägt finns möj-att sättsamma som nu
lighet föreskriva sanktioner för den bryter föreskriftatt motsom en
inom arbetsmiljölagstiftningen föreskriva sanktioner för de fall arbets-
givaren helt uppenbart uraktlåter följa vissa bestämmelser i lagenatt

allmän försäkring rehabilitering. Riksförsäkringsverket skulle iom om
så fall bemyndigas föreskriva sådana sanktionsavgifter.att

finnsDet emellertid flera skäl talar införa liknandemot attsom en
sanktionsavgift på den allmänna försäkringens område. Försäkrings-
kassan utpräglat serviceorgan, vilket det svårt ocksåär ett gör att upp-
träda repressiv instans. Kassan riskerar förlora det godaattsom en
samarbete samverkan med arbetsgivarna förutsätter.som

bättreEn gå utveckla samarbetet med Yrkesinspek-väg äratt att
tionen, också har möjlighet meddela föreläggande ochatt sätta utsom
vite arbetsgivare försummar sina skyldigheter enligt arbets-mot som
miljölagen bland det gäller på lämpligtnär organiseraannat att sätt en
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Vi det i stället för regler sanktionsavgift bör införasattanser om en
bestämmelse lageni allmän försäkring försäkringkassan skaattom om
anmäla sina iakttagelser till Yrkesinspektionen den finner detnär att
föreligger allvarliga brister i arbetsgivares fullgöra desätt att nämn-en
da skyldighetema.

Till detta kommer föreslårvi medatt ersättning tillett system
arbetsgivare för kostnader för rehabilitering, där det ska finnas möj-en
lighet minska ersättningen arbetsgivarenatt i vissanär avseenden inte
har levt till sitt enligt lagen.upp ansvar

Arbetsgivarens kostnadsansvar

Till de påtalade otydligheterna i dagens lagstiftning hör arbetsgivamas
för de kostnader rehabiliteringsinsatserna för med sig. Detansvar som
vi det naturligaär knyta kostnadsansvar tillatt förettsom ser ansvaret

det vidtas rehabiliteringsåtgärder. Vi föreslåratt det ska slås fast la-iatt
arbetsgivaren ska bekosta de rehabiliteringsåtgärderatt följergen som

ansvaret.av
En viktig fråga blir emellertid då vilka möjligheter arbetsgivaren har
i sin kompensera sig för rehabiliteringskostnadema.att tur Kan man

finna arbetsgivaren för kostnadervägar att ersätta han eller hon harsom
för sin rehabiliteringsverksamhet, kan detta naturligtvis stimulera till
insatser måhända inte skulle kommit till stånd hur välmoti-som annars
verade de såväl för den anställdeän ochär arbetsgivaren samhälletsom
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ökabetydelse förfå attockså kunnasjälvklart storskulleDeti stort.
andraocharbetshandikappadesför gruppersmöjligheterna resurssvaga

möjlig-fannsdetarbetsmarknadenpåkonkurreramöjligheter omatt
rehabiliterings-delåtminstoneförarbetsgivarna avheter enersättaatt

kostnaderna.
betaldkostnadenhalvafåska kunnaarbetsgivaren avföreslårVi att

arbets-betalasdennaEftersomsjukförsäkringen. genomallmännaden
betalafårarbetsgivarealladetinnebär systemet att engivaravgiñer nya

Arbetsgiva-rehabilitering.församlade insatserarbetsgivamasandel av
samtidigtförsäkringskassan,ska bestämmas somersättning avrens

förkostnaderhaftarbetsgivarenfastställs. Harrehabiliteringsplanen
rehabiliterings-behövsdetså långtgåttdet attrehabilitering att enutan

få sinamöjlighetha attarbetsgivarenböråtgärder,framtidaförplan
rehabiliteringsplan.retroaktivgodkända ikostnader en

utred-ytterligarevissdetförutsätterbifall,vinnerförslagetOm en
delsförbetalasersättning uttänkadelvår attförkanVining. oss
för-irehabiliteringsinsatser angettsdelsundersökningskostnader, som

utgångspunkt är attgivenrehabiliteringsplan. En er-säkringskassans
dentilldirektsighänförkostnadertäckaförskasättning attut somges

möjlig-ochbehovhennesellerhanssituationförsäkradesenskilde -
åtgärderförlämnasintekompensationska någon somheter. Däremot

arbetsmiljöstandard.normaluppnåbehövs för att en
tillbedömningentill rättmöjligt attdet bör er-Men även avvara

medarbetararbetsgivaren allmänthurbedömningläggasättning aven
skullearbetsgivareMindreförebyggande insatser.ochrehabilitering

arbetsgivarna.deersättningandel i störreänfåkunnavidare störreen
kanlönsamhetosedvanligt högÄr medföretagsmåfråga mandet om

kategorintillräknas störrefårprövningsärskildefterdetänka sig att
föreslagnahur detpåbeskrivning8.11avsnittiVi nyaföretag. enger

utformas.skulle kunnaersättningssystemet
arbetsgivaretill vilkaframgåbörredovisningförsäkringskassansAv

Redo-grunder.vilkapåochersättningbetalatsjukförsäkringen utsom
med Yrkes-dialogkassansunderlag ivärdefulltblikanvisningen ett

Yrkesinspek-till det kananledningredovisningeninspektionen. Om ger
olikamed insatser.gripa intänkastionen

Övriga förslag
rehabili-förslagFörtidspensionsutredningens atttillansluterVi omoss

påbörjarförsäkradedenkunnaska äventeringspenning utges enom
vidgällabörår. Detsamma ävenpågåberäknasutbildning över ettsom

år.miljö än ettreelli sammantagetträningexempelvis mervarasom
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föreslårVi det skaäven att göras förordningenöversynen av om
ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring i form bidrag till arbetshjälpmedel för få tidsenligaattav mer
och lättanvändbara regler. Försälaingskassoma bör redan med nuva-
rande regler i ökad utsträckning verka aktivt för lyfta fram bidrags-att
möjligheten såväl i tidigt rehabiliteringsarbete ökad informationgenom
till arbetsgivare och anställda m.fl. i rehabiliteringsarbetet med densom
försäkrade.

Slutligen föreslår vi det ska föreskrivas i sjuklönelagenatt arbets-att
givare i stället för sjuklön får arbetstagare,ersätta drabbas sjuk-som av
dom, för till och från arbetet, arbetstagaren kan förvärvsarbetaresor om

inte använda sig ordinarie fardmedel. Ersättningen bör enligtmen av
vårt förslag skattefri för arbetstagaren.göras

Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser
m.m.

kapitelI redogör9 förvi de ekonomiska konsekvenserna våraav
förslag. Totalt innebär våra förslagsett sjukförsäkringens kostnaderatt
ökar med 2,15 miljarder kronor. Detta 0.33motsvarar detprocent av
underlag arbetsgivamas sjukförsäkringsavgift beräknad på, dvs.ärsom

ökning de sociala avgifterna med 0,33 procentenheter.en av
I allt väsentligt finansieringen frågaär omfördelning mellanen om

arbetsgivare. fortsättningenI skulle den allmänna sjukförsäkringen gå
in och fördela i princip halva kostnaden efter arbetsgivamas förutsätt-
ningar och behov. betyderDet där alla arbetsgivareett system medär
och finansierar de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatsema.

Förslaget innebär i och för sig omfördelning från tillstatenen
arbetsgivarna via sjukförsäkringen med belopp.ett De ökadeavsevärt
kostnaderna för sjukförsäkringen dock ingalundaär nettokostnader.
Positiva effekter minskade utgifter förär sjuklön och sjukpenning samt

skatteintäkterstörre följd minskat produktionsbortfall.som en av
Alla led deni arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen bör följas

En utvärdering och eventuell kalibrering finansieringenupp. bören av
det framlagdagöras förslaget inom år, eftersomtre underlagetav be-

träffande arbetsgivamas satsningar på arbetslivsinriktad rehabilitering
troligen överskattat.är

Lagändringarna föreslås träda krafti den 1 januari 2000.
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Författningsförslag

tillFörslagl
1962:381i lagenändringLag omom

försäkringallmän

allmän1962:381lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
försäkring

§§,kap. 14-23betecknas 22skallkap. 7-17nuvarande 22dels att
lydelse,följandeskall ha1-13kap.dels 22att

ochkap. 14 §paragrafer, 22införasskalldet i lagendels att nyasex
och 13-14§§, 9 §3-5före kap. l2218-23 nyanärmastsamt

lydelse.följanderubriker av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

22 kap.

bestämmelseInledande
1§

bestäm-kapiteldettainskri- IförsäkradEn är gessom
ochrehabiliteringmelser rättförsäkringskassahos allmän omven

rehabiliteringsersättning.tillsjukpenningtillhareller rätt en-
för-gällerBestämmelsernaharstycketandrakap. l §ligt 3
all-hosinskrivensäkradochrehabilitering ärtillmöjligheter som

eller harförsäkringskassarehabiliteringsersättning mäntillrätt
enligt kap.3till sjukpenningdettai rättvadenligt angessom

harochandra stycket§1kapitel. som
eller riskerarfått sinatt ar-

grundpåbetsförmåga nedsatt av
sjukdom.

1991:1040.lydelseSenaste
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2§
Rehabilitering enligt detta ka- Med arbetslivsinriktad reha-

pitel skall syfta till återge den bilitering idetta kapitelatt in-avses
har drabbats sjukdom försin arbetsför-satser attsom av anpassa

arbetsförmåga och förutsätt- hållandena efter den försäkrades
försörjaningar själv förutsättningarsig eller elleratt träna

förvärvsarbete. utbilda den försäkrade sågenom att
Rehabiliteringsåtgärder skall han eller hon kan fullgöra ett

planeras samråd med den för- förvärvsarbete.i
säkrade och utgå från dennes kap.I 3 b7 § bestäm-ges
individuella förutsättningar och melser sjukpenning dennärom
behov. försäkrade genomgår medi-en

cinsk behandling eller medicinsk
rehabilitering syftar till attsom
förebygga sjukdom eller för-att
korta sjukdomstid eller före-att
bygga eller häva nedsättning av
arbetsförmågan.

Rehabiliteringens syfte m.m.
3§3

försäkradesDen arbetsgivare Rehabiliteringens syfte är att
skall samråd med den försäk-i den försäkrades arbetsförmåga
rade för dennes behov skall tillvara så detatt blirtassvara att

rehabilitering klar- möjligt för honom eller hennesnarastav att
läggs och för de åtgärder försörja sig arbete.att egetgenom
vidtas behövs för effektiv försäkradesDen behovsom en av
rehabilitering. rehabilitering skall klarläggas

Om det framstårinte och åtgärder planeras ochsom ge-
obehövligt skall arbetsgivaren nomföras tillsammans med den
påbörja rehabiliteringsutred- försäkrade den för-en samt, om
ning säkrade inte det,motsätter sig i

den försäkrade till följdnär samverkan med hans eller hen-
sjukdom har helt ellervarit arbetstagarorganisation.av nes

delvis frånvarande från sitt ar-
bete under längre tid fyraän
veckor följd,i

den försäkrades arbetenär
ofta har avbrutits kortareav
sjukperioder eller

2 Senaste lydelse 1991:1040.
3 Senaste lydelse 1991:1040.
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försäkrade begärdennär
det.

Rehabiliteringsutredningen
andrafall iskall i avsessom

stycket
försäkringskassantillställas

förfrån dagenveckoråttainom
sjukdomsfallet och ianmälan om

stycketandrafall iavsessom
frånräknattidinom samma
sjuk-detanmälanfördagen om

föregickdomsfall närmastsom
rehabiliteringsutredningen. Har
rehabiliteringsutredningen gjorts

försäkrade,denpå begäran av
tillställas kassanden inomskall

dådagdenveckor frånåtta
arbets-framställdes hosbegäran

givaren.
rehabiliteringsutred-Om

slutföraskan inominteningen
styckettredje angivna ti-den i

tillför-anmälasskall dettaden,
tid.säkringskassan inom samma

uppgift lämnasskallDärvid om
dröjsmålet ochtillorsaken om

utredningen be-den dåtidpunkt
avslutad. Sedanräknas ut-vara

denredningen skallslutförts om-
försäkrings-tillställasgående

kassan.
genomförasskallUtredningen

försäkradesmed densamrådi
denarbetstagarorganisation, om

medger det.försäkrade
skallFörsäkringskassan över-

rehabiliteringsut-föransvaretta
skäl tilldet finnsredningen, om

det.
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Den försäkrades ansvar
4§4

försäkradeDen skall lämna försäkradeDen skall söka ta
de upplysningar behövs för till arbetsförmåga såsinsom vara

klarlägga hans behov långt detta möjligt.att ärav
rehabilitering och efter bästa försäkradeDen skall lämna
förmåga aktivt medverka reha- de upplysningar behövsi försom
biliteringen klarlägga hans eller hennesatt

nedsättning arbetsförmåganav
och vad behövs för åter-attsom
ställa arbetsförmågan.

försäkradeDen skall medver-
ka aktivt till söka återfå sinatt
arbetsförmåga.

Arbetsgivarens ansvar
5§5

Försäkringskassan samordnar försäkradesDen arbetsgivare
och tillsyn de skall, detutövar insat- framståröver inteom som

behövs för rehabilite- obehövligt, söka klarläggaser som om
ringsverksamhet enligt denna den försäkrade behöver arbets-
lag. livsinriktad rehabilitering

Försäkringskassan skall den försäkradei till följdnär
samråd med den försäkrade sjukdom har helt ellervaritse av
till hans behov rehabi- delvis frånvarande frånatt sittav
litering klarläggs och arbete under längre tid fyrasnarast att än
de åtgärder vidtas behövs veckor följd,isom
för effektiv rehabilitering. den försäkrades arbetenären

Försäkringskassan skall, ofta har avbrutits kortareom av
den försäkrade medger det, sjukperioder elleri ar-
betet med rehabiliteringen den försäkrade begär det.närsam-
verka med hans arbetsgivare Arbetsgivaren skall snarast
och arbetstagarorganisation, vidta eller planera nödvändiga
hälso- och sjukvården, social- åtgärder för arbetslivsinriktaden

arbetsmarknads-tjänsten rehabilitering hos arbetsgivaren.samt
myndigheterna och andra myn-
digheter kan berörda.som vara
Försäkringskassan skall därvid
verka för dessa, ochatt var en

verksamhetsområde,inom sitt

4 Senaste lydelse 1991:1040.
5 Senaste lydelse 1991:1040.
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vidtar de åtgärder behövssom
för effektiv rehabiliteringen av
den försäkrade.

Försäkringskassan skall se
till rehabiliteringsinsatseratt
påbörjas så det medi-snart av
cinska och andra skäl möjligtär

6§5
den försäkradeOm behöver Arbetsgivaren skall under-

rehabiliteringsåtgärd, för vil- försäkringskassanrätta sinaen om
ken kan enligt åtgärder enligtersättning Underrättel-5utges
detta kapitel, skall försäkrings- skall lämnas ochsnarastsen
kassan rehabilite- veckorupprätta inom räknatsenasten sex
ringsplan. Planen skall såvitt från dagen
möjligt samråd med -för anmälani sjukdomsfal-upprättas om
den försäkrade. let falli § första5isom avses

Rehabiliteringsplanen skall stycket
de rehabiliteringsåtgärder -för anmälan det sjuk-ange om

skall komma fråga och domsfalli föregicknärmastsom som
har för dem, undersökningen falliansvaretvem som som avses

tidsplan för rehabiliteringen första5 § stycketi 2 samten
uppgifter be- -dåi övrigt begäran framställdes hossamt som

hövs för genomföra rehabili- arbetsgivaren falliatt isom avses
Planen skallteringen. första§inne- 5 stycketäven

hålla uppgift den beräknade Om försäkringskassan enligtom
kostnaden för under finnerersättning 10 § komplette-att en
rehabiliteringstiden. rande rehabiliteringsutredning

Försäkringskassan skall fort- behövs, skall arbetsgivaren med-
löpande till rehabilite- verka aktivt denna.iattse
ringsplanen följs och det vidatt
behov nödvändiga änd-görs

den.ringar i

7§7
Rehabiliteringersättning Arbetsgivare skall så längeut-

försäkrad, anställningennär pågår förges en vars ar- attsvara
betsfönnåga till följd sjuk- de åtgärder vidtas för arbets-av en
dom nedsatt med minst livsinriktadär rehabiliteringen som
fjärdedel, deltar i arbetslivsinrik- behövs för den försäkradeatt

6 Senaste lydelse 1991:1040.
7 Senaste lydelse 1991 1040.:
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hosåtergå arbeteskall kunna irehabiliteringtad attavsersom
behållaellerarbetsgivarenellersjukdomstidenförkorta att ar-

denne.betet hosellerförebyggadelvishelt eller
arbetsför-nedsättninghäva av

mågan.
be-Rehabiliteringsersättning

rehabiliteringspenningstår av
bidrag.särskiltoch

Rehabiliteringsersättning ut-
för-denansökanefterbetalas av

säkrade.
Rehabiliteirngsersättning ut-

må-med denochtilllängstges
försärkadedenden dånad före

fyller år.65
denellerRegeringen myn-

bestäm-regeringendighet som
föreskriftermeddelafär ommer

vidrehabiliteringserättning ut-
bildning.

8§
enligtArbetsgivarensrehabiliteringspenningHel ansvar

de skyl-inskränker§§5-7 intedenför dag 80 procentutgör av
hardigheter arbetsgivarensjukpenninggrundan-fastställda en-

stycketkap. andraligt 3 §3med 365.deladinkomsten,de ar-
1977:1160betsmiljölagenRehabiliteringspenningen attav-

arbetsförhål-lcrontal.helarundas till attnärmaste anpassagenom
lämp-vidtalandena eller annan

arbets-tillåtgärd hänsynlig ta
särskilda förutsättning-tagarens

för arbetet.ar
fårFörsäkringskassan när

yttrande fråninhämtadet behövs
skyl-deYrkesinspektionen om

hardigheter arbetsgivare en-en
dearbetsmiljölagenligt i avse-
stycketförstaenden inämnssom

8 1997:562.lydelseSenaste
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Försäkringskassans ansvar
9§°

Saknar den försäkrade arbets- Försäkringskassan skall se
förmåga hel rehabilite- till den försäkrades behovutges att av
ringspenning. arbetsförmå- rehabiliteringOm klarläggssnarast

saknas helt ned- ochinte de åtgärder vidtasär attgan men som
fjärdedelarmed minst behövs för effektiv rehabili-satt tre en

fjärdedels rehabili- Rehabiliteringsinsatsertering.utges tre
Är arbetsförmå-teringspenning. skall påbörjas så detsnart av

nedsatt i mindre grad medicinska och andra skäl ärgan men
med minst hälften halv möjligt.utges
rehabiliteringspenning. I Om arbetsgivaren begär det,annat
fall fjärdedels rehabi- skall försäkringskassanutges utseen en
literingspenning. särskild kontaktperson hos sig

Arbetsförmågan skall under med uppgift stödja arbetsgi-att
fullgöratiden för rehabiliteringsåtgärden arbetet påi attvaren

nedsatt den mån den för- åliggandenai enligt 5-7 §§.anses
säkrade på grund åtgärden ärav
förhindrad förvärvsarbeta.att

§1010
Särskilt bidrag under Försäkringskassan skallutges om

rehabiliteringstiden för kostna- det behövs komplettera arbets-
der för den försäk-uppstår undersökning enligtgivarens 5 §som
rade i samband med rehabili- första stycket med utredningen
teringen. Ytterligare föreskrifter den försäkrades behovom av

sådant bidrag får meddelas arbetslivsinriktad rehabiliteringom
regeringen. för arbete hos arbetsgi-av annan

den elleränvare egna av annan
form rehabilitering.av

kompletterandeDen rehabili-
teringsutredningen skall påbör-

dröjsmål ochjas utan vara av-
slutad fjorton dagar fråninom
det den påbörjades, det inteom
finns särskilda skäl färdig-att
ställa den senare.

9Senaste lydelse 1991:1040.
l° Senaste lydelse 1991:1040.
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11§11
undersök-arbetsgivarensskall så OmförsäkradeDen snart

försäkringskassansellertvåoch inomdet kan ske ningsenast
kompletterande utredningförsäkringskassan visarveckor till an-

försäkrade behöverdenför-sina sär-sådan ändringmäla attav
enligt bestäm-skilda åtgärderbetydelsehållanden är avsom

kapitel, skalldettamelsernarehabiliteringser-till iför rätten
fjortonförsäkringskassanrehabiliterings- inomförellersättning

det undersökningendagar frånstorlek.ersättningens
utredningen avslu-ellerkom in

rehabilite-tades upprätta en
ringsplan.

Rehabiliteringsplanen skall
rehabiliteringsåtgärderdeange

fråga ochkommaskall isom
för dem,har ansvaretvem som

tidsplan för rehabiliteringen
uppgifter be-i övrigtsamt som

genomföra rehabi-hövs för att
skallliteringen. Planen in-även

den beräk-nehålla uppgift om
kostnaden förnade ersättning
rehabiliteringstiden.under

skall fort-Försäkringskassan
rehabilite-löpande till attse

detringsplanen följs och vidatt
ändringar den.behov igörs

skall föl-Rehabiliteringsplanen
kontinuerligt ochjas omprö-upp

gångminst sjättevas en var
månad.

§1212
samord-FörsäkringskassanBestämmelserna kap. 12 §i 3

och håller uppsikt deförsta-femte styckenaoch 16 § övernar
behövs för reha-fråga reha-tillämpas i insatseräven om som

biliteringsverksamhet enligt den-biliteringspenning.
lag.na

skallFörsäkringskassan i ar-
betet med rehabiliteringen sam-

lydelse 1991:1040.Senaste
12 lydelse 1991:1976.Senaste



SOU 1998:104 Författningsförslag 31

verka med den försäkrades
arbetsgivare och arbetstagar-

hälso- och sjuk-organisation,
vården, socialtjänsten samt
arbetsmarknadsmyndigheterna
och andra myndigheter kansom

berörda. Försäkringskas-vara
skall därvid verka för attsan

dessa, och verk-inom sittvar en
samhetsområde, vidtar de åtgär-
der behövs för effektivsom en
rehabilitering den försäk-av
rade.

försäkringskassanOm finner
det föreligger allvarliga bris-att

det varpå arbetsgivareni sättter
fullgör skyldighet enligtsin
3kap. arbetsmiljölagen2 §a
1997:1160 på lämplig sättatt

arbetsanpass-organisera en
och rehabiliteringsverk-nings-

samhet, skall försäkringskassan
anmäla iakttagelser tillsina
Yrkesinspektionen.

Arbetsgivarens kostnader och
till ersättningrätt

13
får rehabiliterings-Den Arbetsgivaren ska bekosta desom

fárersättning behålla rehabiliteringsåtgärder föl-ersätt- som
ningen enligtjer 5-7 §§.ansvaretav

vid kortvarig ledighet för I 14-23 bestämmelser§§ ges
enskild angelägenhet vikt och rehabiliteringsersättning tillav om

vid ledighet på grund försäkrad deltar arbets-iav som
uppehåll i rehabiliteringen enligt livsinriktad rehabilitering. Till
föreskrifter meddelas arbetshjälpmedel lämnas bidragsom av

eller denregeringen myndighet från sjulçförsäkringen enligt sär-
bestämmer.regeringen skilda bestämmelser.som

kostnaderFör beta-intesom
las enligt andra stycket har
arbetsgivaren tillrätt ersättning

3 Senaste lydelse 1991:1040.
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föreskrifterenligt rege-som
meddelar.ringen

Rehabiliteringsersättning
14§

Rehabiliteringersättning ut-
försäkrad,när vars ar-enges

sjuk-följdtillbetsförmåga av
med minstnedsattdom är en
arbetslivsinrik-fjärdedel, deltar i

rehabiliteringtad attsom avser
ellersjukdomstidenförkorta att

ellerförebyggaeller delvishelt
arbetsför-nedsättninghäva av

mågan.
be-Rehabiliteringsersättning

rehabiliteringspenningstår av
bidrag.och särskilt

Rehabiliteimgsersättning ut-
för-ansökan denefterbetalas av

säkrade.
Rehabiliteimgsersättning ut-

må-och med dentilllängstges
försärkadedenföre den dånad

fyller 65 år.
denellerRegeringen myn-

be-regeringendighet som
föreskrifterfår meddelastämmer

vidrehabiliteringserättningom
utbildning.

§1415
rehabiliteringspenningHelRehabiliteringspenningen

denför dag 80beloppmed detminskas procentskall utgör av
sjukpenninggrundan-fastställdatid fårförsäkrade förden samma

delad med 365.de inkomsten,som
Rehabiliteringspenningenföräldra-ellersjukpenning av-

hela krontal.tillrundasdenna lag,enligtpenningförmån närmaste
eller livräntasjukpenning en-

arbets-1976:380lagenligt om
ellerskadeförsäkring motsva-

lydelse 1998:547.Senaste
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rande enligtersättning någon
författning, dock inte liv-annan
till efterlevande iränta samt
endast till den delövrigt ersätt-

ningen inkomst-avser samma
bortfall rehabiliterings-som

avsedd täcka,penningen är att
studiehjälp, studiemedel, kort-

tidsstudiestöd särskilteller
vuxenstudiestöd enligt studie-
stödslagen 1973:349, studie-
stöd enligt lagen 1983:1030

särskilt vuxenstudiestöd förom
arbetslösa, särskilt utbildnings-
bidrag eller till del-ersättning

teckenspråks-utbildningitagare
för föräldrarvissa TUFF, dock

till den del studiestödetinte är
återbetalningspliktigt.

Vad föreskrivs förstaisom
stycket gäller beträffandeäven
motsvarande förmån utgessom
till den försäkrade grundvalpå

utländsk lagstiftningav

§1516
Rehabiliteringsersättning Saknar den försäkrade arbets-en-

ligt detta får,kapitel förmåga hel rehabilite-omstän- utgesom
digheterna motiverar det, dras in ringspenning. Om arbetsförrnå-
eller ned den för- inte saknas heltsättas ned-ärom gan men
säkrade underlåter till för- med minst fjärdedelaratt satt tre
säkringskassan anmäla sådan fjärdedels rehabili-utges tre

Ärändring förhållande, teringspenning. arbetsfönnå-ärav som
betydelse för till reha- nedsatt i mindre gradrättenav gan men

biliteringsersättning eller för med minst hälften halvutges
rehabiliteringsersättningens rehabiliteringspenning. I annat
storlek. fall fjärdedels rehabi-utges en

nedsättningOm eller literingspenning.
indragning i andra fall Arbetsförrnågan skall underav
ersättning här tiden för rehabiliteringsåtgärdensom avses
föreskrivs i 20 kap. 3 nedsatt deni mån den för-anses

15Senaste lydelse 1997:275.

18-12422
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säkrade på grund åtgärden ärav
förhindrad förvärvsarbeta.att

§1617
Särskilt bidrag underdetta ka-Frågor i utgesavsessom

för kostna-för- rehabiliteringstidenpitel den allmännaprövas av
der för den försäk-vilken den uppstårsäkringskassa hos som

med rehabili-eller rade i sambandförsäkrade inskrivenär
Ytterligare föreskrifterinskriven han teringen.skulle ha varit om

sådant bidrag får meddelasåldersvillkoret ihade uppfyllt om
försäkrings- regeringen.kap. 41 Denna av

får uppdrakassa dock en an-
försäkringskassa prövaattnan

sådana frågor.

18 §
försäkrade skall såDen snart

det kan ske och inom tvåsenast
försäkringskassanveckor till an-

mäla sådan ändring sina för-av
hållanden betydelseärsom av
för till rehabiliteringser-rätten

eller för rehabiliterings-sättning
storlek.ersättningens

19 §
Bestämmelserna i kap.3 12 §

och första-femte styckena16 §
frågatillämpas i reha-även om

biliteringspenning.

20 §
får rehabiliterings-Den som

får behållaersättning ersätt-
ningen

vid kortvarig ledighet för
enskild angelägenhet vikt ochav

vid ledighet på grund av
uppehåll i rehabiliteringen enligt

16 lydelseSenaste 1991:1040.
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föreskrifter meddelassom av
ellerregeringen den myndighet

regeringen bestämmer.som

21 §
Rehabiliteringspenningen

skall minskas med det belopp
den försäkrade för tid fårsamma
som

sjukpenning eller föräldra-
penningförmån enligt denna lag,

sjukpenning eller livränta en-
ligt lagen 1976:380 arbets-om
skadeförsälcring eller motsva-
rande enligtersättning någon

författning, dock inte liv-annan
till efterlevande iränta samt

övrigt endast till den del ersätt-
ningen inkomst-avser samma
bortfall rehabiliterings-som
penningen avsedd täcka,är att

studiehjälp, studiemedel, kort-
tidsstudiestöd eller särskilt
vuxenstudiestöd enligt studie-
stödslagen 1973:349, studie-
stöd enligt lagen 1983:1030

särskilt vuxenstudiestöd förom
arbetslösa, särskilt utbildnings-
bidrag eller ersättning till del-

i teckenspråks-utbildningtagare
för vissa föräldrar TUFF, dock
inte till den del studiestödet är
återbetalningspliktigt.

Vad föreskrivs förstaisom
stycket gäller beträffandeäven
motsvarande förmån utgessom
till den försäkrade på grundval

utländsk lagstiftning.av

22 §
Rehabiliteringsersättning en-

ligt detta kapitel får, omstän-om
digheterna det,motiverar dras in
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den för-eller nedsättas om
till för-säkrade underlåter att

anmäla sådansäkringskassan
förhållande,ändring ärsomav

för till reha-betydelse rättenav
förellerbiliteringsersättning

rehabiliteringsersättningens
storlek.

nedsättning eller indrag-Om
fall ersättningandraning i av

föreskrivs i 20här avsessom
kap. 3

23 §
dettaiFrågor avsessom

den allmännakapitel prövas av
vilken denförsäkringskassa hos

ellerinskrivenförsäkrade är
inskriven hanskulle ha varit om

åldersvillkoretuppfyllt ihade
försäkrings-kap. 4 Dennal

får dock uppdrakassa en an-
försäkringskassa prövaattnan

frågor.sådana

kraft den januari 2000.llag träder iDenna
förgäller kostnadertredje stycketbestämmelserna i 13 §De nya

dagen.vidtas fr.0.m. denrehabiliteringsâtgärder som
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Förslag till2

lagen 1991 1047ändring iLag :om

sjuklönom

1991:1047 sjuklönfråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
följande lydelse,skall hadels 12 §att

följandeinföras paragraf,skall 7det i lagendels att aven ny a
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7a§
återgångunderlättaFör iatt
sjukdoms-arbete anslutning tilli

stället för den sjuklönfall får i
skulle ha utgetts un-som annars

sjuklöneperioden skäligder er-
för arbetstagrenssättning utges

till och frånmerutgifter för resor
arbetet.

Merutgifterna skall ha upp-
kommit på grund arbets-attav

hälsotillstånd tillå-intetagarens
eller hennehonom att utnytt-ter

färdsätt han eller hondetja som
använder för sådananormalt

resor.
enligt den-Dagar ersättssom

paragraf skall räknas in ina
sjuklöneperioden.

12§
skall till den all- Arbetsgivaren skall till den all-Arbetsgivaren

försäkringskassan anmäla försäkringskassan anmälamännamänna
sjukdomsfall har arbets- sjukdomsfall har arbets-gett gettsom som

till sjuk- hos honomhos honom till sjuk-rätt rätttagarentagaren
anställ- lönlön, sjulcperioden och eller enligt 7ersättningom a

sjuklöne-fortsätter efter sjukperioden och anställ-ningen om
Anmälan skall fortsätter efterperiodens utgång. ningen sjuklöne-
kalenderdagar periodens utgång. Anmälan skallinom sjugöras

från denna tidpunkt. kalenderdagarinom sjugöras
skall vidare från denna tidpunkt.Arbetsgivaren
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sjukdomsfalluppgift Arbetsgivaren skall vidarelämna om
hos lämna uppgift sjukdomsfallhar arbetstagarengett omsom

sådan har arbetstagaren hoshonom till sjuklön. Enrätt gettsom
skriftligen honom till sjuklön elleruppgift skall lämnas rätt er-

riksförsälcringsverket. enligt sådanEntill 7sättning a
uppgift skall skriftligeneller, efter lämnasRegeringen rege-

bemyndigande, riksför- till riksförsäkringsverket. Rege-ringens
föreskriva eller, efter regeringenssäkringsverket får ringenatt

bemyndigande, riksförsälcrings-uppgifter stället skall lämnasi
verket får föreskriva uppgif-till försäkringskassan samt att att

för-lämnas med i stället skall lämnas tilluppgifterna får ter
databehand- säkringskassan uppgif-hjälp automatisk samt attav

detta får lämnas med hjälpling. Uppgift i ternasom avses av
vid automatisk databehandling.stycke skall lämnas Upp-senast

giñ detta styckeden kalendermånad iutgången som avsesav
skall lämnas vidföljer efter den under vilken utgångensenastsom

kalendermånad föl-sjuklöneperioden löpte denut av som
jer efter den under vilken sjuk-
löneperioden löpte ut.

vid inträffad arbetsskada finnsanmälningsskyldighet före-Om
arbetsskadeförsälcring.skrifter lagen 1976:380i om

kraft den och tillämpaslag träder i 1 januari 2000 på sjukperio-Denna
der inträffar fr.0.m. denna dag.som
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till3 Förslag
ändring i kommunalskattelagenLag om

1928:370

föreskrivsHärigenom anvisningarna till kommunalskatte-19 §att
skall ha följande lydelse.lagen 1928:370

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1719
inkomst enligt denna lag räknas icke:Till skattepliktig - - -

försäkringpå grund jämlikt lagen 1962:381ersättning, avsom om
allmän försäkring, lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring ellerom

arbetsskadeförsäkringlagen 1976:380 tillfallit den försäkrade,om om
icke grundas på förvärvsinkomst eller föräldrapen-ersättningen utgör

ock sådan enligt lag eller särskild författning,ing, så ersättning annan
annorledes grund sjukförsäkring,utgått påän sagts,som av som nyss

olycksfalltill någon vid sjukdom eller i arbete eller under militärtjänst-
eller fall lagen 1977:265göring i i statligt personskade-som avses om

skydd eller lagen 1977:267 krigsskadeersättning till sjömänom om
förvärvsinkomst,icke ersättningen grundas på vil-ersättning,ävensom

ken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund för-av annan
säkring, icke tagits i samband med docktjänst, till skattepliktigattsom
inkomst räknas ersättning i form eller formpension i livränta iav av
den mån livräntan skattepliktig enligt eller32 § 1 2 så ockär mom.,
ersättning utgår på grund trafikförsäkring eller ansvarig-som av annan
hetsförsäkring grundeller på skadeståndsförsäkring och förlo-av avser
rad inkomst skattepliktig natur;av

belopp, till följd försäkringsfall eller återköp försäkringensom av av
grund kapitalförsäkring,utgått på av - - -

ersättning jämlikt lagen 1956:293 ersättning smittbärareom om
icke grundas förvärvsinkomst;ersättningen på - - -

studiestöd enligt eller kap. studiestödslagen3 4 1973:349, internat-
bidrag, studielån och resekostnadsersättning enligt 6 och kap.7 samma
lag sådant särskilt bidrag vilket enligt regeringen eller statligsamt av
myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare arbetsmark-i
nadsutbildning med dem frågai sådant bidrag likställda, ochsamt om

följd härav bidragsberättigadei de icke avdrag för kostnaderäger göra
skola bestridas med bidrag förevarande slag;avsettssom av - - -

allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag, barnpension enligtsamt

17Senaste lydelse 1997:1292.
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till den del pensionen för varje månad denförsäkringlagen allmänom
eller, vid ef-tolftedel fyrtio pensionöverstigerinte procenten avavser

basbeloppet den månad pensionenbåda föräldrarna, åttio procent,ter av
allmän försäkringkap. lagen 1962:381sådan i 2 §17samt omavser

till enligt lagenefterlevandelivränta barnformangiven livränta i av
lag-yrkesskadeförsälcring eller enligt i nämnda1954:243 annanom

minskninglivräntan föranlett så-författning till den delangiven avrum
skattepliktig;intedan del barnpension ärsomav

med bidragarbetslöshetsnämndutgiveskontantunderstöd, avsom
statsmedel;av

enligtenligt handikappersättning 99handikappersättning
allmänkap. och 3 lagenallmän 2kap. och lagen2 3 §§ omom

del vårdbi-vårdbi- försäkring, sådandelförsäkring, sådan avav
ochdrag enligt kap. 4 4och 9drag enligt kap. 4 49 aa

lag ersättningersättninglag utgörutgör samma somsamma som
förför för merkostnader, ersättningersättningför merkostnader,

merutgifter for enligt kapkap 3merutgifter för enligt 3 resorresor
lag ellersärskilt pensi- 7 §lag, ersättning7 § a sammaa samma

merutgifterför enligt1990:773 förenligt lagenonstillägg resor
1991:1047 sjuk-till lagenpensionstillägg 7 §särskilt a omom

pensionstilläggvård lön, särskiltfolkpension för långvarig en-
1990:773 särskiltbarn ligt lagensjukt eller handikappat omav

pensionstillägg till folkpensionhemsjukvårdsbidrag ochsamt
för långvarig vård sjukt ellerhemvårdsbidrag, utges av avsom
handikappat barn hemsjuk-landstingskom-kommunala eller samt
vårdsbidrag och hemvårdsbidrag,till den vårdbe-munala medel

kommunala ellerhövande utges avsom
landstingskommunala medel till
den vårdbehövande;

enligt lagen 1993:389assistansersättning assistansersättningom
till kostnader för personlig enligt lagenoch ekonomiskt stöd assistans

till funktionshindrade;1993:387 stöd och service vissaom
1994:308 bostadstillägg tillbostadstillägg enligt lagen pensio-om

närer;
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handikappade;tillbostadstilläggkommunalt
ochbostadsbidrag1988:786lagenibostadsbidrag omavsessom

bostadsbidrag;1993:737lagen om
utländskavid adoptionbidrag1988:1463enligt lagenbidrag avom

barn;
ensamståendetillbidragsärskilt1992:148lagenenligtbidrag om

med ba ; - --

gångenförstatillämpasoch2000januarikraft den lträder ilagDenna
taxering.vid års2001
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Del I

utgångspunkterBakgrund och
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Inledning1

Bakgrund1 1
.

flerahararbetstagare utrettsrehabiliteringenförFrågan ansvaret avom
Rehabiliterings-ladesarbetsgivarensförGrundengånger. genomansvar

rehabili-samordnadochTidig1988:41SOUbetänkandeberedningens
träd-lagregleringför dengrundtillprinciplades iFörslagettering. som

i arbetsgivarnapådå lades1992. Detjanuaridenkraft lde i ansvar som
genomslagfått detuppfattning intemångasdock enligt av-har som var

sett.
förutredas inomdärför ånyokom attRehabiliteringsansvaret ramen

arbetsskadekommittén, SAK.ochSjuk-bedrevsdet arbete avsom
tillräck-intearbetsgivaransvaret ärblandframhöllKommittén annat att

arbets-mellanansvarsfördelningenekonomiskadenligt preciserat, att
oldarheter iråderdetochoklarförsäkiingskassan attärochgivaren

rehabiliteringsutredningama.förgällerdetregelverket ansvaretnär
1996:113 Enbetänkandet SOUlagändringar iföreslog vissaSAK

Förslagetrehabilitering.ochsjukdomvidförsäkringaktivallmän och
arbetsgivarensförtydligagradtillräckligt högiansågs dock inte ansvar.

utredningendärför regeringentillsattejuni 199726beslut denGenom
utfornmingenkostnadsansvarochåtgärds- samtarbetsgivarens avom

AGRA.sjuklön,kostnader förförsäkringen mot

Utredningsuppdraget1

arbetsgiva-utredning1997:90dir.direktivregeringensEnligt avom
före-utredarenskarehabiliteringvidkostnadsansvaråtgärds- ochrens

sträckaska sig.dethur långtinträda ochskaarbetsgivarensslå när ansvar
åtgär-förtidenfrågasåväl i ansvaretpreciserasskaAnsvaret somom

arbetsgivaresbelysaUtredaren skakostnader.ochinriktningdemas art,
ochrehabiliteringsansvaret övervägafullgöraförutsättningarolika att

fullgör sittintearbetsgivaresanktionsmöjligheter motfrågan somom
mellan arbetsgiva-hurutredaslutligen gränsenskaUtredarenansvar.

förstadras.ska Irehabiliteringsaktörersövrigaoch ansvaransvarrens
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hand ska gränsdragning mellangöras arbetsgivarensen respektive
försäkringskassans göras.ansvar

1 Utredningsarbetet

Utredningen har fått tiden för avsluta uppdraget förlängdatt till först
den 16 1998 och därefter till den 10 augusti 1998. Tiden harmars än-
dock inte medgett några omfattande undersökningar huregna mer av
arbetet med rehabilitering bedrivs i praktiken. Visst utredningsmaterial
har dock kunnat erhållas bland bearbetningannat genom en av svaren
från enkät och nackeproblem Riksförsäkringsverketen om rygg- som
och Sahlgrenska universitetssjukhuset gjorde 1994-1995.

Utredningens sekretariat har fått information och synpunkter vid
kontakter under hand med bland företrädare inom denannat fackliga
rörelsen och arbetsgivarorganisationema, anställda vid försäkringskas-

Yrkesinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen,soma, Riksskatteverket
och Riksförsäkringsverket, företrädare för arbetsgivarringar, privata
rehabiliteringsanordnare, försäkringsbolag och kommuner liksom från
olika statliga utredningar.

sekretariatet har gjort studieresa till Holland för del dettaen att ta av
lands lagstiftning och erfarenheter i fråga rehabilitering och före-om
tagshälsovård.
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reglerNuvarande2

Inledning1

denberoende påoch harenhetligt begreppingetRehabilitering är var
mål. Enligtochinnehållden olikahandharochbedrivs omsomvem

rehabilitering iomfattaderehabiliteringsrefonntill 1992 årsförarbetena
Medyrkesinriktad rehabilitering.ochsocialmedicinsk,vid mening

grundläg-förbättraåterställa elleravsågsrehabiliteringmedicinsk att
ansvarade för.handförstailandstingennågotfunktioner,gande som

råd,service,omfattade åtgärderrehabiliteringensocialaDen upp-som
frågafrämstangelägenheter ochpersonligabistånd iochlysning envar

förhade ocksåsocialtjänst. Kommunerna attkommunernasför ansvar
behövde.hjälp deochvårdmissbrukare fick den som

arbetsmarknadsorga-låg inomrehabiliteringenyrkesinriktadeDen
för-arbetsträning,arbetsprövning,innefattadeochansvarsområdenens

hjälpmedelbidrag tillarbetsmarknadsutbildning,djupad vägledning,
anpassadetillhandahållandehandikappade ochanordningar tilloch av

förändrades arbets-rehabiliteringsrefonnenmedarbetsplatser. ochI
arbetslivs-till del.ansvarsområde viss Begreppetmarknadsorganens

arbets-åtgärderomfattar devilketrehabilitering infördesinriktad som
utfor-dettaför. Huroch försäkringskassoma ärgivarna ansvaransvarar

följande avsnitt.vibeskriver imat
arbetslivs-för denregelsystemsammanhålletdag ingetfinns iDet

prob-överblickskaffa sig överrehabiliteringen. Ettinriktade sätt att en
finner dåsituation. Manpå arbetstagarensfokuseralemområdet är att

skyldigheterochrättigheterRegleraktuella.regelsystem äratt tre om
rehabiliterings-tidsskedenolikahuvudaktörema iberördaför de av

arbets-nämligenolika lagardelar iväsentligaåterfinns iarbetet tre
försäkring,allmän AFL,1962:3811977:1160, lagenmiljölagen om

anställningsskydd, LAS.l982:80lagenoch om
arbets-de reglerbeskrivafölj andedetkommer iVi närmareatt som

rehabilitering enligtanställdesgäller dendetbeaktaskagivaren när
ochförsäkringskassanförgällerreglerdeVi beskriverAFL. även som

vilka sjuk-viaktörer. Därutövergäller för övrigavadberör angersom
kollektiv-dels enligtenligtdels AFL,aktuellaersättningsnivåer ärsom
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avtal. För så heltäckande bildatt möjligt arbetstagarensge en som av
situation i rehabiliteringshänseende beskriver vi vissa arbetsmiljö-även
regler de anställningsskyddsnonner framgårsamt anställnings-som av
skyddslagen och Arbetsdomstolens tolkning lagen.av

2.2 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagens ändamål förebygga ohälsaär och olyckfallatt i ar-
betet i övrigt uppnå god arbetsmiljö.ävensamt att Lagen ställer kraven
på arbetsgivaren arbetsförhållandenaatt utifrån arbetstagarnasanpassa
särskilda förutsättningar för arbetet, det kapi 3 1även §men anges a

arbetsgivare och arbetstagare skaatt samverka för åstadkommaatt en
god arbetsmiljö. godEn arbetsmiljö kan inte åstadkommas arbets-av
givaren ensam.

Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför
arbete för arbetsgivares räkning. Arbetsgivarens för anpassningansvar

arbetsförhållandena och organiserandet arbetsanpassnings- ochav av
rehabiliteringsverksamheten inträder i och med arbetsgivaren haratt
anställt och denne utför arbete för arbetsgivarens räkning.en person
Lagen gäller självfallet arbetstagarenäven frånvarandenär påär grund

sjukdom. Begreppen arbetsgivare respektive arbetstagare definierasav
inte i lagen. Frågan arbetsgivar- och arbetstagarbegreppenom avgörs
med ledning allmänna rättsregler och praxis. Vad klargjortsav som

domstolsavgöranden betraktaär är arbets-genom attvem som som
till skillnad från uppdragstagare.tagare

Om den åtagit sig utföra arbete arbetstagareatt ellerärsom upp-
dragstagare beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Gränsdrag-
ningen mellan arbetstagare och uppdragstagare helhets-görs genom en
bedömning samtliga omständigheter. Det finns antal faktorerettav som

tala för den utför arbeteatt betraktaär arbetstagare.anses attsom som
Några dessa faktorer den skaär utföra arbetet arbetsskyl-av ärom som
dig personligen, tillhandahåller arbetsredskap, möjlighetvem som att
utföra liknande arbete någon betydelse och den arbets-av annan om
presterande intar beroendeparten ställning i ekonomiskt elleren orga-
nisatoriskt hänseende.

Den står i avtalsförhållande medett arbetstagare försom atten
arbete utfört betrakta arbetsgivare.är att som

ochI med anställdatt och,är bortsett från sjukfrånvaro-personen
perioder, utför arbete för arbetsgivarens räkning utlöses arbetsgivarens

för anpassning arbetssituationen. Vid mycket kortaansvar anställ-av
ningsförhållanden blir dock detta tämligen innehållslöst.ansvar
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tillsynocharbetsmiljönIntemkontroll2.2.1 av

beskaff-arbetsmiljönsreglerbarainteinnehållerArbetsmiljölagen om
reglerinnehåller ävenskyldigheter. Lagenarbetsgivarens omochenhet
kravdetilllevaförtillvägaska att somarbetsgivarenhur upp

Arbetarskydds-ocharbetsmiljölagen§kap 2ställer. I 3regelsystemet a
arbetsmiljönochIntemkontroll1996:6AFSföreskrifterstyrelsens

arbetsgivarenför sty-underlätta attskametodikreglerfinns somenom
ASSintemkontroll.kalladarbetsmiljöhänseende, såiverksamhetenra

rehabiliteringocharbetsanpassningföreskrifterhar gett utäven om
påverksamhetenhurreglerinnehållerhuvudsaki1994:1AFS omsom

intemkontroll att systema-Medorganiseras.skaområde menasdetta
arbetsmiljö-såverksamhetenfölja attochgenomföraplanera,tiskt upp

de kravarbetsmiljökrav ärfortlöpande. Deuppfylls avseskraven som
Arbetar-ocharbetsmiljölagen,arbetsmiljframgår avsom

föreskrifter.skyddsstyrelsens
fort-arbetsförhållandenaundersökasystematisktskaArbetsgivaren

Arbetsarbetet.olycksfall iochohälsaförriskernabedömaochlöpande
tillbudallvarligaolycksfall ochohälsa,tillorsakernautredaskagivaren

omedelbartarbetsgivarenskamöjligtpraktisktdetarbetet. Omi är
till. åt-anledning Deundersökningarnaåtgärdergenomföra de gersom

skaDettidsplaneras.skaomedelbartgenomföraskangärder intesom
förvidtasmåsteåtgärderför dehandlingsplanerårligen somupprättas

till förendastHandlingsplanernauppfyllas. ärskaarbetsmiljökravenatt
behovetöverblick överarbetstagarnaocharbetsgivaren avenatt ge

deuppskjutaförintäkttill attoch kan intearbetsmiljöförbättringar tas
harIntemkontrollreglemaomgående.vidtamöjligaåtgärder attärsom

arbets-delardeirehabiliteringreglernabetydelse för avsersomom
rehabiliteringsverksamheten. Dennaorganiserandetochanpassning av

föremål förblikan ävenrehabiliteringsansvararbetsgivarensdel av
sanktioner.ochtillsyn

förarbetsmiljöntillbegränsasintemkontrollen inteviktigtDet attär
be-förhållandenomfattararbetstagarna ävenhuvuddelen utan somav

arbets-betydelseockså attindivider. Det storfå ärnågraeller avrör en
arbets-erfarenheterochkunskaperarbetstagarnasutnyttjargivaren om

harvillkor ochunder olikaoftaarbetaroch kvinnorMänförhållandena.
väsentligtarbetsuppgifterna. Det ärförförutsättningarolikavanligen

bedrivaskanintemkontrollarbetetsåuppfattningarskildafram attfåatt
behoven.faktiskadeutifrån
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2.2.2 Anpassning arbetssituationenav

Enligt 3 kap. arbetsmiljölagen3 § ska arbetsgivaren attgenom anpassa
arbetsförhållandena eller vidta andra lämpliga åtgärderatt tagenom
hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Arbets-
givaren ska vid planläggningen och anordnandet arbetet beaktaav
människors olika förutsättningar utföra arbetsuppgifterna. Enligt 3att
kap. ska arbetsgivaren2 § till det i hans verksamhet finnsatta se en
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet organiseradärsom
på lämpligt för fullgörande de uppgifter enligtsätt ochAMLav som
AFL vilar på honom.

Arbetarskyddsstyrelsen har preciserat arbetsgivarens skyldigheter
enligt 3 kap. föreskriftema3 § AML arbetsanpassning ochgenom om
rehabilitering, AFS 1994:1. vägledningSom vid tillämpningen före-av
skriftema finns allmänna råd, inte juridiskt bindande oftaärsom men
har betydelse vid bedömningen enskilda fall.stor av

Arbetsgivaren ska enligt föreskrifterna fortlöpande reda på vilkata
behov och rehabiliteringsåtgärderanpassnings- finns blandav som ar-
betstagarna och så tidigt möjligt påbörja arbetet med anpassningsom

arbetssituationen och rehabilitering de arbetstagare har be-av av som
hov detta. Arbetsgivaren ska klargöra hur arbetet med arbetsanpass-av
ning och rehabilitering ska fördelas och den skaansvarige ha de befo-
genheter, och den kompetens behövs för uppgifterna. An-resurser som
passnings- och rehabiliteringsarbetet ska organiseras så det kan ske iatt
samarbete med de berörda arbetstagarna, försäkringskassan och andra
myndigheter.

Arbetssituationen bör för samtliga anställda utfonnas utifrån det
faktum människor till exempel har olika utbildningsbakgrund,att att
tidigare yrkeserfarenheter varierar, funktionshinder relativtatt är van-
liga och människor åldras och därmed drabbas åldersföränd-att av
ringar. Enligt bestämmelserna i AFS 1994:1 ska arbetsgivaren anpassa
de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt från deras
förutsättningar för arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren måste beakta om
den enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan
begränsning arbetsförmågan. Målsättningen med den individuellaav
arbetsanpassningen vidta sådana åtgärderär arbetstagarenatt kanatt

kvar eller återkomma till sitt vanliga arbete.vara
Med det vanliga arbetet förstai hand det arbete arbets-avses som

faktiskt utför eller brukar utföra.tagaren Om det inte möjligtär att an-
det vanliga arbetet så det arbetstagaren bör andra arbetsattpassa passar

uppgifter, eventuellt efter anpassning arbetssituationen, liggerav som
inom arbetstagarens arbetsskyldighet erbjudas den anställde. De anpass-
ningsåtgärder i AFS 1994:1 allmänna råd anskaffningomnämns ärsom
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förändringar i denarbetsredskap,och särskildahjälpmedeltekniskaav
arbets-förändringarbetsorganisationen,ellerarbetsmiljönfysiska av

de psykolo-arbetsmetoderarbetstider,arbetsfördelning,uppgifter, samt
åtgärderförhållandena. Andraoch sociala nämns ärgiska perso-som

ellerarbetsträninginfonnationsinsatser,särskildanella stödinsatser,
problemlösakanOmplaceringarbetsprövning. sätt attett menvara

hand.sistabör tillgripas idenna åtgärd
kan lqävamycketför hursjälvfalletfinnsDet gräns av enmanen

någonramlag den inteeftersom AMLarbetsgivare, är"men angeren
ställa arbetsgivarenkan påVilka kravklar för styrsansvaret.gräns man

den arbetstagarenutvecklingen ochtekniskadenbland nyttaannat av
måstekräva arbetsgivarenrimligtVadåtgärden.kan ha är att avsomav

enskilda fallet därdetomständigheterna iefter prövningavgöras aven
och förutsätt-förhållandenarbetsgivarensarbetstagarenssåväl som

ningar in.vägs

Tillsyn2.2.3

Arbetarskyddsstyrelsens före-ocharbetsmiljölagenTillsynen över att
kan med-YrkesinspektionenYrkesinspektionen.skrifter efterlevs utövar

före-för lagen ellerdet behövseller förbuddela förelägganden attom
förbud kanföreläggande ellerbeslutefterlevas. Iskriftema ska om

vidtar sådanaarbetsgivaren intevite. OmYrkesinspektionen sätta ut
åtals-förelagd kan yrkesinspektionenblivithanåtgärder göra ensom

Yrkesinspek-utdömande.till länsrätten vitetseller ansökaanmälan om
Arbetarskyddsstyrelsen. Vissaöverklagas hosbeslut fårtionens av

får överklagas hos regeringen.beslutArbetarskyddsstyrelsens

allmän försäkring2.3 Lag m.m.om

Arbetsgivarens2.3.1 ansvar

sjuklönelagenSjuklön enligt

förut-sjuklön arbetsgivaren under vissa1991:1047Enligt lag ärom
sjuklön till arbetstagaren. Arbetsgivarenbetalaskyldigsättningar äratt

försäkringskassan respektiveanmäla till RFVockså skyldig attatt
avsnittregler beskrivs i 2.7.sjuklön har utbetalats. Dessa närmare
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Rehabilitering enligt AFL

Frågan för de anställdas rehabilitering har vid fleraansvaret utrettsom
tillfällen. Grunden för generellt arbetsgivaransvar lades ochiett mer
med betänkandet SOU 1988:41 Tidig och samordnad rehabilitering,

1990/912141 Rehabilitering och rehabiliteringsersättning ochprop.
1990/911140 Arbetsmiljö och rehabilitering. bärandeEn tankeprop.

bakom rehabiliteringsreglema trädde krafti den l januari 1992som var
den enskilde arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga skulle uppmärk-att

och åtgärdas på så tidigt stadium arbetstagaren inteett attsammas
skulle hinna till tillvarosig utanför arbetslivet. Långtids-anpassa en
sjukskrivningarnas sociala konsekvenser ansågs lika förödandevara

de arbetslöshet förde med sig. Enligt 1990/912141 tarsom som prop.
reglerna rehabilitering främst sikte på underlätta för långtids-attom
sjuka arbetstagare återgå arbete.i Reglerna dock utformadeatt såär att
rehabiliteringsbehov tidigarei skede ska hand.tagas om

Arbetsplatsen ansågs den där vanligtvis förstvara arena man upp-
märksammar sjukfrånvaro och därmed också behovet rehabilitering.av
Det på arbetsplatsen det finns kunskap de förändringarär be-om som
hövs. Vidare ansågs arbetskamraterna ofta utgjorde starkt stödatt ett
för den behövde rehabiliteras efter sjukdom. Lagstiftaren ansåg attsom
rehabilitering borde leda till den anställde kunde återgå till sitt tidi-att

arbete eller falli till sin tidigare arbetsplats. Värdet ak-vart ettgare av
tivt partssamarbete i bland rehabiliteringsfrågor betonades.annat

Från och med den 1 januari 1992 ankommer det på arbetsgivaren att
reda på arbetstagare behöver särskilda rehabiliteringsåtgärder.ta om en

Lagen den försäkrades arbetsgivare i samråd med den försäk-attanger
rade ska för dennes behov rehabilitering klarläggsatt och attsvara av
åtgärder vidtas. 1990/912141I arbetsgivaren ska haattprop. anges an-

för den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs.att Reglerna gäl-svar
ler således fortså arbetsgivaren har individ anställd. defi-att Någonen
nition vad med arbetsgivare respektive anställd dockav som menas ges
inte. Frågan arbetsgivarens inträder fårnär då medavgörasom ansvar
ledning de allmänna rättsregler och praxis gäller i fråga närav som om

ska anställd. finnsDet inget stöd förarbetenai tillen person anses vara
22 kap förAFL arbetstagarbegreppet innehållatt detett annat änge
civilrättsliga det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.när Den
uttänjning begreppet stundom förekommit i socialförsäkrings-av som
sammanhang har gjorts med hänsyn till krav på schablonlösningar. Så-
dana krav sig inte gällande frågai arbetsgivarensgör förom ansvar
arbetslivsinriktad rehabilitering. Vid rehabilitering har individuella lös-
ningar relevans schablonlösningar.större än Se avsnitt 2.2 angående
bestämning arbetstagarbegreppet.av
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börjathararbetstagareninteförutsätter attRehabiliteringsansvaret
förelig-anställningsförhållandemedräckerdetutföra arbete att ettutan

arbetsgivarensbliranställningarmycket kortamedFör personerger.
åter-arbetstagareinnehållslöst. Entämligenrehabiliteringsansvar som
för-kommerarbetsgivareolikahosanställningarkortakommande har

rehabiliteringarbetslivsinriktad annattilltillgångfåmodligen inte att
reha-Arbetsgivarensåtgärder.sådanaerbjuderförsäkringskassanän om

arbets-sådanatillförhållandeiblikan uttunnatbiliteringsansvar även
arbetsgiva-hosanställningaråterkommandeharvisserligentagare som

anställning.mellan varjeuppehålllängredetdär ärmenren,
rehabili-påbörjaAFLkap. 3 §enligt 22skaArbetsgivaren en

gällerobehövligt. Ansvaretframstårintedetteringsutredning, somom
ellerföljdveckor ifyratidlängresjukvarit änhararbetstagarenär en

enligtsjukfall räknasmångasjukfall. Somkortahaft många prop.
tolvmånadersperiod. Enundersjukfallflereller1990/912141 ensex

det.anställde begärdenska närrehabiliteringsutredning görasäven
rehabiliteringsbehovethurutredningsansvaret oavsettharArbetsgivaren

sanrådklarläggas iskarehabiliteringsåtgärderBehovenuppstått.har av
försäkringskassan inomtillställasskaUtredningenarbetstagaren.med

mångafrågasjukfallet eller, ianmälanfördagenfrånveckoråtta omav
detanmälanförfrån dagenräknatveckoråttasjukfall, inomkorta av

Närrehabiliteringsutredningen.föregicksjukfall närmastsom
räknasskarehabiliteringsutredning görasbegärsjälvarbetstagaren att

Omarbetsgivaren.hosframställdesbegärandagdenfråntidsfristen
arbetsgivarenskaåttaveckörsperiodenslutförd inominteutredningen är

dröjsmålet.tillorsakenochförsäkringskassantilldettaanmäla ange
beräknasutredningenbeskedockså närskaArbetsgivaren varaomge

avslutad.
vid-kanåtgärdersådanatillbegränsatinteUtredningsansvaret är som

tillorsakernabedömaskaArbetsgivaren ävenarbetsplatsen.på ar-tas
arbetsplatsen.utanföråtgärderbehovetutredaochbetsoförmågan av

arbetsplatsenutanförförhållandenutredningaromfattande an-Mer av
Dettaarbetsgivaren.påinteprop.l990/91:14lenligtdäremotkommer

framgåskautredningenintegritetssynpunkt. Avviktigthar ansetts ur
behöver.arbetstagarenåtgärderdeska vidta somvem som

stöd förbehöva görakomma attarbetsgivarenfall attkanmånga enI
denföretagshälsovårdenhand börförstautredning. Ifullständig re-vara

sidaförsäkringskassansfrånMedverkanför detta.aktuellblirsurs som
rehabiliteringsutredningenföraktuelltbli ansvaretkan också attutan

hjälpbehöverarbetsgivarenOmtill kassan.skull lämnasdenför över
enligtförsäkringskassanbörrehabiliteringsutredning,med göraatt en

stöd.sådantlämnakunnaundantagsvis1990/91 141:prop.
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Arbetsgivaren ska också enligt kap.22 3 § vidta vissa rehabilite-
ringsåtgärder. rehabiliteringsåtgärderDessa ska arbetslivsinriktadevara
vilket skiljer dem från hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsåtgärder

medicinskt inriktade. Hälso- ochär sjukvårdens rehabiliteringsåt-som
gärder har i många fall avgörande betydelse för de arbetslivsinrik-en
tade rehabiliteringsåtgärdema. Någon helt tydlig mellan sjukvårdgräns
och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har inte dragits. Ett exem
pel på detta gruppaktiviteter förär kanryggträningatt anses som en
arbetslivsinriktad åtgärd, medan behandling enskildav en rygg genom
sjukgymnastik sjukvårdande behandling.är

Merparten de arbetslivsinriktade åtgärder arbetsgivaren skaav som
vidta enligt finnsAFL angivna i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd. Som redan har framgått avsnitt 2.2.2 arbets-ärav
givaren skyldig genomföra arbetsprövning, arbetsträningatt på den

arbetsplatsen, omplacering och infonnationsinsatser. Arbetsgiva-egna
omfattar förändring arbetsorganisation,även arbetsupp-rens ansvar av

gifter, arbetsfördelning, arbetsmetoder, arbetstider förändringsamt av
psykologiska eller sociala förhållanden. Successiv återgång efter sjuk-
skrivning, arbetsrotation och lagarbete exempel på relativt vanligtär
förekommande åtgärder. Arbetsgivaren ska skaffa särskilda arbetsred-
skap, tekniskt utrustning anpassad arbetsstol, telefonförstärkningt.ex.
för hörselskadad, särskild belysning för eller andra änd-görasynsvaga

Ävenringar den fysiska arbetsmiljön. personella stödinsatser så-ärav
dant arbetsgivaren kan skyldig tillhandahålla enligt AFSattsom vara
1994:1.

AFL anknyter till denna skyldighet låta den ingåattgenom som en
del den rehabiliteringsskyldighet arbetsgivaren har enligt 22av som
kap AFL. Men åtgärdsansvaret enligt AFL går längre det åtgärds-än

arbetsgivaren har enligt arbetsmiljöföreslcriftema. Enligtansvar som
AFL arbetsgivaren skyldigär arbetstagareäven med nedsattatt ge
arbetsförmåga utbildning i den mån utbildningsbehovet hänförligt tillär
arbetsoförmågan. Redan rehabiliteringsberedningen konstaterade detatt
kunde svårt hitta lämpliga arbetsuppgifter föratt anställdavara som
behövde rehabilitering. Inom vissa verksamheter varierar arbetsuppgif-

begränsadi utsträckning. Beredningenterna konstaterade allt fleratt
arbetsuppgifter kräver utbildning och slog fast utbildningsinsatseratt
borde utnyttjas i rehabiliterande syfte vad fram till dåän hademer som
skett.

De arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder arbetsgivaren skasom
vidta, och bära kostnaderna för enligtäven AF L sådana åtgärderär som
kan vidtas inom eller i anslutning till den verksamheten åt-samtegna
gärder vidtas i syfte arbetstagaren ska kunnaatt kvar påsom vara
arbetsplatsen. dettaI ligga arbetsgivaren bör medverka tillatt attanses
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och beviljaverksamhetenutanför denarbetsträningsplatserfinna egna
utanförrehabiliteringbehöver delta iarbetstagarentjänstledighet när

frågaarbetsgivaren ikrävarimligtVadarbetsplatsen. är att omavsom
enskil-detomständigheterna iprövningefteråtgärder får avgöras aven

förutsättningararbetsgivarensanställdesdensåvälfallet därda som
fortsattberedasanställde skadenskaInriktningenin. attvägs vara

förstalternativ skaandra näroch prövasarbetsgivarenhosarbete att
uttömda.möjligheterarbetsgivarens är

har gjortlagstiftarenuttalandeSlutligen bör nämnas ett omsom
företagshälsovården. Iochsocialtjänstenmellangränsdragningen prop.

irehabiliteringensocialaför denfastslogs1990/9l:l40 ansvaretatt
kon-kunde docksocialtjänst. Detpå kommunernashand liggerförsta

vanliga inomrehabiliteringsinsatsersociala ävenvissaattstateras var
ochavsågsverksamhet. Detföretagshälsovårdens programvarsom

proposi-Enligtmissbruk.olikamotverkaföraktiviteter typeratt av
sådana aktivitetervärdefalli vissa attkunde det storttionen vara av

hadock främstskulleFöretagshälsovårdenarbetsplatsen.tillknöts en
före-bakgrundenmåsteuttalande attroll. motförmedlande Detta ses

rehabiliteringsrefonnenbeslutetförtidpunktenvidtagshälsovård om
förändratFörslagetidag.förekommandeallmänt än ansvarommervar

byggde på1988:41enligt SOUrehabiliteringenarbetslivsinriktadeden
företagshälsovård.tilltillgånghadearbetsgivarenförutsättningen att

åliggeråtgärdsansvardetkanSammanfattningsvis säga att somman
regel-frånhämtade tvåkomponenteruppbyggtidagarbetsgivarna är av
tredjeförsäkring.allmän Detlagdelsarbetsmiljölagen,delssystem om

avsnittbeskrivs irehabiliteringsfallenskildabetydelse iregelsystemets
rehabilitering.Anställningsskydd och2.5
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Arbetsmilj AML

Utreda inför anpassning arbetssituationen0 av
arbetssituationen:Anpassning0 av

Anskajfa tekniska hjälpmedel och särskilda
arbetsredskap

Förändra fysiska arbetsmiljön
arbetsorganisationen
arbetsuppgifterna
arbetsfördelningen
arbetstidema
arbetsmetodema
psykologiska förhållanden
sociala förhållanden

Tillhandahålla personella stödinsatser
Genomföra särskilda informationsinsatser

arbetsträning
arbetsprövning
omplacering

Lag försäkringallmän AFLom

Utreda rehabiliteringsbehov åtgärdemas inriktning ochoavsett0
har för åtgärdemas genomförandeoavsett somvem ansvar

Informera försäkringskassan utredningsresultatet0 om
Vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kansom ge-
nomföras i eller anslutningi till den verksamheten eller så-egna
dana åtgärder syftar till det möjligt för arbetstagarengöraattsom

kvar på arbetsplatsen:att vara

Anpassning arbetssituationen enligt AMLav-
se ovanstående ruta
Utbildning om utbildningsbehovet beror på-
arbetsoförmåga
Arbetsträning utanför arbetsgivarens verksamhet-
Program och aktiviteter för motverka missbruk,att-
dock i omfattningstörre
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Försäkringskassans2.3.2 ansvar

för allsamordningsansvarinitiativroll ochharFörsäkringskassan etten
rehabiliteringmedarbeteförsäkrade. Kassansrehabilitering avserav

arbetslivsin-och endastsjukfall inteåtgärder långaialla olika typer av
förharförsäkringskassan attinnebär även ettriktade. Detta att ansvar

effektivtpåmedicinsk inriktningochsocialåtgärder med ettsamordna
rehabiliterings-individer medförFörsäkringskassan attsätt. ansvarar

individenklarläggs ochåtgärderbehov attuppmärksammas,behov av
åtgärderna.delta imotiveras att

försäkringskas-för det inomverkabörFörsäkringskassan även att
förfungerande organisationfinnsområdegeografiska samver-ensans

före-medkontakterskarehabiliteringsfrågor. Kassan närakan i genom
personalavdelning, arbets-organisationsledning,ochförvaltnings-tags-,

medverka tillföretagshälsovårdoch attorganisationerfackligaledare,
sjukfrånvaro. Dettaminskaförmobiliserasarbetsplatsens attresurser

insikt iförsäkringskassanskaarbetsplatsernamedsamarbetenära ge
arbetetaktörer iolikatill aktiveraskälkanolika problem utgöra attsom

skador.sjukdom och För-förebyggaocharbetsmiljönförbättramed att
reha-delfullgör sinarbetsgivarnakontrolleraskasäkringskassan att av

biliteringsansvaret.
medarbetetförsäkringskassan iskamedger detförsäkradedenOm

och arbetsarbetsgivareförsäkradesmed densamverkarehabiliteringen
arbets-socialtjänstensjukvården,ochhälso- samttagarorganisation,

berörda.kanmyndigheteroch andramarknadsmyndighetema varasom
vidtaraktörernaochtillfallsådantska iKassan även att en avvarse

verksamhetsområde.sittåtgärder inomnödvändiga
rehabiliterings-för detFörsäkringskassan upprättasatt enansvarar

rehabili-vilkaåtgärder förbehoviförsäkradefall denplan dei är av
det vidochplanen följstilldenkanteringsersättning attattutges, ser

den.ändringar inödvändigabehov görs
förombudfungeraförsäkringskassanskasamordningsarbetetI som

tidigarebörrehabiliteringsplanenarbetstagaren. Avden enskilde som
för åtgär-behövs,åtgärdervilkaframgånämnts ansvararvem somsom
förenadebörvilka åtgärdergenomföras ochde skaderna, när varasom

det pla-Vidare skaförsäkringen.allmännadenfrånmed ersättning av
kostna-avslutadberäknasrehabiliteringen samtframgå när varanen

bör iRehabiliteringsplanen näraåtgärderna. upprättasderna för sam-
försäkrade.arbete med den

rehabiliteringarbetslivsinriktadeför denFörsäkringskassans ansvar
detillsyn in-ochsamordna överkap. AFL utövainnebär enligt 22 att

enligt lagen. För-rehabiliteringsverksamhetenförbehövssatser som
ellerhansförsäkrade tilldensamråd medsäkringskassan ska i attse
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hennes behov rehabilitering klarläggs och de åtgärder vidassnarast attav
Ävenbehövs för effektiv rehabilitering. arbetsgivaren harsom en om

förstahandsansvaret så det förarbetena försäkringskassani skaattanges
för rehabiliteringsutredningen det finns särskildaöverta ansvaret om

skäl till det prop. 1989/90:141, sid. 46
Utredningens omfattning och karaktär får med utgångs-avgöras

punkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Som tidigare be-nämnts
arbetsgivarens utredningsansvarinte enbart till omfatta åt-gränsas att

gärder arbetsplatsen.på 1990/912141I s.45 särskilt attprop. anges
arbetsgivaren har bedömning orsakerna till arbetsoför-göraatt en av
mågan och utreda behovet åtgärder dessa finnaståräven attav om
utanför omfattandearbetsplatsen. utredningar förhållandenaMer av
utanför arbetsplatsen bör dock inte uppgift för arbetsgivaren.vara en

viktigtDetta ansågs inte minst integritetssynpunkt. Om den enskildeur
har behov rehabiliteringsåtgärder på grund arbetsoförmåga utan-av av
för arbetsplatsen bör det ankomma på försäkringskassan till erfor-attse
derliga till stånd.insatser kommer

fallI många kan arbetsgivaren komma behöva stöd för kunnaatt att
fullständig utredning. första hand bör företagshälsovårdenIgöra en

den blir aktuell för detta. Medverkan kan också bli ak-vara resurs som
tuell för försäkringskassan för rehabiliteringsutred-utan att ansvaret

för skull lämnasningen den till kassan. Om arbetsgivaren behöveröver
hjälp rehabiliteringsutredningmed bör försäkringskassangöraatt en
undantagsvis kunna lämna sådan.

den rehabiliteringsutredning arbetsgivarenI har lämna tillattsom
försäkringskassan klarläggs vilka olika åtgärder behövs för denattsom
försäkrade ska kunna återfå arbetsförmåga.sin kan frågaDet vara om
åtgärder kan genomföras både på den arbetsplatsen och utan-som egna
för den. del dessa åtgärder kan förenadeEn med inkomstbort-av vara
fall helt eller delvis för den försäkrade medan andra inte det.är

Signaler det föreligger behov rehabilitering kan kommaattom av
från Sjukanmälan, sjukhistorik, uppgifter läkarintyg/utlåtande,i anmä-
lan frånarbetsskada eller den anställde själv vissa sjuk-t.ex.om om
domsbesvär eller svårigheter klara sitt nuvarande arbete.att

Av uppgifter i till försäkringskassan ingivna läkarutlåtande ska frarrgå
eventuella rehabiliteringsbehov, pågående eller planerad behandling
eller rehabiliteringsåtgärder och möjligt beräknad återstående tidom
med nedsatt arbetsförmåga. sjukskrivande läkaren förutsättsDen i det
sammanhanget informera arbetsförhållanden.sig patientensom

försäkranDen försäkrade med sjuklön ska lämna till försäk-som
ringskassan sjukperioden dagaröverstiger 14 impulserom ger genom

den försäkrade själv han beräknar kunna återgå i arbeteatt attanger om
efter sjukskrivning. läkarutlåtande den försäkrade ska lämnaDet som
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till försäkringskassan efter fyra veckors sjukskrivning innehåller flera
uppgifter kan signaler behov rehabilitering förelig-attomsom vara av

de uppgifter kassan får arbetsgivarensGenom avise-ger. som genom
sjukperioder får kassan tillgång tillringar viktig informationom som

för informationligger till grund bl.a. i kassans ADB-system.
försäkringskassankap. har rehabili-I 22 9 § AFL att att utgeanges

försäkrad, arbetsförmåga till följd sjuk-teringsersättning när en vars av
fjärdedel, deltar arbetslivsinriktaddom nedsatt med minst i reha-är en

förkortabilitering sjukdomstiden eller helt eller delvisattsom avser
förebygga eller häva nedsättning arbetsförmågan. Arbetsförmåganav

rehabiliteringsåtgärden nedsatt denska under tiden för i mån denanses
förhindrad förvärvsarbeta.försäkrade på grund åtgärden är attav

Rehabiliteringsersättning betalas enligt under tid denAFLut som
försäkrade rehabiliteringsåtgärder arbetslivsinriktade.deltar i ärsom

erhållas under exempelvis arbetsprövning ochErsättning kan arbetsträ-
sambands.k. reell miljö i med utbildningning, träning i samt ettsom

led den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. det gäller utbildningi När
förordningen 1991:1321 rehabiliteringsersätttning. utbild-Denomse

yrkesutbildning, allmänteoretisk eller orienterandening ärsom avses
nödvändig förberedelse för yrkesutbildning ellerutbildning ärsom en

datateknik för bristfällig ellerorienterande utbildning i medpersoner
föråldrad utbildning.

Bedömningen arbetsförmågan enligt kriteriergörsav samma som
gäller för sjukpenning enligt utifråntill AFL. From. januari 1997rätt
den s.k. steg-för steg-modellen.

Enligt huvudregeln bör bedömningen ske utifrån enbart medicinska
förkriterier, det också in andraväga även omstän-utrymme attmen ges

digheter ålder och bosättningsförhållanden vid prövningent.ex.som av
till sjukpenning 3 kap. AFL.7 §rätten

den försäkrade kan till vanligaBedömningen inte återgå sittnär ar-
första hand till arbete hos Saknasbete relateras i arbetsgivaren.annat

arbete hos arbetsgivaren,det möjligheter till eller kräver så-annat ett
dant alltför långvariga rehabiliteringsinsatser, ska den försäkrades
arbetsförmåga arbetsmarknaden försäk-i övrigt. Om denprövas mot
rade, den sjukdom han eller hon har, kan klara påtrots ett annat
arbetsmarknaden normalt förekommande arbete har han eller hon inte

till från försäkringen. Syftet med för-ersättning modellen enligträtt är
arbetena 1996/97:28 sid. beskrivaproposition 18 hur handläggarenatt

arbetsförmåganbör bedömningen med olika arbeten grundgöra av som
och ställningstaganden handläggarende bör tillgöra när rättensom er-

det finns särskilda skäl försättning ska Om det får enligt AFLavgöras.
arbetsfönnågansvid bedömningen nedsättning beaktas den försäk-av
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rades den försäkrades bosättningsforhållanden, utbildning,ålder samt
och andra liknande omständigheter.tidigare verksamhet

1990/911141 socialförsäk-Enligt förarbetena proposition Om vissa
rehabiliteringsarbetetringsfrågor bör inriktningen påm.m. attvara en

arbetsförmåga efter och i fallförsäkrad ha återfått sin årska ett att vart
avslutad denna tid.utbildning bör inomeventuell varaen

för arbetshjälpmedelErsättning2.3.3

Inledning

för hjälpmedel handi-sjukvårdshuvudmännenHälso- och svarar som
Arbetsmarknadsverketdagliga livsföring,kappade behöver för sin sva-

förarbetshjälpmedel och liknande behövsför tillbidrag att ensomrar
få och utföra arbetemed funktionshinder ska kunnaarbetslös ettperson

kostnader förhar för motsvarandemedan försäkringskassan att svara
Försäkringskassan harhar anställning.funktionshindrade redan ensom

företagare och fria yrkesutövareförkostnadsansvaräven ett somegna
arbetsmarknaden.etablerade påredan är

Försäkringskassan

sjukförsäkringen förbidrag bekostas ochFörsäkringskassans utgesav
sjukskrivning kansådana medför längre tidsarbetshjälpmedel när att en

förarbete, möjliggöraanställde kan återgå ibrytas och den samt perso-
fortsätta yrkesverksamma.funktionsnedsättningmed att somner

individ-fall där det behövs särskildakunna i sådanaStödet ska ges
det grundläggandearbetshjälpmedel gåranpassade utöver ansvaretsom

harutformad arbetsgivaren alltidarbetsmiljön lämpligtför äratt som
arbetsmiljölagen.enligt

ska kunna träda med ekono-försäkringskassan inMeningen är att
enligt gällande regelsys-för åtgärder där ingenmisk ersättning annan

kan det.göratem
1990/912141 sid. sambandstatsrådet 40 iFöredragande i prop.angav

hjälpmedel ofta fyllerinfördesmed försäkringskassans att enansvar
förförebygga sjukskrivning och möjliggörviktig roll för att personer

fort-sjukdomstillståndfunktionsnedsättningar och långvarigamed att
statsrådet uppdelningenyrkesverksamma. Vidaresätta att avangavsom

ändring praxis beträf-innebar någondet ekonomiska inteansvaret av
försäkringsälpmedel. Statsrådet utgick fråntill arbetshj ifande atträtten

ärenden förevarande slag utnyttjarhandläggningkassoma i sin av av
arbetsmarknadsorganisa-redan tidigare fanns inomden kompetens som
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utprovningför sakbedömning,sjukvårdshuvudmännenoch hostionen
därförslag bordemotsvarandekompetenstekniskNågon avegenm.m.

försäkringskassorna.inombehöva byggasinte upp
sjukför-arbetshjälpmedel fråntillför bidragvillkorenDe närmare

tidigare fanns ireglerledning demedutformatssäkringen har somav
Medarbetshjälpmedeltillbidrag1987:409förordningen m.m.om

förordningenbestämmelser härom iåterfinnsjuli 1991fr.o.m.verkan
1962:381enligt lagensjukförsäkringenfrånersättning1991:1046 om

arbetshjtillbidragformförsäkring iallmän avom
tillbidraglämnaförsäkringskassanharEnligt förordningen att

förvärvsarbetandedenrehabiliteringenled iarbetshjälpmedel ett avsom
bidraget ska701990/9l:l4lprop.förarbetena attförsäkrade. I angess.

medförasådana kanarbetshjälpmedelför attlämnas närkunna en
anställde kan återgå idenochkan brytassjukskrivningtidslängre att

Även funktionsned-och harförvärvsarbetarför denarbete. ensom
försäkringskassanhararbetethandikapp iupphov tillsättning gersom

arbetsplatsenarbetshjälpmedel och anpassningtillför bidrag avansvar
arbetsmiljölagen.enligtför dettaarbetsgivarenden mån intei ansvarar

för-för dennödvändigtarbetshjälpmedlet bedöms attförutsättsDet att
arbetsuppgifter.utföra sinakunnasäkrade ska

klarnågon471990/911140 avgräns-prop.förarbetena attI angess.
möjligarbetsgivaren intekrävaskan är attmyckethurning avsomav
har dockarbetsplatsenmöjligheterArbetsgivarens attgöra. anpassa

bättre kunskaper in-ochutvecklingentekniskaökat den genomgenom
kanvadavspeglas imåste ocksårehabiliteringsområdet. Detta manom
tek-kanförarbetenavad iEnligtarbetsgivaren. t.ex.kräva angessomav

arbetsupp-arbetsmetoder ochanpassningarbetshjälpmedel,niska av
förarbetsgivarensinfonnationsåtgärder ingå isärskildagifter, ansvar

anställda.för sinaarbetsplatsenanpassning av
förordningenenligtArbetsmarknadsmyndigheterna ansvarar

första tolvarbetshjälpmedel under deanskaffningför1987:409 av
anställning.och påbörjarhandikappaddenmånaderna till är ensom

förkostnadernödvändigaförförsäkringskassan attDärefter har ansvar
älpmedlet.arbetshjreparera

köpa eller,kostnader förfårbidragFörsäkringskassan att omavse
arbetshjälpmedelsådanaförmånligt, hyraekonomisktdet attär mera

försäkradeför denbehövsarbetsplatsenpåeller anordningar attsom
Även expertundersökningar iförkostnaderutföra arbete.sittska kunna

föroch kostnaderanpassningsåtgärdernämnda attrörandeärenden
bidraget.omfattasälpmedelarbetshj avreparera

medan arbets-arbetshjälpmedelförsäkrade fördenBidrag söks av
arbetsplatsen. Ansö-anpassningbidragansökergivaren rör avsomom

ansökananskaffning sker. Enförsäkringskassan innanhoskan görs
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har beviljas endast det finnsgjorts synnerliga skäl. In-som senare om
ärende bidrag till arbetsgivaren ska berörda arbets-avgörs,ettnan om

fått tillfälletagarorganisationer ha sig.att yttra
Bidrag både till den försäkradekan och arbetsgivaren samtidigtges

för arbetsplatsen respektive arbetshjälpmedel.anpassning Bidra-att av
till kronor för arbetsgivaren och den försäk-maximerat 50 000ärget

rade vardera. Bidrag till datorbaserat hjälpmedel får dock beviljas med
högre belopp. det synnerliga skäl försäkringskassanFinns kan iäven

överstigande taket.fall bevilja medel Bidrag till arbetsgivaren lämannat
kostnad för arbetshjmed hälften den eller anordningennas av
kronor. det finns särskildaöverstiger 10 000 Om skäl och det kansom

för den försäkradeha avgörande betydelse ska kunna ha kvar sittom
forarbete, får dock bidrag lämnas hälften kostnaden. Bidragänmer av

till försäkrade lämnas för hela kostnaden, arbetshjälpmedletden el-om
förler anordningen saknar värde den försäkrade. fallIän annatannan

halva kostnaden.lämnas bidrag med lägst
Bidraget betalas tillbaka hjälpmedlet eller anordningen inteom

Återbetalningsbeloppetlängre används för ändamål. minskasavsett
med högst femtedel för varje helt år gått sedan bidraget bevilja-en som
des. det särskilda skäl kan återbetalningsskyldigheten jämkasFinns
eller efterges. den försäkrade blir arbetsoförmögen eller det finnsOm
andra liknande skäl, kan återbetalningsskyldigheten fullgöras attgenom
hjälpmedlet eller anordningen överlåts till Riksförsäkringsverket.

för arbetsgivarens2.4 Gränser rätt att

avsluta anställningen

Sjukdom uppsägningsgrund2.4.1 som

Arbetstagarens skydd samband medi uppsägning regleras i § lag7
1982:80 anställningsskydd Bestämmelsen sikteLAS. påtarom upp-

den beror faktorer hänförligasägning på till arbetstagarenoavsett om
eller faktorer hänförliga till arbetsgivarens verksamhet. Paragrafen har
följande lydelse.

från arbetsgivarens sida"Uppsägning ska sakligt grundad.vara
inte sakligt grundad det skäligt krävaEn uppsägning är är att attom

arbetsgivaren bereder arbetstagaren arbete hos sig.annat
Vid sådan företag,övergång verksamhet eller deletten av en en av

verksamhet i 6 b § ska övergången i sig intesägs utgöraen som
saklig grund för arbetstagaren. förbud skaDetta docksägaatt upp
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tekniska ellerekonomiska,skerhindra uppsägninginte avsom
arbetsstyrkan ingår.förändringar iorganisatoriska skäl där

till arbets-hänför sigförhållandenpåberoruppsägningenOm som
omständigheterenbart pågrundasden intepersonligen, fårtagaren
månadertvå innantill antingenhar käntarbetsgivaren änmersom

underrät-sådaneller, någon§lämnades enligt 30underrättelse om
för uppsägningen.tidpunktenmånader förelämnats, tvåtelse inte

omständig-enbart påuppsägningengrundafår dockArbetsgivaren
tidsöverdragetmånader,tvåtillhar känthanheter än ommersom

medgi-med dennesellerbegäranpå arbetstagarenshanberott på att
eller deteller uppsägningenunderrättelsenmedvande dröjt om

åberopas."omständigheterna fårskäl försynnerligafinns att

rehabiliteringsinsatser på-tid dåanställningsskydd underArbetstagares
anställ-förgäller allmäntde reglermedintimtgår hänger somsamman

uttalade departements-infördesLASsjukdom. Närunderningsskydd
ochsjukdomprincipiella inställningsinförarbetenachefen atti som

grund förutgjorde sakligarbetsförmåga inte i sigföljande nedsattdärav
falldock förekommadepartementschefen kunde detEnligtuppsägning.

kunde åbe-arbetsförmågannedsättningföranleddsjukdomdär aven av
nedsättningenför uppsägning.grund Dettasaklig när avropas som

väsentligoch såstadigvarandebedömaskunde attarbetsförmågan som
betydelse förnågonkunde utföra arbetelängreintearbetstagaren av

anställ-dockdepartementschefen borde inteEnligtarbetsgivaren. en
tillfåttupphöra förrän arbetstagarenbringas rättkunnanormaltning att

länge arbetstaga-och i fall inte såförtidspension,ellersjukbidrag vart
126.prop. 1973:129sjukpenninguppbar s.ren

normalt hasåledes inteska rätt sägaarbetsgivare attEn enupp
grund sjuk-sjuk. Uppsägning pådennegrundpå ärarbetstagare att avav

grundarbetsförmåga påfall då arbetstagarensendast ske i dedom kan
längrehan intesådan månnedsattblivit varaktigt isjukdomen attav

Arbetsdomsto-betydelse för arbetsgivaren.utföra arbete någonkan av
ytterligare klargörlagt fast praxisantal avgörandenharlen i ett en som

arbetstagarespå grundtillämpas vid uppsägninghur skaLAS av en
arbetsdomstolen sinsammanfattade39sjukdom. dom 1997I upp-nr

grund försakligsjukdomrättsläget såvittfattning upp-somavserom
motivuttalandenämndahänvisade tillArbetsdomstolensägning. ovan

konstaterade vidare.och
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"Dessa motivuttalanden tillämpliga i frågaär denäven gäl-om nu
lande anställningsskyddslagen jfr 1981/82:71 66. fastAvprop. s.
praxis i arbetsdomstolen framgår, i enlighet med dessa uttalanden,

det endast i undantagsfallatt är arbetsgivare har sakligsom en
grund för uppsägning med hänvisning till arbetstagarens sjukdom
se domarna 1987 och164t.ex. 1996 115. sådantEtt undan-nr nr

föreligger arbetstagaren inte längretag kan utföra något arbeteom
betydelse för arbetsgivaren."av

Samma uppfattning hävdas doktrinen.iäven Lunning attmenar upp-
sägning regel fårinte ske på grund sjukdom arbetstagarensom av om
rimligen kan återvinna sin hälsa. Lunningantas vidare attmenar upp-
sägning på grund sjukdom normalt inte kunna komma frågaiav anses
så länge arbetstagaren uppbär sjukpenning ñån försäkringskassan. denI
mån ålder, sjukdom, olycksfall eller arbetsskada däremot medför sta-en
digvarande nedsättning arbetsförmågan så väsentlig arbetsär attav som

inte längre kan förväntas utföratagaren arbete någon betydelse, görsav
dock undantag från huvudregeln. Uppsägning då få ske Lunning,anses
Anställningsskydd, 1989, 246s.

Det förtjänar betonas arbetsdomstolen iatt sina domaratt se t.ex.
nedan angående AD 1993 42 vid sin prövning inte har lagt någonnr
avgörande vikt vid vilken ersättningsforrn den anställde har frånsom
försäkringskassan på grund sin sjukdom.av

2.4.2 Rehabiliteringsåtgärders betydelse för

anställningsskyddet

För det ska kunna föreligga sakligatt grund för uppsägning i sjuk-en
domssituation krävs arbetsgivaren har uppfyllt de kravatt ställs påsom
honom i arbetsmiljölagen och lagen allmän försäkring i frågaom om
anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. allmännaDet kravet på ar-
betsgivaren i andra7 § stycket LAS han ska ha möjligheternaatt prövat
till omplacering innan den anställde också tillämpliga.sägs ärupp

Arbetsdomstolen har i antal domar fråganett möjlighetenprövat om
bakgrundatt säga arbetsgivarenmot uppfyllt lcra-upp en person av om

på rehabiliteringsåtgärder. måletvet I 1993 42 förde arbetsdomstolennr
vilka krav rehabiliteringshänseendeett i kunderesonemang om som

ställas på arbetsgivare med anledning arbetsmiljölagen och lagenen av
allmän försäkring. Arbetsdomstolen anförde bland följande.om annat
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arbetsgivarens"I inom den allmänna försäkringen ingår attansvar
vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kansom ge-
nomföras inom eller i anslutning till den verksamheten, t.ex.egna
arbetsträning, utbildning och omplacering prop. 1990/912141 42.s.
Häri ligger inte arbetsgivarens skyldigheteratt medverka tillatt
rehabiliteringsâtgärder begränsade endast till sådanaär åtgärder

kan vidtas på den arbetsplatsen. kanDet krävassom egna av ar-
betsgivaren denne medverkar till finna exempelvis relevantatt att
arbetsprövning, arbetsträning och omskolning utanför den egna ar-
betsplatsen och arbetsgivaren det behövs medgeratt arbets-när

tjänstledighet för genomföra sådantagaren rehabilitering jfratt a.
43. Förarbetena dock inte stöd för arbetsgivarenattprop. s. ger

kan åläggas längre gående för arbetstagarens rehabilite-ett ansvar
ring vidta sådana åtgärder syftarän till arbetstagarenatt attsom
ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Men i denna del kan

inte begränsat till endastansvaret rehabili-attanses vara avse
teringsåtgärder för återgång till arbete inom för anställ-en ramen

Ävenningen. möjligheterna efter rehabilitering omplaceraatt ar-
betstagaren till andra arbetsuppgifter inom företaget måste givetvis

Också i detta hänseendeövervägas. måste frågan viddenom av
arbetsgivarens skyldigheter efter omständigheternaavgöras i det
enskilda fallet, där såväl arbetstagarens arbetsgivarens förhål-som
landen och förutsättningar in jfr 1990/912140vägs 52.prop. s.
Som också uttalas i motiven kommer det i del fall inteatt en vara
möjligt finna lösningar det möjligt anställningenatt gör attsom
består. blir dåDet uppgift för samhället medverka till denatt atten
enskilde kan finna och lämpligare arbete prop.ett annat
1990/91:141 43."s.

domI 1998 slår20 Arbetsdomstolen fast arbetsgivare normaltattnr en
måste sakna saklig förgrund uppsägning, uppsägningen beroranses om
på sjukdom, i sådana fall där arbetsgivaren har underlåtit göraatt en
rehabiliteringsutredning eller underlåtit överlämna utredningen tillatt
försäkringskassan. Trots domstolen inte ansåg hasig anledningatt att

frågan arbetsgivaren hadepröva gjort rehabiliteringsutredningom en
eller ville domstolen följande tillägg i domskälen.göra

"Av 22 kap. lagen3 § allmän försäkring framgår arbets-attom en
givare under de förutsättningar där, skyldigär att görasom anges

rehabiliteringsutredning och överlämna den till försäkringskas-en
Av lagen och dess förarbeten följer med bestämmel-attsan. man

i kap. eftersträvar22 samverkan mellan arbetsgivaren,serna en
arbetstagaren och försäkringskassan och förekommandei fall

18-12423
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arbetsförmedling och socialtjänst.samhällsorgan,också andra t.ex.
arbets-det möjligtlösningfinnadet gårOm inte gör attatt somen

samhälletuppgift förblir detanställning består, atttagarens en
lämpligareochkan finna någotenskildetill denmedverka annatatt

stöd övrigtfår vilket idetta går,hellerarbete. inteOm övervägas
1990/91 141.erbjuda sekansamhället närmare :prop.som

före-den lagenvitalt idet intressearbetstagarenFör attär av
mellan arbets-samverkaniakttas. Genomordningenskrivna en

också förtill fördelstärks,samhällsorganberördaochgivaren
avseende den arbetslivs-samlade kompetensendenarbetsgivaren,

försäkringskassansmedförVidarerehabiliteringen.inriktade an-
enligtkrävsde insatseroch tillsynsamordningför över somsvar

bl.a.rehabiliteringenskildesför denförsäkringallmänlagen om
anställningsförhål-hansför arbetstagaren,trygghetenden att om

detoch erbjudasamhället direkt gå inkanlande upplöses ytter-
buds."tillstöd stårligare som

anställnings-det imålet 1993 42fastslog iArbetsdomstolen attäven nr
huruvida arbets-betydelseavgörandenågonskyddshänseende harinte

sjukpenning/rehabiliteringsersättning.uppbärvid uppsägningentagaren
avgörandearbetsdomstolen ska ärstället enligtVad i om envarasom
anställde kan återgåtill denledakan förväntasrehabiliteringfortsatt att

kanintearbetstagarendet visar sigOmhos arbetsgivaren.till arbete att
kanför arbetsgivarenbetydelsenågonutföra arbetekunnaförväntas av

sjukbidragbeslutnågotanställdesåledes den ävensägas omomupp
fastsåledesArbetsdomstolen slogföreligger.inteeller förtidspension

sträckeranställdrehabilitering inteförarbetsgivaresatt enavansvaren
syftar tillåtgärdertill sådanamedverkalängre attsig än att ar-som

arbetsgivaren.arbete hostillbaka tillkommaskabetstagaren
Även har kommit12anställningsskyddskommittén Ds 1979:2A s.

långtids-in förrehabiliteringsinsatsertill den slutsatsen sättsatt enom
sjuke heltförbereda den pådessa inriktas påsjuk arbetstagare attmen

så kanhos arbetsgivarenförekommerdearbetsuppgifterandra än som
grund för uppsägning.sakligdet föreligga

Omplacering2.4.3

första stycketregleras §omplaceringsskyldighet i 7Arbetsgivarens
sakligtsida skafrån arbetsgivarensuppsägningLAS. Där sägs att vara

krävaskäligtdetföreligger integrundgrundad. Saklig är att attom
hosarbete sig.arbetstagarenberederarbetsgivaren annat
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Omplaceringsskyldigheten gäller i första hand arbete på samma ar-
betsplats eller inom företagsenhet den där arbetstagarensamma som re-
dan placerad. Om detta inte låterär sig ska arbetsgivarengöras under-
söka det finns arbete inom någon del företaget. före-Harom annan av

flera driftenheter ska undersökningentaget sikte på samtliga. Förta
myndigheter gäller omplaceringsskyldigheten hela anställningsmyndig-
hetens verksamhetsområde. Inom det kommunala och landstingskom-
munala området gäller omplaceringsansvaret samtliga förvaltnings-
områdena. Omplaceringsskyldigheten omfattar inte andra företag inom

koncern och hellerinte andra myndigheters verksamhetsområden.en
hellerInte omfattas självständiga rörelsegrenar på andra iorter, synner-

het inte varje rörelsegren har personalavdelning självstän-om egen som
digt sköter rekrytering och andra personalfrågor.

Arbetsdomstolen uttalade rättsfalleti 1993 42 omplacerings-attnr
skyldigheten inte sträcker sig så långt det krävs arbetsgivarenatt attav
denne omorganiserar arbetet för andra arbetstagare så dessa fåratt ett
försämrat arbetsinnehåll bara för den sjuke, klarar endast lättareatt som
arbetsuppgifter, ska kunna behålla sin anställning. Lurming anför i sin
kommentar till lagen anställningsskydd omplaceringsskyldig-attom
heten bakgrund arbetsgivarens principiellamot beslutarätt attav om

verksamhetsin inte innebär skyldighet för arbetsgivaren inrättaatten
tjänster för undvika uppsägningen.permanenta Omplacerings-attnya

skyldigheten omfattar således endast redan befintliga lediga befatt-
ningar eller vad kan jämföras därmed Lunning, Anställnings-som
skydd, 1989, 267.s.

Det arbete arbetsgivaren bör erbjuda ska så långt möjligtsom var
likvärdigt med det arbete arbetstagaren haft tidigare. Om detta intesom

möjligt bör det arbeteär lämpligt med hänsynett är tillvara som ar-
betstagarens förutsättningar. Omplaceringsskyldigheten kan inte kring-
gås oskäligt erbjudande arbete lämpligaett arbetennärgenom om mer
finns tillgå hos arbetsgivaren.att

Omfattningen omplaceringsskyldigheten har också varit tillav uppe
arbetsdomstolens bedömning bl.a. i rättsfallen 1981 51 och 1997nr nr
115. det förraI förklarade Arbetsdomstolen det i omplacerings-att
skyldigheten låg det ankom på arbetsgivarenatt göraatt en noggrann
utredning i omplaceringsfrågan och därvid verkligen till före-ta vara
liggande möjligheter ordna omplacering. förklaradeADatt vidareen

eventuella oklarheter huruvida omplaceringatt kunnat ske normalten
innebär omplaceringsskyldigheten inteatt ansågs fullgjord. I 1997 års
rättsfall, det kalladeså Perstorpsfallet, förtydligade arbetsdomstolen
ytterligare kraven på omplaceringsutredning. Domstolen uttaladeen att

omplaceringsutredning bör omfatta både undersökningen en noggrann
arbetstagarens önskemål och förutsättningar och systematiskav en ge-
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framhöllArbetsdomstolenanställningar.ledigaeventuelltnomgång av
utvidga sinskyldighethade någoninte attarbetsgivarendock orga-att

arbete.anställdedenberedaförnisation att
full-hadearbetsgivarenfråganocksårättsfallsistnämndaI omvar

prövning.tillarbetsmiljölagenenligtanpassningsansvargjort sitt uppe
arbetsförelagtbeslutiYrkesinspektionenbakgrund ettDetta attmot av

hon kun-anställde sådenarbetsförhållandena för attgivaren att anpassa
framkommåletarbetsgivaren. Iarbetsuppgifter hosberedas andrade

arbeteåtergå iförutsättningaranställdesden attbedömningatt aven
syssladebolagförsäkringskassan gjortsuppdrag etthade på somavav

densaknadebolagets bedömningEnligtrehabiliteringstjmed änster. an-
Arbetsdom-arbete.klaraförutsättningar anpassatställda helt ettatt ens

reha-ochanpassnings-ytterligaredomskälkonstaterade i sinastolen att
inteframkommit,såvittsida,arbetsgivarensbiliteringsåtgärder från
hosarbeteåtergå iskulle ha kunnatanställdadenmedförthaskulle att

arbetsgivaren.
stöd AMLmedarbetsgivarenföreladesPerstorpsfalletI avav

arbetstagarenarbetsförhållandena så attYrkesinspektionen att anpassa
Föreläg-arbetsgivaren.arbetsuppgifter hosandraberedaskunnaskulle

be-uttalar i sittASSArbetarskyddsstyrelsen.tillöverklagadesgandet
anställ-begränsasarbetsförhållandenaskyldighetslut att avatt anpassa

Prövningen iarbetsgivaren.ocharbetstagarenmellanningsavtalet
tillADPerstorpsfallet hänvisarlängre. InågotArbetsdomstolen går en

följande.uttalardär AD1993:42domtidigare

åläggaskanarbetsgivarenstöd fördock inte"Förarbetena attger
rehabiliteringarbetstagarens än attförgåendelängreett ansvar

kunnaskaarbetstagarensyftar tillåtgärdersådana attvidta som
intedel kandennaiMen ansvaretarbetsgivaren.hosarbeteåtergå i
förrehabiliteringsåtgärderendasttillbegränsat att avsevaraanses

Även möjlig-anställningen.förtill arbete inomåtergång ramenen
andratillarbetstagarenomplacerarehabiliteringefterheterna att

övervägas."givetvismåsteföretagetarbetsuppgifter inom

arbetssituationenanpassningingårkonstaterathartidigareviSom av
Skyl-rehabiliteringsansvar.arbetsgivarensdelenligt AML avsom en

denenligtinte,begränsas pröv-arbetssituationendigheten att anpassa
anställ-omfattasdet arbetetillArbetsdomstolen gör,ning avsomsom

enligtarbetsgivarenarbeteför detgällerningsavtalet, ävenutan som
uppsägningeventuellinnanerbjuda arbetstagarenskyldigLAS attär

omplaceringsskyldighetenframgårPerstorpsfallet även attvidtas. Av
helagällde inomförvaltningenenskildatill denbegränsad utaninte var

skullefallföreliggandekonstaterade i ytter-Domstolen attkommunen.
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ligare och rehabiliteringsåtgärderanpassnings- från kommunens sida
medföra arbetstagareninte kunnat beredas fortsatt arbete hosatt

kommunen.
det relaterade falletI 1993 42 korn Arbetsdomstolen ocksåovan nr

fram till företagmindre hade två arbetstagarerättatt ett sägaatt upp
fortfarandede uppbar sjukpenning och genomgick rehabilite-trots att

ringsåtgärder. Anledningen till detta det vid uppsägningstillfálletattvar
stod klart de båda skulle kunnainte återvända i arbete vid företagetatt
eftersom det gick omplacera dem till ledigtinte något passandeatt ar-

och rehabiliteringsansvarbete arbetsgivarens därför hade upphört.att
rättsfallet berörde Arbetsdomstolen arbetstagarensI 1997 39 roll inr

samband med omplacering. Arbetsdomstolen uttalade den anställdesatt
agerande har betydelse så det vid bedömningenpå omplace-sätt att av
ringsskyldigheten finns anledning beakta den anställde uppfylleratt om

skyldighet själv medverka till rehabiliteringsinsatser. Arbets-sin att
domstolen arbetstagarens agerande vid bedömningenin vilkaväger av
erbjudanden arbete arbetsgivaren skäligen borde ha läm-annatom som

fall.i visstnat ett

Betydelsen den anställdes2.4.4 vägran attav
medverka

skäl undandrarden anställde giltigt sig medverka i rehabi-Om utan att
anställningsavtalet.literingsåtgärder kan arbetsgivaren Vägrarsäga upp

delta rehabiliteringsåtgärderna blir följdenden anställde i detatt anses
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har fullgjorts. de bådaIattsom

rättsfallen och fann domstolen sådan1993 96 1997 39AD attnr nr en
kan leda till anställningen kan avslutas efter arbetsgivarensvägran att

rättsfalletuppsägning. det första hade Stockholms landstingI sagt upp
köksbiträde uppbar sjukbidrag på grund bröstryggbesvär.ett som av

Landstinget anmodade arbetstagaren inställa för arbetsprövningsigatt
sjukhus det han tidigare arbetatpå vid. anställdeDenänett annat väg-

rade inställa till arbetsprövningen eftersom han menadesig han inteatt
skulle arbetsträna vid sjukhus det där han anställd. Arbets-änannat var
domstolen fann dock landstinget inte skyldigt erbjuda arbets-att attvar

någon omplacering den erbjudna och det på grundäntagaren attannan
arbetstagarens förelåg saklig grund för uppsägning. Ivägran rätts-av

fallet hade saklig1997 39 ansåg AD grund för sinatt posten uppsäg-nr
ning denne medverkade tillinte rehabiliterings-närpostsorterareav en
åtgärder bland avstod från erbjuden utbildning underutan annat att
åberopande han sina bam.att tvungen attav var passa
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Steg-för-steg-bedömningen2.4.5

sjuk-grundarbetsförrnågenedsättning påframgåttharDet att avovan
länge det pågårsågrund för uppsägningsakligenligt praxis intedom är

arbetsplatsen.denåterinträde påpåsikterehabilitering tar egnasom
anställdeden intekan visasdet inteendastdockgäller attDetta om

för arbetsgiva-betydelsearbete någonutföraförväntasframöver kan av
rehabilite-och vilkaarbetsförmågaenskildesdenVid prövning avren.

steg-för-stegden s.k.användsska inringsinsatser sättas numerasom
möjligheter återgå ienskildesdengår på attbedömningen. Denna ut att

i arbetemöjligheter till återgångolikaarbete i sju gentemotprövas steg
första fyraVid de2.6.också avsnittSerehabiliteringsinsatser. ste-och

arbetsplatsentidigaredenarbetsförmågaenskildesden motprövasgen
underlättaförkan inåtgärderdebakgrund sättas att enmot somav

påinriktningenfem ändrastillövergångenVidsådan återgång. steg
tillarbetsgivarentidigaretill denåtergångfrån attprövningen att avse

till påkan återgårehabiliteringsinsatserenskilde ettdenutreda utanom
i sin inne-arbete. Stegförekommandenormaltarbetsmarknaden tursex

arbetsmarknadenhelasker pröv-också attprövningenbär motatt men
rehabiliteringsinsatser. Dettakrävsdetbakgrundskerningen attmot av

förhållan-beskrivnabakgrund detförhållande intressant motär ovanav
sjukuppsägninggrund försakligkan haarbetsgivaredet att av enen

återvända till sinkunnakaneller hon intehanarbetstagare antasom
skyddbararehabiliteringsinsatseroch ettarbetsgivaretidigare att ger

till denne.återkomstinriktade pådelängeanställde såden är en
tillövergångpåstågenerelltstöd för stegdocksaknas attDet att en
denarbetsgivareautomatiskt sägarättfem eller att upp an-engersex

förhållandenunder allauppsägningstvistiarbetsgivarenställde. Vad en
utföra arbetekunnakommeranställde intedenmåste visa attär att av

tillaktuella övergångenför arbetsgivaren. Denbetydelse stegnågon
efterförsäkringskassanavgörande fattasfem och är ett sam-avsomsex

Övergången betrak-gångerkan många närmastråd med arbetsgivaren.
aktörernainblandademellan deförhandlingresultatettas enavsom
återvändamöjligheternaställningstagande tillslutligt attän ettsnarare

inteenligt bedömningDärför kan det vårarbetsgivaren.tidigaretill den
femtillövergångställningstagandet utgörälva stegslås fast att om en

rehabiliteringenfråga efteri intebevis försäkertnågot att personen
den tidi-betydelse hosutföra arbetekunnakommaallt kan atttrots av

ställetieller kommerfallet inteHuruvida så attarbetsgivaren. ärgare
i varjeomständigheternasärskildabakgrund defå avgöras mot en-av

ställningstagande.försäkringskassansoberoendeskilt fall av
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2.5 Arbetstagarens och rättigheteransvar

2.5.1 Inledning

det följandeI kommer vi helt kort beröra reglerna i AML ochatt LAS
eftersom de regelsystemen direkt eller, fallet med LAS, indirektärsom

arbetstagaren rättigheter och skyldigheter frågai rehabilitering.ger om
kommerVi granska de rättigheter och skyldigheteräven att för-som en

säkrad tillika arbetstagare har under rehabiliteringsprocessen enligt 22
kap. AFL.

2.5.2 Arbetstagarens och rättigheter enligtansvar
AML

Internkontroll arbetsmiljönav

Som vi tidigare har i avsnitt 2.2.1 ska arbetsgivaren bedrivasett ett sys-
tematiskt arbete med planera, genomföra och följa hela verk-att upp
samheten från arbetsmiljösynpunkt. Denna skyldighet grunden förär
arbetet med arbetsmiljön verksamheten.i Arbetsgivaren ska bland an-

undersöka arbetsförhållandena fortlöpandenat och bedöma riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska utreda orsakerna till
ohälsa och olycksfall arbeteti genomföra de åtgärder under-samt som
sökningarna anledning till. Internkontrollarbetet ska arbetsmil-ger avse
jön till den del förhållandena berör endastäven några individer. Män
och kvinnors olika villkor och förutsättningar ska beaktas. Reglerna om
intemkontroll viktig förgrund individensär rättigheter ska för-atten
verkligas kan inte bärare individuellasägas rättighetermen vara av mer

de slår fast åtgärder skaän vidtas och åtgärdernaatt ska vidtas.att när
Intemkontrollreglema dock inget stöd frågai de specifika åtgär-ger om
der ska vidtas i enskilda fall. Precisering vilken åtgärdtypsom av av
arbetstagaren har till sker med stöd andra regler.rätt av

Anpassning arbetssituationenav

Regler direkt den enskilde individen rättigheter reglernaärsom mer ger
anpassning arbetsförhållandena. Enligt kap3 3 § AML och 12 §om av

AFS 1994:1 ska arbetsgivaren de enskilda arbetstagarnasanpassa ar-
betssituation med utgångspunkt från deras förutsättningar för arbets-
uppgifterna. Innebörden arbetsförhållandenaansvaret attav anpassa
framgår avsnitt 2.2.2.av
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åtgärdvidtaråtgärd ellervidtar någonintearbetsgivarenOm somen
kravställaYrkesinspektionenkanrelevantintearbetstagaren varaanser

enskilde arbetsta-inspektionsmeddelande. Deniarbetsgivaren ettmot
vanligastdocktordeärendet hos YI. Det attaktualiserakan varagaren

arbetsgiva-mellankontakterarbetsplatsenpålösesproblemen genom
skyddsombudet.respektivearbetstagarenochren

arbetsmiljö-medverka ikap. 4 § AMLenligt 3skaArbetstagaren
forbehövsåtgärderdegenomförandet attdelta iocharbetet somav

arbetsmiljö.godåstadkomma en
förbud detförelägganden ellermeddelakanYrkesinspektionen om

före-beslutska efterlevas. Iföreskriftemaellerför lagenbehövs att om
arbets-Omvite.yrkesinspektionenförbud kan sätta utläggande eller
yrkes-förelagd kanblivithanåtgärdervidtar sådanaintegivaren som

i be-vite inteutdömande. Om sätts utansöka vitetsinspektionen om
åtalsanmälan.handsistayrkesinspektionen i göraslutet kan en

enligträttigheterochArbetstagarens2.5.3 ansvar
LAS

rehabiliteringsjukdom ochvidbetydelseAnställningsskyddets

lagi §regleras 7uppsägningsamband medskydd iArbetstagarens
harbestämmelsedennaInnebördenanställningsskydd.l982:80 avom

anställningsskyddetmellanKopplingenavsnitt 2.4.för iredogjortvi
be-uppsägning kanpå såfinnsrehabiliteringsreglema sätt attoch en

levaunderlåtithararbetsgivarengrund attsakligsaknadömas uppom
deldennaianställdesoch DenAML.enligt AFLtill ansvaransvaret

rehabiliteringsåtgär-medverka iarbetstagaren vägrarinnebär attatt om
anställning.till sinhander riskerar rätten

frågananställning kantill sinarbetstagarens rättVid prövningen av
föremål förbliarbetssituationenanpassningochrehabilitering avom

aktualise-därmedkanåtgärdertill dessabedönming. Rättendomstolens
arbetsgiva-uppsägningunderkänner dendomstolenatt somras genom

vidoch anpassningrehabiliteringtillPrövningenvidtagit. rättavren
arbetsgivarenfall därtill sådanasåledes sagtbegränsasdomstolallmän

uppsägningengällandedomstolviddenneoch gör attarbetstagarenupp
kanarbetstagarenintearbetsgivarengrund. Om sägersaknar saklig upp

domstol.vid allmäninterehabiliteringoch prövasanpassningtillrätten
aktualiserasframkommitdockåtgärder kantill sådanaRätten ge-som

ordning.förvaltningsrättsligprövning inom
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Även arbetsgivarenfall slår fastdomstol i visstallmän attettom
grundexempel påtilluppsägningen,grund för ute-sakligsaknar av

nödvändigtvisdettainnebär interehabiliteringsåtgärder, attblivna ar-
åtgärderna.åtnjutandeoch komma iarbetetbehållafårbetstagaren av

fri frånbetala sigarbetsgivarenmöjlighet fornämligenfinns attDet en
arbetsgivarensituationenregleras vägrarLAS att39 § attsitt Iansvar.

ogiltigförklarats.haruppsägningvarigenomdomeftersigrätta enen
förhållandevisbetalafall skyldigsådanti ettArbetsgivaren attär ett

högstoch 48månadslönerminst 16skadeståndhögt motsvararsom
månadslöner.

arbetsgivarenhosarbetetillRätt annat

första stycketregleras i 7 §omplaceringsskyldighetArbetsgivarens
sakligtsida skafrån arbetsgivarensuppsägningLAS. Där sägs att vara

krävaskäligtdetföreligger integrund attSaklig är attgrundad. ar-om
Arbetstagarenhos sig.arbetearbetstagarenberederbetsgivaren annat

hos arbetsgivaren. Dennaarbete rätttillmånsåledes visshar i rätt annat
situa-befinner sig ihanarbetstagarenbetydelse för närväsentligär av

grundarbetsuppgifter påtidigareutföra sinakanhan intetionen att av
under-arbetsgivarenpåankommerarbetsförmåga. Det attnedsatt noga
skaundersökningdennaarbete.lämpligt Idet finnssöka annat ar-om

Omplaceringsskyl-förutsättningar.arbetstagarensinbetsgivaren väga
hararbetstagarensådant arbetefrågaendast idigheten gäller somom

möjligtlångterbjuds bör såför. Arbetetkvalifikationertillräckliga som
Domstolenhaft.dittills hararbetstagarenmed detlikvärdigt somvara

skäligt eller inte. Detarbeteerbjudande ärärkan pröva ett sam-omom
från arbetsgivarenerbjudandenvilkabedömningentidigt så att somav

rehabi-medverkan iarbetstagarenspåverkasskäligakan avanses vara
arbetstagarenTilläggas bör1997:39. utanse ADliteringen att om

arbeteerbjudande äranledning annatgodtagbar vägrar anta ett om
erbjudanden.ytterligare Den när-skyldig lämnaintearbetsgivaren att

beskrivits i avsnittomplaceringsskyldigheten harinnebörden avmare
2.4.3.

enligträttigheterochArbetstagarens2.5.4 ansvar
AFL

arbets-socialförsäkringenfråntill ersättningförsäkrad harEn rätt om
ska-sjukdom,grundfjärdedel påmed minstnedsattförmågan är aven
tidi-återfinnsrehabiliteringfunktionshinder. Reglernada eller somom
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kap.i 22 och omfattarAFL i grundennämnts alla försäkrade. Dengare
arbetslivsinriktade rehabiliteringen, förstavi i hand granskar, byg-som

på den försäkrade arbetstagare och har arbetsgivare. detatt är Iger en
följande kallas den försäkrade därför genomgående för arbetstagare.

Enligt reglerna kap.i 22 AFL ska arbetsgivaren det inte fram-om-
står obehövligt påbörja rehabiliteringsutredning arbets-närsom en-

till följd sjukdom har varit helt eller delvis frånvarandetagaren frånav
sitt arbete under längre tid fyra veckor i följd. rehabiliteringsut-Enän
redning kan initieras arbetstagarens arbete ofta har avbrutitsäven om

kortare sjukperioder. Arbetstagaren har också vid sjukdomrätt attav
själv initiera rehabiliteringsutredning hos arbetsgivaren.en

Arbetsgivaren ska tillställa försäkringskassan rehabiliteringsutred-
ningen fråninom viss tid dagen för anmälan visst sjukfall. de fallIom
arbetstagaren själv initierat utredningen har han eller hon själv verkaatt
aktivt och lämna framställan utredning till arbetsgivaren,en om som
inom frånviss tid den dag framställan gjordes arbetstagaren harsom av

skicka utredningenin till kassan.att
Bestämmelserna rehabilitering i AFL bygger på arbetsgiva-attom

har skyldighet klarlägga rehabiliteringsbehovet vid arbets-attren en
sjukdom och påbörja rehabiliteringsutredningtagarens även samten

sända in utredningen till försäkringskassan. För arbetstagaren innebär
det trygghet han eller hon har få sin situation utredd ochrättatt atten
sitt behov rehabilitering klarlagt hur rehabiliteringsbehovetoavsettav
har uppstått. Arbetstagaren på initiativ få arbets-även rätt att egetges
givaren rehabiliteringsutredning han eller hon harupprättaatt nären
drabbats sjukdom. Arbetsgivaren har dock alltid underlåtarätt att attav
påbörja sådan utredning det framstår obehövligt. Om arbets-om som

själv sig ha rehabiliteringsbehov har han eller hontagaren ett rättanser
vända sig till försäkringskassan kan för rehabi-att överta ansvaretsom

literingsutredningen, det finns skäl till det.om
Bestämmelserna i kap.22 AFL arbetstagaren möjligheter tillger

rehabiliteringsinsatser. Arbetstagaren har enligt lagen erhålla in-rätt att
sådana bedöms behövliga arbetsgivaren, försäkringskas-satser om av

m.fl. tänktDet rehabiliteringsinsatserna ska erbjudas arbets-är attsan
arbetstagarenAv krävs det han eller hon medverkar aktivttagaren. att

och lämnar upplysningar i rehabiliteringsprocessen, det såledesärmen
någon driver denna.annan som

RehabiliteringsutredningensI betänkande SOU 1998:41 Tidig och
samordnad rehabilitering i specialmotiveringen till författnings-angavs
förslagen bl.a. följande den försäkrades ställning i rehabiliterings-om
arbetet 398-400. individenDet står i rehabilite-iär centrumsom
ringsprocessen. Det varje individs specifika förutsättningar be-ochär
hov dennes rehabilitering. därförDet naturligt rehabili-styr är attsom
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planeras samråd med honom. Vidareteringsåtgärdema ska i attanges
naturligt får för medverka kartläggningenden försäkrade iett attansvar

behövs. vilkaoch lämnar information Oavsett åtgärder insättssom som
eller dem, de tämligen verkningslösa den försäk-kvaliteten på är utan
rades medverkan. ska därför åläggas skyldighet efteraktiva Han atten

den rehabiliteringsåtgärd tillhandahållsförmåga medverka ibästa som
honom.

möjligheter till rehabilitering arbets-ellerrättigheterDe snarare som
bakgrund hennes eller hans skyldigheter.har ska mottagaren avses

ska kunna genomföras krävs arbets-rehabiliteringsarbetetFör attatt
tidigare krävs det aktivaförhåller sig passiv. Som viinte nämnttagaren

erforderligafrån arbetstagaren i så måtto denne ska lämnainsatser att
för klarlägga behovet rehabilitering.upplysningar behövs att avsom
eller hon efter bästa förmåga ska medverkaockså hanMeningen är att

genomföra åtgärderna.planeringen det gälleraktivt i såväl när attsom
arbetet ha möjligheteller ska delaktig i och på-hanHon även attvara

den rehabilitering han eller hon skaverka inriktningen på genom-som
den ochErfarenheter också motivationengå. visar att egna engage-

avgörande betydelse för rehabilite-rehabiliteringen harimanget om
ska lyckas.ringen

enskilde bestämma exakt vilka åtgärder hankan denslutändan inteI
för. kan arbetstagaren med ocheller bli föremålhon ska Däremot vara

åtgärder han eller hon ska genomgå.innehållet i de Enkunna påverka
samrådrehabiliteringsåtgärdema ska planeras igrundtankarna är attav

med den det gäller.
lämna informationgiltig orsakarbetstagarenOm vägrar attutan som

behövs rehabiliteringsbehovet skulle kunna klarläggas ellerför väg-att
redan påbörjadrehabiliteringsåtgärder eller avbryterdelta iatt enrar

eller ned denförsäkringskassan möjlighet dra inåtgärd har sättaatt ut-
rehabiliteringsersättningen.gående

Rehabilitering och rehabiliteringser-1990/91:14lpropositionenI
sanktionsmöjlighetsärskilt angående denna47-48sättning angavs

försäkrade åtgärderna fördendet måste förutsättas accepterar attattatt
försäkrades inställninggenomföras.rehabiliteringen skulle kunna Den

klarlagd det förutsatteskunde docktill rehabiliteringen attgenomanses
från för rehabiliteringsersättning skullesärskild ansökan denne atten

planerad rehabiliteringförsäkrad vill delta iintekunna Omutges. enen
får tillgång till de utvidgade ochdenne hellermedför det inteatt mera

rehabiliteringsersättningama.förmånliga
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personligaDen integriteten

för medverkan kartläggningArbetstagarens i och lämna in-attansvar
formation fâr emellertid ske den personliga integriteteninte attgenom
åsidosätts. viktig fråga i rehabiliteringsarbetet därför arbets-En är att

medgivande till framför allt försäk-redan från början sitttagaren attger
den information berör honom ellerringskassan får använda hennesom

med bl.a. arbetsgivaren, andra myndigheteri rehabiliteringssamarbetet
och organisationer.

Fackets roll

har framskjuten roll rehabili-fackliga organisationen iDen getts en
rehabiliteringsutredningen skateringsarbetet. AFLI att genom-anges
arbetstagarorganisationen under förut-föras samråd med den berördai

medger det.sättning arbetstagarenatt
1988:41 bl.a. framgångsrik reha-förarbetena SOUI attangavs en

fallet ofta förutsätter förändringar arbets-bilitering det enskildai av
Arbetstagarorganisatio-uppgifter andra åtgärder på arbetsplatsen.och

fall verkaoch erfarenhet och kan i mångahar kunskap ettsomnerna
medlemmen rehabiliteringen.stöd för den enskilde i

Praxis

avgörandet den november 1996 målhar i 22Regeringsrätten nr
försäkringskassans ställningstagande i fråga10057-1995 funnit att om

författningsenligtköp rehabiliteringstjänstviss är att ettsomanseav
enligtbeslut försäkring AF L.om

formell och fråganprövningRegeringsrättens naturvar av mer
försäkringskassans ställningstagande frågan kundegällde endast iom

vilket ansåg.beslut enligt AFL, regeringsrättens Någonettses som
sak gjordesprövning i inte.

förtidspensionsutredningens och.Sjuk- och arbetsskadekommitténs,
arbetsskadeutredningens förslag

SOU 1996:113 förslog slut-Sjuk- och arbetsskadekommittén i sitt
försäkring sjukdom och rehabili-betänkande allmän och aktiv vidEn

enskildeff kap. skulle ändras så dentering 164 22 4 § AFL attatt
aktivt skulle medverka tidigt uppmärk-eller företrädare för denne, i att

och till tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatserhälsoproblem attsamma
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uttrycklig rättskulleförsäkrade ävenpåbörjades. Denbehovvid ges en
dettaochförsäkringskassanrehabiliteringsbedömningbegäraatt aven

AFL.kap. 1 §22införas iföreslogs
ochdelaktigindividenfå ta ettmåsteansågKommittén att merman
uppmärk-gällde detminstrehabiliteringsarbetet. Inte attistörre ansvar

Förelågoch aktiva insatser.tidigainitieraohälsoproblem samtsamma
kommitténsenligtbör det,rehabiliteringfåindividenfördet atträtten

få sinföraktivtverkaförväntades attenskildedeninnebära attsynsätt,
påförväntanfåskulle attdet härPåtillgodosedd. sättet ar-rätt enman

aktörersandrapassivt inväntabaraoch inteinitiativskabetstagaren ta
behövdeåtgärderoch sättasuppstodhälsoproblemRedaninitiativ. när

förhållan-på hurarbetsgivarenuppmärksammaskulle arbetstagarenin
företagseko-alltidÄven detarbetsgivare nästafördena varenvar.

och tidiga insatser.förebyggandemedarbetanomiskt lönsamt att
följandedärefterdeniberördes inteförslag närmareKommitténs

lagändring.någonföranledde inteochl996/97:63propositionen
betänkandetföreslog i1997:166SOUFörtidspensionsutredningen

kunnaenskilde skadenoch aktivitetTrygghet attOhälsoförsäkringen -
försäkrings-rehabiliteringsfrågorbeslut iformelltfåbegära avettatt

be-sittskulle kassannöjd omprövaenskilde intedenOmkassan. var
vidbehörig tjänstemanpåliggakunnabordeOmprövningenslut. annan

Försäkringskas-beslutet.förstafattadedenförsäkringskassan än som
förvaltningsdomstoltill allmänöverklagaskunnasedanbeslut skasans

kap. AFL.i 20ordningdeni angessom
förtidspension,Reformerad1997/981111propositionen an-m.m.I

utredningsarbetenpågående togbakgrundregeringen motatt avgav
förslag iFörtidspensionsutredningenstillställningintenulägetiman

rehabilitering.frågor om
Förtidspensionsutredningenskansammanhanget attnämnas ovanI

Arbets-förslagmed detöverensstämmelseiförslag stårnämnda som
framtidabetänkandet Den1998:37 iSOU1997skadeutredningen

försäk-frågadetgällaska närarbetsskadeförsäkringen omvarangav
grundrehabiliteringsåtgärd påtillställningstagandenringskassans av

arbetsskada.
administrationSocialförsäkringens1997/98:41proposition m.m.I

skalängreintesocialförsäkringsnärrmdemaföreslagitregeringenhar att
påläggsprövningsådanomprövningsärenden attutanbeslut ifatta

juli 1998.kraft den lträda iberäknasLagändringenänstemannanivå.
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Övriga2.6 aktörers ansvar

I proposition 1990/91:141 Om rehabilitering och rehabiliterings-
insatser definieras begreppen inom rehabiliteringen 34. Denm.m.
medicinska rehabiliteringen återställanärmast grundläggandeattavser
funktioner och tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde medan
kommunerna främst för frågor social rehabiliteringsvarar om som ser-
vice, råd, upplysning och bistånd i personliga angelägenheter. Den
yrkesinriktade rehabiliteringen handhas främst arbetsmarknadsmyn-av
dighetema och består insatser ska kunna underlätta forav män-som
niskor med olika handikapp få och/eller behållaatt arbete. denIett
yrkesinriktade rehabiliteringen ingår bl.a. åtgärder för arbetsanpass-
ning, dvs. individinriktade åtgärder i den fysiska arbetsmiljön.

2.6. 1 ukvårdshuvudmannen

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 sjukvårdshuvudmannen ettger
for befolkningens hälsa också frihet utforma vårdenansvar stor attmen

efter lokala och regionala behov och förutsättningar.
Hälso- och sjukvården organiserad iär nivåer; primärvård, läns-tre

sjukhusvård och regionvård. Tillsynen hälso- ochöver sjukvården
åvilar Socialstyrelsen. Tillsynen omfattar såväl förebyggande insatser

vård, och rehabilitering. Socialstyrelsen utfärdar generellasom omsorg
föreskrifter och uppmärksammar speciellt olika riskgruppers situation.

Målet för hälso- och sjukvården god hälsa ochär vård likapå villkor
för hela befolkningen. planeringenI och utvecklingen hälso- ochav
sjukvården ska sjukvårdshuvudmannen samverka med samhällsorgan,
organisationer och enskilda.

Sjukvårdshuvudmannen har för denäven medicinska reha-ansvaret
biliteringen. Till denna räknas vanlig sjukvårdutöver undersök-- -
nings- och behandlingsformer såsom sjukgymnastik, sysselsättnings-
och arbetsterapi, tillhandahållandet tekniska hjälpmedel. Till medi-av
cinsk rehabilitering räknas också rådgivning, stödåtgärder och funk-
tionsprövning. Sjukvårdens rehabiliteringsmål så långtär detatt är
möjligt återställa funktionsförmågan. Rehabiliteringen ska syfta till att
förbättra nedsatt funktion, bibehålla uppnådd funktion ochen atten

kompenserande funktion.träna
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2.6.2 Kommunerna

enskilde individendenrehabiliteringsocialförKommunens avansvar
handläggsärendena1980:620 ochsocialtjänstlagenregleras i av

Övergripande enskildaförsocialtjänstenmål for ärsocialnämnden. att
levnadsvillkorjämlikhettrygghet, isocialoch samtekonomiskskapa

samhället.deltagande iaktivt
vistas iför deocksåhar ansvaret attKommunerna ytterstaett som

socialnämn-behöver ochdeden hjälpstöd ochfår detkommunen som
andraförmedla insatserenskildedenstödjabl.a.den ska att somgenom

fråntasenskilde intedenska såför. Stödethuvudmän attgesansvarar
socialnämndenSamtidigt får intelivsföring.för sindet ansvaretegna

situationer.svåraträda in ifrånavstå att
självövrigt inteoch livsföring iförsörjningför sinochVar somen

påtillgodosettbehovkan sittbehov eller annattillgodose sinakan
faller för-biståndekonomiskttillUnderbistånd.tillhar rättensätt rätt

social serviceolika fonnerbistånd samtsörjningsstöd och annat av
biståndetekonomiskadetm.m.. Genombehandlingsinsatserochvård-

skaBiståndetlevnadsnivå.skäligtillförsäkras ut-enskildeska den en
framtidenförutsättningar ihennesellerstärker hansdet attsåformas att

Rehabiliteringssynpunkterlivsföring.och sinförsörjningklara sin
ska bestämmas.biståndetbetydelsetilläggs närstor

iochfyllt årinte 25för ungdomarkanDet attnämnas personersom
till försörjnings-försärskilda kravställs rättdäröveråldrarna närmast

tidunder vissförsörjningsstödettillför haskastöd. rättDen attunge
kompetenshöjandeelleranvisad praktiksocialtjänstendelta i annanav

beredashar kunnathon intehan ellerförutsättningunderverksamhet att
handska i förstaåtgärd. Stödetarbetsmarknadspolitisklämplignågon

arbetsmark-påfå fästelyckatsintetill ännuutges sompersoneryngre
leda tillkanutbildningmedgångiför kommanaden eller att somen

enskildes möj-stärka denskastödetMeningenframtida arbete. är att
speciellthaskasjälv. Aktivitetensigframtiden försörja ettiligheter att

efterutformadindividuell planibörVaraktighetenochsyfte anges en
individu-enskildestill denhänsynmed skäligochbehovenskildesden

förutsättningar.önskemål ochella

Arbetsmarknadsmyndighetema2.6.3

tillsträcker sigför rehabiliteringen attArbetsmarknadsorganens ansvar
få och be-finna,enskilde ska kunnadenförtillhandahålla insatser att

enskil-denfall förbättrainnebär i vissahålla arbete. ävenDetta attett
krav.arbetsmarknadensmöjligheterdes motsvaraatt
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Arbetsmarknadsmyndighetema har vissa för yrkesinriktadresurser
rehabilitering. Enligt förordningen10 § 1987:405 den arbetsmark-om
nadspolitiska verksamheten yrkesinriktad rehabiliteringutgör sådan
utredande, vägledande och förberedande verksamhet arbetsmark-som
nadsverket bedriver syftei och förbättra yrkesobestämdapröva ochatt
arbetshandikappade förutsättningar för arbete. Yrkesinriktadpersoners
rehabilitering bedrivs vid arbetsmarknadsinstituten. Verksamheten
består arbetsprövning och arbetsträning. Arbetsprövningen syftar tillav

kartlägga individens intressen och anlag fysiska,att psykiska ochsamt
sociala funktions- och arbetsförmåga förhållandei till kraven och
utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetsprövning och arbetsträning

led deni totala rehabiliteringen individen.utgör ett av

2.7 Hur arbetstagarens försörjningtryggas
under sjukdom och rehabilitering

2.7.1 Sjuklön från arbetsgivaren

Genom lagen 1991:1047 sjuklön/SjLL har anställd tillrättom en
ersättning i form sjuklön från arbetsgivaren under de första 13av
dagarna efter karensdagen. Sjukanmälan beträffande anställden som
omfattas bestämmelserna sjuklön direkt till arbetsgivaren.görsav om

SjLL innehåller inte någon definition sjukdomsbegreppet. Enligtav
förarbetena till SjLL ska dock begreppet tolkas på vidsättsamma som
tillämpningen sjukpenningreglema i AF krävsL. I SjLL däremot inteav

arbetsförmågan nedsatt med viss andel. Arbetstagarenatt är ska enligt
SjLL helt eller delvis förhindrad utföra sitt vanliga eller därmedattvara
jämförligt arbete.

Arbetstagarens till sjuklön gäller fr.o.m. den förstarätt dagen av
anställningsförhållandet. Gäller anställningen kortare tid må-änen en
nad har den anställde till sjuklön först efter 14 dagarsrätt anställning.
Upphör anställningen bryts sjuklönerätten. Uppdragstagare och egen-
företagare omfattas inte sjuklönereglema. För dessa gällerav grupper
AFLs regler sjukpenning.om

Arbetsgivarna har enligt 12 § SjLL skyldighet lämna uppgifteratt
sjukfall, givit till sjuklön. Ytterligare bestämmelserrätt finns iom som

Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1991:26 uppgiftsläm-om
nande enligt 12 § andra stycket SjLL. sjukfallDe avslutats inomsom

för sjuklöneperioden ska månaden efter denrapporteras senastramen
månad under vilken sjuklöneperioden avslutats.



Nuvarande regler 811998: 104SOU

sjuk-1990/91:181 OmpropositionlagstiftningentillförarbetenaI
l990/9l:SfU 18betänkandesocialförsäkringsutskottetsoch ilön m.m.

ska aviseravarför arbetsgivarnatillskälolikahuvudsak fyraianges
sjukfrånvaron,statistikförunderlag översjuklöneperioder. Det ger

kontrollförsäkrade,desjukhistorik för gentemotrehabilitering annan
arbets-åtgärder påförebyggandeochenligt AFLutbetalad ersättning

platsen.

enligtErsättning AFL2.7.2

Sjukpenning

sjukpenninggrundande inkomstenden80sjukpenningHel procentär av
från sådanbortsesSGIberäkningenVidmed 365.divideradSGI av

ochöverstiger sjuförvärvsarbeteochanställninginkomst annat somav
den års-AFLenligt kap. 2 §3SGIbasbeloppet. ärhalv gångeren

få. Sjukpen-vidare kanförsäkrade tillsden antasinkomst i sompengar
förmån.fjärdedelshalv ellerfjärdedels,hel,kanning treutges ensom

sjukaför demreglerkarensbegränsande ärsärskildafinnsDet som
misteförsäkrad gåttgällerhögriskskyddofta. allmäntEtt omom en

underdagarsammanlagt tioundersjukdagenförstadenförsjukpenning
redandärefter ersättningfårförsäkrademånaderna. Dentolvde senaste

karenstid 3medEgenföretagaresjukperioden.dagen iförstafrån av
högriskskyddet.allmännadetomfattas intedagareller 30 av

högriskskyddsärskiltkanförsäkringskassantillansökan ettEfter
medförakansjukdom ettliderförsäkrad antasbeviljas somavsomen

tolvmå-undertill sjukpenningmedsjukperioderantal rätt enstörre
sjukfallvarjekarensdagen itäcksförsäkradedessanadersperiod. För

sjukpenning.med
tillförsäkrasavtalarbetstagarevissamotverkaFör att enatt genom

samhälletiandrasjukdomvidkompensationsnivå änhögre grupper
vissasjukpenning iminskningregler i AFLsärskildafinns det avom

arbets-frånfår lönsjukdomunderförsäkradedengällerfall. De när
ellerenligt AFLsjukpenningfåreller honhansamtidigtgivaren som

överstigerlönen/ersättningenelleravtalsförsäkringfrån attersättning
förkompensationenminslcningsregelnmedSyftet är attnivå.vissen

nivåer.bestämdavissabli högreskaintesjukfrånvaro änvidförsäkrade
försäk-denden månminskas isjukpenningeninnebärReglerna att

överstiger 10sjukdomunderarbetsgivarenfår lönrade pro-somaven
arbete.varit ilön hanfått iskulle haförsäkradevad dencent omav

dettaska igruppsjukförsälcringkollektivavtaladallfrånErsättning
sjukdom.under Detarbetsgivarenlön frånmedlikställassammanhang
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betyder den försäkrade får ha högstatt 90 kompensation för sittprocent
inkomstbortfall under sjukdom formi sammanlagd sjukpenning ochav
lön.

Rehabiliteringsersättning

Enligt 22 kap. l § harAFL försäkrad inskriven hos allmänären som
försäkringskassa eller har till sjukpenning enligträtt kap.3 l § andra
stycket åldersvillkoret,AFL år möjlighetöver till rehabili-sexton
tering och till rehabiliteringsersättning.rätt Den ekonomiska förmånen

delsär ersättning för inkomstbortfall, dels förersättning vissaen en
kostnader uppstår på grund rehabiliteringen.som av

kap.I 22 9 § AFL försäkringskassan haratt rehabili-att utgeanges
teringsersättning försäkrad,när arbetsförmåga till följd sjuk-en vars av
dom nedsatt med minst fjärdedel,är deltar i arbetslivsinriktad reha-en
bilitering förkorta sjukdomstidenatt eller helt eller delvissom avser
förebygga eller häva nedsättning arbetsförmågan. Arbetsförmåganav
ska under tiden för rehabiliteringsåtgärden nedsatt deni mån denanses
försäkrade på grund åtgärden förhindrad förvärvsarbeta.är attav

Rehabiliteringsersättning består rehabiliteringspenning och sär-av
skilt bidrag. särskildaDet bidraget förordningeninärmareanges
1991:1321 rehabiliteringsersättning. Särskilt bidrag kan lämnasom
för vissa kursavgifter, kostnader för tal- och punktskriftböcker, läro-
medel, resekostnader och i form traktamenten.av

Utöver rehabiliteringsersättning kan försäkringskassan betala ersätt-
ning för arbetshjälpmedel behövs led i rehabiliteringenettsom som av

förvärvsarbetande försäkrad, förordningen 1991:1046en se om
ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring forrni bidrag till arbetshjälpmedel.av

Rehabiliteringspenningen, uppgår till 80 SGI och iprocentsom av
dag identisk med sjukpenningen,är ska täcka den inkomstförlust som
uppstår för försäkrad deltar i rehabilitering och det särskildaen som en
bidraget ska täcka kostnader uppstår i samband med rehabili-som
teringen.

2.7.3 Sjukersättning grundad på kollektivavtal

Allmänt

Vid sidan de ersättningar betalas från den allmänna försäk-utav som
ringen vid sjukdom förekommer ersättningar grundas på olikasom
överenskommelser i kollektivavtal. Reglerna för till ersättning frånrätt
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principerkollektivavtal bygger påskydd enligtkompletterande samma
avtalsområden.allainom

AGSavtalsgruppsjukjörsäkringPrivatanstâllda arbetare -

femtondedenfr.0.m.sjukpenningtidunderfrån AGSErsättning utges
lämnassjukperiod. Ersättningdagen inittiondedendagen t.0.m. en

frånerhållitförsäkradedensjukpenningdenmed 12,5 procent somav
SGIn.tillägg på tiovilken procentförsäkringskassan ettmotsvarar av

dagersättning.lämnas ingensjukperiodendagen inittiondeEfter den
efter deninsjuknatdenföruppgick 1997Månadsersättningen som

enligtsjukbidrag/föitidspension AFLbeviljatsoch1990december31
kro-000försäkrades 90SGIden060 kronor,exempelvis 1till varom

kronor.190 000minstSGInkronor500och till 2 varomnor,

TP-sjukpensionavtalenligt IsjuklönPrivatanställda tjänstemän samt-

privatanställdharapril 1998den lgäller fr.0.m.reglerEnligt ensom
fr.0.m. denarbetsgivarenavtal frånenligtsjuklöntilltjänsteman rätt

storlekSjuklönenssjukperiod.dagen inittiondedenfemtonde t.0.m. en
dagSjukavdragetpå lönen.sjukavdrag görsbestäms ettatt pergenom

från AFLsjukpenningformersättningen itotaladenberäknas så att av
såvällönedelarpåblir över90arbetsgivarenfrånoch sjuklön procent

basbelopp.under 7,5som

enligt PA -91sjukpensionavtalenligtsjuklönStatsanställda samt-

statsanställdharapril 1998denfr.0.m. 1gällerreglerEnligt ensom
denfr.0.m.arbetsgivarenavtal frånenligtsjuklöntilltjänsteman rätt

storlekSjuklönenssjukperiod.inittionde dagendenfemtonde t.0.m. en
dagSjukavdragetlönen.påsjukavdrag görsbestäms att ett pergenom

frånsjukpenning AFLformiersättningentotaladenberäknas så att av
såvällönedelarpå överblir 90arbetsgivarenfrånsjuklön procentoch

basbelopp.under 7,5som

avtal,enligtanställda sjuklönlandstingskommunaltochKommunalt -
-KLPAAGS-KL samt

periodenefterapril 1998fr.0.m. den lgäller utgesreglerEnligt som
denmedavtal 10enligtsjuklönlag procent t.0.m.sjuklön enligtmed
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90:e dagen. Fr.0.m. den 15:e kalenderdagen sjuklön till arbets-utges
så den totala kompensationsnivåntagare bliratt 90 dagprocent t.o.m.

90 och fr.o.m. dag 91 80 procent.

Andra kompletterande ersättningar

Vi dettai sammanhang också det finnsnoterar andra kompletterandeatt
ersättningar. Dessa bl.a. komplettering i fonnär sjukpenningfcir-av
säkring finansieras arbetsgivaren och inte grundas kol-påsom av som
lektivavtal, gruppsjulcförsälaing, individuell sjukförsäkring, förtidskaptal
i grupplivtörsäkring, förtidskapital i individuell livförsäkring eller
andra former bygger på liknande konstruktioner, förersättningsom
inkomstförlust i kollektiva eller individuella olycksfallsförsäkringar

premiebefrielseförsälqing.samt
beskriverVi dessainte kompletterande ersättningar närmare.
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internationellaochEG-rätten3

utblickkonventioner motsamt
ländereuropeiskanågra

reglerarbetsmiljörättsligaEG:s3

Inledningl

dimensionensocialas.k.dendelviktigArbetsmiljöfrågorna utgör aven
Genomfö-EG.inommarknad upprättatsden somgemensammaav

ochkapitaltjänster,förrörlighetfrifrihetema,fyraderandet varor,av
förarbetsvillkorenochlevnads-medjämsidesske attskapersoner,

socialainnebär sämreDetförbättras. attEU-ländernaimedborgarna
denkonkurrensmedel påfårarbetsmiljö, inte ettdåligvillkor, varat.ex.
fårarbetethälsa iochsäkerhetpåmarknaden. Kravengemensamma

produktom-pålagstiftningenharmoniseringenförbetydelseockså av
Bestämmelsernaförrörlighetfrigäller omdetdvs.rådet, när varor.

VIIIavdelningEG-fördragetsfinns iarbetet so-i omsäkerhetochhälsa
EG-Enligtungdomsfrågor.ochyrkesutbildningutbildning,politik,cial

bestäm-tillnärrrmingförslagsinaikommissionen avskafördraget om
denfåochmarknaden, attden inretillsyftar upprättaattmelserna, som

säkerhet.ochhälsagällerdetskyddsnivåhög närfrånutgåfungera, en
flertalutfärdatrådEG:s ettbestämmelser harangivnastödMed av

innebärvilketområdet, attpåsekundärrätten reg-direktiv utgörsom
medlemsländerna.bindande fördirektlema är

arbetsmiljöområdetpåDirektiv3.1.2

minimidirektiv rörtjugotalbeslutfattathittills ett somharEG-rådet om
byggtsarbetsmiljöområdet harpåsekundärrättenarbetsmiljöområdet.
kanskesärdirektiv. Detanslutandetill dessaochramdirektivmedupp
arbets-förkravallmännainnehåller89/391/EEGdirektivetviktigaste

har komp-Detarbetsplatserna.påarbetsmiljöarbetetochförhållanden
delområden.olikaförsärdirektivantalmedletterats ett
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äldreEtt ramdirektiv 80/1107/EEG syftar till få till stånd åtgär-att
der förhindrar exponering för kemiska, fysikaliska och biologiskasom

eller håller exponeringen på så låg nivåagenser möjligt. Tillen som
detta ramdirektiv finns det särdirektivtre skydd riskerrör vidmotsom
exponering i arbetet för bly, asbest och buller 86/188/EEG.

Det finns produktdirektiväven vissa grundläggande kravsom anger
måste uppfyllas för produkt ska släppasatt på marknadensom uten

inom gemenskapen, arbetstidsdirektiv reglerar minimikravsom om
arbetstidens förläggning, dygnsvila, veckovila, säkerhetsemester m.m.,
och hälsa för arbetstagare med tidsbegränsade eller tillfälligt anställ-
ningsförhållande regler skydd församt minderåriga i arbetslivet.om
Även rättsakter inom transportområdet, meddelade med stöd artikelav
75 i EG-fördraget, kan innehålla arbetsmiljöregler.

För Sveriges del sker genomförandet EG:s sekundärrätt inomav
arbetsmiljöområdet framför allt med stöd arbetsmiljölagen. Deav en-
skilda direktiven har förts in i svensk huvudsakligenrätt Arbe-genom
tarskyddsstyrelsens föreskrifter.

1.3 Ramdirektivet 89/ 39 /1 EEG

EG:s råd har den 12 juni 1989 direktivetantagit Om åtgärder för att
främja förbättringar arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetetav
89/391/EEG. Härigenom förbinder sig medlemsländerna att genom
vissa minimikrav främja förbättringar, framför allt på arbetsmiljöom-
rådet, iör högre skyddsnivå föratt trygga arbetstagarnas säkerheten
och hälsa. Detta ska inte leda till någon sänkning de skyddsnivåerav

redan uppnåtts i enskilda medlemsstater, eftersom medlemssta-som
i enlighet med fördragetterna upprättande europeiska ekono-om av

miska gemenskapen redan förbinder sig främja förbättringaratt för-av
hållandena inom detta område och hannonisera dessa villkor samtidigt

redan gjorda förbättringar bibehålls.som
Direktivet betecknas ramdirektiv med minimikrav,ett dvs.som mer

långtgående krav på arbetsmiljöområdet kan införas gradvis och hänsyn
till rådande förhållandentas och tekniska bestämmelser i ochvar en av

medlemsländerna. Det också möjligt till olika genomförandetiderger
för olika medlemsländer. I direktivet medlemsstaterna skaattanges
vidta tillräckliga åtgärder för säkerställa arbetsgivare,att arbets-att

och arbetstagarrepresentantertagare omfattas sådana lagar och andraav
författningar behövs för bestämmelserna ska kunnaatt genomförassom
i praktiken. Medlemsstaterna ska i synnerhet till ändamålsenligattse en
kontroll och tillsyn säkerställs.
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skyldig-och arbetstagarensarbetsgivarenssärskilda avsnittI anges
heter.

vilkasärdirektiv irådet skaartikel 16 antadirektivets attI anges
arbetsutrustning,arbetsplaster,påställskravdenärmare somanges

hanteringbildskärm,vidarbete tungaskyddsutrustning,personlig av
arbetsplatsereller rörligatillfälliga samtryggskador,förmed risklaster

jordbrukochfiskeinom
de minimi-särdirektiv närmareantagitRådet har tretton angersom

arbetsplatsenhälsa påochsäkerhetförställskrav m.m.som
kommissionentillårfemteska rapporteraMedlemsstaterna vart om

direkti-ochdirektivetbestämmelserna itillämpningenpraktiskaden av
synpunkter.och arbetstagarnasarbetsgivamasochmed bilagorvet om

Europaparla-bl.a.tillvidareinformerasedanharKommissionen att
arbetarskyddsfrågor. Kom-förkommitténrådgivandeochrådetmentet,

bl.a.till Europa-överlämnaregelbundet rapportskamissionen även
internationellaändringar iutvecklingen,tekniskadenparlamentet om

ellerregler rön.nya

reglerEG-rättsligaochKonventioner3.2

trygghetsocialom

Inledning3.2. l

begreppdefinitionervedertagnainternationelltenhetliga,Några somav
land har sinVarjefinns inte.trygghetsocialochsocialförsäkring egen

definitioner varierarfinnsdetden månoch iområdetpånationella rätt
Åtaganden social trygghet ifrågairegelverk.regelverk tillde från om

regleratstraditionelltställetländer har itill andraförhållande genom
överenskommelserinternationellaDekonventioner.olika former av

uppbyggda på detoftaområdet sättetpåfinns ärkonventioner som--
överenskom-omfattasskaförmånervilkade typer avatt somavanger

förekommertäcka. Oftaskarisker denvilkaellermelsen typer enav
avseddöverenskommelsenområden är attdeuppräkningenkel somav

län-drivits påområdet harpåkonventionerUtvecklingentäcka. avav
länder.andraarbetskraft frånrekryteringdernas behovet avav

slutandetutrnynnade iinitiativ1949årEuroparådet ett avtog som
Till-social trygghet.överenskommelsereuropeiskaprovisoriskatvå om
medomfatta vadbrukarvaddessaomfattar menassomsomsammans

Överenskommelserna sjukvårdochhälso-omfattarsocial trygghet.
vidförmåneromfattasVidarevid sjukdom.kontantförrnånersamt

bamsbörd och inva-havandeskap,yrkesskada,ålderdom,arbetslöshet,
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liditet förmåner till efterlevande och familjefönnåner.samt Denna sys-
tematisering förmåner för social trygghet har följts ILO-ävenav av
konventionen nr 102 angående minimistandard för social trygghet och
den Äveninom Europarådet utarbetade Europeiska balken. inom EU
har valt inkluderaatt social trygghet.man samma grenar av

Inom finnsEU bestämmelser arbetstagaren skydd mot attsom ger
förlora sin sociala trygghet på grund han eller hon flyttar mellanattav
medlemsstaterna. Reglerna syftar till skydd för den använderatt ge som
den fria rörligheten inom ellerEU har anknytning tillsättannatsom
flera medlemsstater. På socialförsäkringssidan reglerna avseddaär att
lösa problem sammanhänger med medlemsstaterna har olikaattsom
utgångspunkter det gäller utformningennär socialförsäkringssyste-av

De inverkar däremot inte på vilka försäkringssystem ska fin-men. som
i landet eller de materiella villkoren för olika socialförsäkrings-nas om

fönnåner.
De grundläggande reglerna fria rörlighet och socialom personers

trygghet finns Romfördraget.i enlighetI med 6 i Romfördraget fårart.
reglerna emellertid inte verka diskriminerande förhållandei till med-
borgare i andra medlemsländer.

3.2.2 Förordningen 1408/71

förordningenI 1408/71 finns flertal detaljerade regelsystem förett sam-
ordning medlemsstaternas regler för social trygghet. Förordningen,av

gäller både anställda och egenföretagare, omfattar socialförsäk-som
ringsförrnåner och olika former ekonomiskt stöd till barnfamiljer.av
Reglerna syftar till skydd för den använder den friaatt rörlig-ge som
heten inom EU eller på har anknytning till flerasätt med-annatsom
lemsstater. Reglerna avsedda lösa problemär sammanhängeratt som
med medlemsstaterna har olika utgångspunkteratt det gällernär ut-
formningen socialförsäkringssystemen. Förordningen, trädde iav som
kraft den oktoberl 1972, omedelbart bindande förär medlemsstaterna,
bl.a. Sverige, och tillämpas direkt enligt sin ordalydelse. Till förord-
ningen finns knuten tillämpningsförordning 574/72 med regleren om
genomförande. På grund EES-avtalet gäller reglerna i förhål-ävenav
lande till länder utanför EU inom EES. Det innebär Island,ävenattmen
Norge och Liechtenstein omfattas reglerna.av

förrnånsslagDe omfattas förordningen i huvudsak social-ärsom av
försäkringsförrnåner. Dessa i artikel 4.1. Uppräkningen däranges avser

uttömmande lista vilkaatt socialöver trygghet fal-ge en grenar av som
ler inom förordningens tillämpningsområde.
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ochallmännaallatillämplig påförordningenartikel 4.2Enligt är
bygger pådetrygghetsocialför oavsettlagfástasärskilda system om
till enbartde vänder sigoberoendeocheller inteavgiftsplikt av om

falleravtalsförsäkringarformerOlikaförvärvsaktiva.vissa avgrupper
tillämpningsområde.förordningensutanför

tillämp-principenhuvudprinciper;femvilar påFörordningen enom
sammanläggningsprincipen,likabehandlingsprincipen,lagstiftning,lig

proratatemporisprincipen.ochexportabilitetsprincipen
anställd ellerinnebärlagstiftningtillämplig attPrincipen enom en

medlems-lagstiftningen iomfattasskaendast ettegenföretagare aven
utförs.tidpunktarbete vid vissland därhuvudregel detland och ensom

EU-landmedborgare iinnebär ettLikabehandlingsprincipen att som
for-omfattasområde ochmedlemsstatsinombosatt avär somannanen

fönnånerfrågaskyldigheter iochrättigheterharordningen omsamma
bosättnings-sådanttillavgifterochtrygghet systemsocial ettfrån som

medlemmar.statens egna
egenföreta-anställda ellerinnebärSammanläggningsprinczpen att

där harfår arbeteellermedlemsstat rätt atttillflyttar annanensomgare
uppfyllasyftebosättningsperioder ieller attförsäkrings-lägga samman

till förmåner.förperioderminsta rättpånationella krav
vidutgårkontantformånerinnebärExportabilitetsprinczpen att som

får minskas,efterlevande intetillellerålderdomellerinvaliditetbl.a.
deanledningmedkonfiskeraseller attdras ininnehållas,ändras, av

detEU-landtillflyttar än utgerelleribosatta annatberättigade somär
förmånen.

flytt-grunddeninnebärProratatemporis-principen att avsom
förmån ioavkortadtill etttjänat inharland inte rätttillning annatett

andel förmånenerhålla såland har storvisst svararrätt att somaven
intjänandetiden.mot

ochsjukdomvidersättningmellanskillnadförordningen görsI
sjukdomvidersättninginnebärReglernainvaliditet.vid attersättning

behörigadenSverige staten.längeså ärfrån Sverigeendast utges som
situationer.allaöverflyttningsbar idäremotinvaliditetvidErsättning är

invaliditet. Ibegreppetdefinitionnågoninnehåller inteFörordningen av
sådanaomfattarocksåinvaliditetvidförmånerendastlb4. attart. anges

förvärvsfönnågan.förbättraellerbevaraavseddaförmåner attärsom
lagstiftningsförteck-svenskaenligt denRehabiliteringspenningen är

förordningen,tillämpningen attvidgällervilkenningen, somanseav
EG-föreliggerdetinnebärsjukdom. Dettavidfönnån att sammaen

beträf-rehabiliteringspenningutbetalningförreglerrättsliga somav
sjukpenning.fande
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3.2.3 Sociala stadgan m.m.

Elva tolvEG:s medlemsländer ej Storbritannien har deklara-iav en
tion s.k.antagit social stadga för EG med juridiskt icke bindandeen
regler sociala rättigheter för arbetstagare. Stadgan har karaktärenom av

principdeklaration och innehåller inte några detaljregler. Den kanen
programförklaring för EG:s arbete och ambitioner detpåses som en

sociala omrâdet. Samtidigt med stadgan lade kommissionen fram ett
handlingsprogram för genomförandet den. Under åren efter stadgansav
antagande har också fattats beslut betydande antal direktivettom m.m.
för genomförande handlingsplanen.av

MaastrichtfördragetI ingår särskilt protokoll socialpolitikett iom
vilket medlemsstaterna, med undantag för Storbritannien, har träffat en
särskild överenskommelse vid sidan EG-fördragen där de åtagit sigav

Överenskommelsenytterligare insatser på det socialagöra området.att
innebär EU vidgad kompetens på det socialaatt området och attges en

möjligheter till beslut inom området.öppnas Genom direktiv kannya
beslutaEU minimikrav i olika hänseenden detpå sociala områdetom
gradvis kan vinna tillämpning inom medlemsstaternas lagstiftning.som

3.3 Tyskland

3.3.1 Inledning

Det tyska socialförsäkringssystemet, består sjuk-, olycksfalls-,som av
ålders- och invaliditetsförsäloing, fram redan på Bismarckstidenväxte i
slutet på l800-talet. Traditioner har haft anledning stoltsom man vara

verkat återhållandeöver, på moderniseringäven syste-men som en av
behov under år aktualiserts kostnadsutveck-met ett som senare av-

lingen.
Försäkringen utgår frånregel arbetet och knyts till den ärsom som

försöijare, familjetillhörighet och familjesammansättningäven in-om
verkar på regler och avgifter på i Sverige. Försäkrings-sätt änett annat
avgifterna beräknas på lönen och drabbar vanligtvis arbetstagare och
arbetsgivare lika. öka intäkternaAtt i höjda avgiftersystemet genom
har både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema starkavarit mot-
ståndare till. Höjda arbetskraftskostnader har inte försvarbart.ansetts
Lika politiskt problematiskt har det varit höja egenavgiftema, efter-att

tyskarna sedan Bismarcks tid vidsig medicin och läkar-vant attsom
besök ska kostnadsfritt. Allt sådant sig redan ha betaltvara anser man
via sjukförsäkringsavgiften 8-16 % lönen, beroende påutgörsom av
vilken kassa tillhör.man
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genomfördes refonnering försäkrings-vissTrots protester en av
avgift infördesinnebar på vissa läke-1988. Den smärreattsystemet en

egenavgifter för glasögon och vid Sjuktransporter infördes,medel, att
möjligheternasjukhus höjdes och vistas pådygnspriset på att attatt

Reformenbekostnad begränsades. för-kuranstalt sjukförsäkringenspå
kostnadsölmingarnadel bromsa inommådde endast till syste-en upp

tyska sjukför-har emellertid kostnadskrisen i detUnder 1990-taletmet.
socialförsäkringsornrådet medförtoch underskottet påsäkringssystemet

införts.bestämmelserradatt en nya
de nordiska länderna har mycket lägrekan iGenerellt sägas, att man

för åtgärder och ersättning på socialförsäk-kvalificerakrav för sigatt
jämfört medTyskland. grundläggande skillnadi Enringsområdet än

Tyskland utgångspunkt isociala i sindeSverige tarär systemenatt
föräldrar skyldigaindividen. och ömsesigtoch Barnfamiljen inte i är

all-familjens stöd räcker till träder detdå intebistå varandra. Förstatt
utanför socialförsäkringen de inte har nå-stårin. De är,männa omsom

socialhjälp. socialhjälpdem, hänvisade till Förkan försörjagon som
från föräldrarna eller frånkan återkrav sketillbetalas ut personsom en

förhållandena ändras.mottagaren senareom

och avgifterAnmälan3.3.2

de åtgärderpåbörjas vidtar arbetsgivarenSå anställningsnart somen
anmäls till sjukkassan Krankenkasse.den anställdebehövs för att

till och arbetslöshets-pensions-Sjukkassan anmäler i sin tur personen
med försäkringsbevisSjukkassan förserförsäkringen. ett sompersonen

och den lönuppgifter försäkringsnummerbl.a. inkluderar som av-om
pensionsför-Uppgifterna hos behörigtgifterna dras på. registrerasska

får själva anmälan till behörigsäkringskontor. Egenföretagare göra
sjukkassa.

sjukförsäkringen,för avgifterna tillArbetsgivaren har attansvar
betalas deloch pensionsförsäkringen in. Denarbetslöshetsförsäkringen

hälf-anställde ska betala, vilken Vanligvisavgifterna den utgörav som
löneutbetalning.viddras varjeten,

sjukförsäkringsavgiften till tilli genomsnitt 13,5uppgår1998 pro-
Avgifter tillårligen fastställt inkomsttak.lönen till visstettcent av upp

arbetslöhetsavgiften och4,5vårdförsäkringen 1,7 ärär procent, procent
bruttolönen. Avgif-tillpensionsförsäkringen uppgår 20,3 procent av

delar arbetsgivaren och arbetstagaren.betalas till likaterna av
olycksfallsförsäkringen, bruttolönen,Avgifter till l,5-2 procent av

godkändautgår från listaErsättningenbetalas arbetsgivaren. överenav
Olycksfallsförsäkringen omfattar arbe-skadligadiagnoser och ämnen.
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och till och från arbetet. Försäkringen täcker såväl förebyg-tet resor
gande olycksfall skada.ersättning vid Arbetssjukdomar jäm-av som
ställs olycksfall arbetet. Allamed i har anställningpersoner som en
eller lärlingsutbildning omfattasgenomgår den obligatoriskaen av
olycksfallsförsäkringen.

till rehabilitering den försäkrade själv, husläkarenInitiativet tas av
eller ansökan. försäkradesjukkassan via har arbetsned-Denen som

skasättning med minst 10 inom 10 veckor inkommaprocent senast
finnsmed ansökan. regler sjukkassan, arbets-Det även säger attsomen

olycksfallsförsäkringenförmedlingen och har skyldighet meddelaatt
rehabiliteringsmyndigheten behov rehabilitering för försäk-om av en
rad. har till förfogande särskilda läkare de kanSjukkassan sitt som an-
lita för sjukfallen. Ansökan gällerställningstagande i rehabiliteringom

förtidspension rehabiliteringen leder tillansökan inte attsom om om
arbetsförmågan förbättras.

Arbetsgivaren betalar sjuklön i veckor. Enligt lag ska 80sex pro-
flestade arbetsgivare betalarersättning utgå, 100 iprocentcents men

Efter veckor sjukförsäkringenenlighet med kollektiva avtal. vid.tarsex
sjukförsäkringen denSedan 70 må-1997 garanterar procent senasteav

före procent.nadens inkomst 1997 ersättningen 80 Ersättningenvar
förbetalas maximalt veckor under år sjukdom.i 78 tre samma

de delstatema i Tyskland gäller delvis andraFör östra procent-nya
de angivna.änsatser ovan

rehabiliteringsansvaret har3.3.3 Det största

pensionsorganen

det tyska försäkringssystemet rehabiliteringsansvaret uppdelatI påär
flera bär kostnadema för försäkringenDeorgan. organ som ansvarar

förregel för rehabiliteringen. rehabilitering vi-Det största ansvaretsom
förlar på den övervägande delen denpensionsorganen. De ansvarar av

medicinska rehabiliteringen och hälften den yrkesmässiganästan av
rehabiliteringen de rehabiliteringskostnaderoch uppkommer isom
anslutning härtill.

finns flera behöriga förDet institutioner pensionsförsäkring. De två
BfA Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte och LVAstörsta är

Landesversicherungsanstalt. BfA ochorganiserar tjänstemän LVA
arbetare. BfA har huvudkontororganiserar sitt i Berlin och LVA är

regionalt indelat kontor.i 23 VDR Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger paraplyorganisation för pensionsförsäkrings-utgör

bl.a. tillämpningsföreskrifterVDR och handböcker.utorganen. ger
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medi-hand den akutaKrankenkassen har främstSjukkassoma om
för denpå sigfallde ingencinska vården. I ansvaretnär tarannan

fall,detta I vissasjukkassanrehabiliteringenmedicinska tar ansvar.
rehabili-behandling vidbetala fördet, kan dedvs. ingen görnär annan

teringsklinik.
skadatsförOlycksfallsförsäkringen genompersoner somansvarar

bransch-olikaarbetssjukdom.följd Deeller tillolycksfall i arbetet av
hand olycks-Berufgenossenschaften harsammanslutningama om--

företagen.arbetsmiljötillsynoch överfallsförsälqingarna utövar
till denolycksfall arbetetalla ianmälaskyldigArbetsgivaren är att

arbe-Branschsammanslutningarnabranschsammanslutningen.ansvariga
olycksfall ocharbetarskyddsfrågor,traditionellafrämst med t.ex.tar

problem i anknytningochrörande bl.a.frågorkemikalier, stressmen
alltmer.uppmärksammastekniktill ny

förhuvudorganO3undesanstalt fur ArbeitArbetsmarknadsverket är
arbetsplatshjälpförArbeitsamt,arbetsförmedlingarna ansvararsom

tillför omskolningtill delvissarbeten,förmedlingoch ävenmenav
yrkesinriktadeför denArbetsmarknadsverketyrke. ävennytt ansvarar

dåför dennafall ingen-i de t.ex.rehabiliteringen enannan ansvarar -
pensionsförsäkringen.formella kraven inomdeuppfyllerinteperson

samverkanfrågaRehabilitering3.3.4 omen-

ellerväsentligt förbättrasyftar tillRehabiliteringgäller.Arbetslinjen att
alltfördärmed förhindraocharbetsförmågannedsattaåterställa den

arbetsoförmåga.yrkes- ochtidig
föråtgärdertill nödvändigalagstadgadhar attSocialförsälcrade rätt

Medicinskprestationsförmåga.ochhälsaåterställa derasochförbättra
framför förtidpension.företrädeharrehabiliteringoch yrkesmässig

rehabiliteringsåtgärdermedverka iaktivtskyldigaFörsäkrade är att
råder.medverkansplikts.k.-

pensionsbedöm-underlag förrehabiliteringsutredning utgörEn
skapensionssökandekan krävaPensionsorganenningen. att genom-en

tillfår intemedverkar rehabiliteringiinte rättrehabilitering. De som
rehabilite-bevisaemellertid LVAåligger attförtidspension. Det att

avbry-villarbetsförmåga.förbättrad Denmedförtskulle haringen som
kostnaderna.för de upplupnafår själv stårehabiliteringpåbörjadta

förstBeslutetöverklagas.rehabilitering kan omprövasBeslut om
förnämnd beståendedå i representantervid LVA, avenmen

överklagakannämnden avslår,Omoch arbetstagare.arbetsgivare man
kostnad.någonSocialrättenvidare till extrautan
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Det önskemål rehabilitering inte ska börjaär ett att när en person
redan sjuk och därför finns s.k. preventiv vård. Om påär t.ex.man en
arbetsplats för skadliga eller dylikt kan gå medLVA inär ämnenutsatt
tidiga rehabiliteringsåtgärder i förebyggande syfte. med ek-En person

arbetar med starka vätskor kan erbjudas omskolning tillt.ex.sem som
yrke han blir så dålig han ellerinnan hon sjukskrivs.ett annat att

missbrukar alkohol,De droger eller läkemedel kan få speciellsom
rehabilitering. finns föreskrifter reglerarDet ansvarsfördelningensom
mellan myndigheterna. Sjukkassan för den akuta avgift-t.ex.svarar
ningen medan förpensionsorganen står avväjningsbehandling under en
tid till år.ettav upp

medicinska rehabiliteringen:Den

medicinska rehabiliteringen omfattar läkarvård,Den mediciner, hjälp-
medel och vård på sjukhus eller särskildpå vårdinrätt-samtproteser
ning.

Vid arbetsskada utbetalas dagpenning Verletztengeld. Dagpen-
ningen lika sjukpenningen och tilluppgår 80är stor procentsom av
lönen. börjar utbetalas från den tidpunktDen sjuklönen från arbets-när
givaren vanligtvis efterupphör 6 veckor. utbetalasDagpenning så
länge arbetsoförmåga på grund olycksfall i arbetet eller arbets-som av
sjukdom kvarstår. bortfallerDagpenning livränta beviljas.när

Om rehabiliteringen ska finansieras krävs,LVA såärattav man
sjuk kan utföra nonnala arbete,inte sitt ska ha möj-att man men man
lighet återgå arbete efter rehabiliteringen.i Ansökan kommer dettaiatt
fall tillsammans med läkarutlåtande till LVA.ett

fall exempelvis varaktigtI handikappad endast behö-annat en som-
rehabilitering för lindring och för klara det dagliga livet-att ersättsver

sjukkassan.av

yrkesinriktade rehabiliteringen:Den

Yrkesinriktad rehabilitering Berufshilfe omfattar
Hjälp för behålla eller förarbetet få arbeteatt att ett nytt-
Yrkesvägledning, arbetsprövning, arbetsträning och eventuell grund--
bildning funktionsnedsättningpå grund av
Vidareutbildning och omskolning-

Rehabiliteringspenning Ubergangsgeld utbetalas regel under densom
yrkesinriktade rehabiliteringen. Den 80 lönen.motsvarar procent av
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utbetalas utbildningstidRehabiliteringspenning kan under tillen av upp
3 år.

vid vid handläggningen ärendetSärskilda handläggare LVA tar av
finnsrehabiliteringen då läkare bedömt detefter den medicinska att-

Handläggaren ska sökayrkesinriktad rehabilitering.behov utrönaav
lämplig det enskilda fallet.i Somvilken rehabilitering är mest ensom

for-besöka rehabiliteringskliniken och dendel detta arbete ingåri att
säkrades arbetsgivare.

försäkrade till gamla arbets-bedöms den kan återgå sinOm det att
lönekostnadema under månader.plats, kan stå for 50 4LVA procent av

Även försäkrade handläggarens arbete.hembesök hos den ingår i
rehabiliteringssystemet anslutningsbe-led det tyskaviktigt iEtt är

den sjuke fârAnschlussheilbehandlung, vilket innebärhandling att
medi-träningsställe i direkt anslutning till den akutakomma till s.k.ett

väldigt viktigt den försäkrade åker direktcinska vården. Det attanses
snabb och mycket användtill träningsstället. Metodenfrån sjukhuset är

tillämpas bl.a. efter hjärtinfakter ochoch har bra resultat. Denvisat
akuta sjukvården betalas sjukkas-exempelvis höftoperationer. Den av

pensionsförsäkringen.Anslutningsbehandling AHA betalas avsan.

Livränta:

arbets-arbetsoförmåga upphör och övergår i livräntaPerioden med om-
nedsatt tillveckor med minst 20förmågan under minst 13 är procent

invaliditetsgrad ocholycksfall. Storleken på livräntan beror påföljd av
årsinkomst.på

kan tillägg för handikapp utbetalas. Vill-livräntanUtöver ett gravt
arbetsförmågan ska nedsatt medför detta tillägg minstkoret är att vara

50 procent.
eller omvårdnadsbidrag Pflegegeld kanOmvårdnadsförmåner ut-

drabbats olycksfall arbetetutbelas ilivräntaöver personen som avom
bedöms behöva sådan vård.eller arbetssjukdom

Invaliditet:

och lärlingar, obligatoriskt försäkradeAlla arbetare, tjänstemän ärsom
försäkrade Deltidsanställda,pensionsförsäkringen, invaliditet.i är mot

1995, arbetar mindremed månadslön under 580 15 tim-DEM änsom
försäkringen.vecka omfattas inte avmar per

uppbär för förlorad arbetsinkomst sjuk-ersättningPersoner som -
dagpenning vid arbetsskada och reha-arbetslöshetsersättning,penning,
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försäkrade förmånenbiliteringsperming de innan börjadeär, varom-
obligatoriskt försäkrade i pensionsförsälcringen. Mångautbetalas, även

obli-egenföretagare hantverkare, publicister etc.däribland ärgrupper
frivilligt anslutagatoriskt anslutna. Andra kan sig.även

grund arbetsoförmåga:påPension av

grund nedsatt arbetsför-påbeviljasDenna pension när aven person
regelbundet arbete eller endast klararlängre kan utföramåga inte ett av

under månad.arbetsinkomst 1995 DEM 580arbete med lågett per
underha tillhört försäkringen minst 60få måsteFör pensionatt man

femintjänandetid. måste under deavgiftsmånader Dessutom se-man
nedsatt ha betalt den obligato-arbetsofönnågan blev inåren innannaste

förlängas medfemårsperiod kanriska avgiften i år. Denna t.ex.tre
perioder med vård bam.arbetslöshetsperioder och av

efterarbetsoförmögen mindre årförsäkrade blirOm den än sex av-
regler för änandetid.gäller mindre intjslutad utbildning stränga

yrkesoförmåga:på grundPension av

arbetsförmåganyrkesoförmögen,försäkrad betraktasEn ärsom om
den arbetsoförmåga försäkradmindre hälftennedsatt till än av som en

färdigheteryrkesutbildning och likartade kunskaper ochmed samma
har.

denna desamma för påvillkoren för pension pensionI övrigt är som
grund arbetsoförmåga.av

Förebyggande insatser under framväxt inom3.3.5

sjukkassoma Krankenkassen
privatpraktiserande läkarnadei sjukvårdenBasen utgörär som ca

läkarkåren. Sedan har de principden totala 1911 i40 procent mono-av
Sjukhusvårdöppenvård och på remittera till sjukhus.pol på attatt ge

del-slutenvård. Sjukhusen till 50innebär alltid ägs procentnästan av
fria välfárdsorganisationer,och kommuner, 35 ägsprocentstater av

skatter finansi-kyrkor m.fl. och privata. ViaRöda korset, 15 ärprocent
till driften finansierasmedansjukvårdsinvesteringar, pengar averas
egenavgift D-markbetalar på 10patienternas sjukkassor. Patienten en

därefter kostnadsfri förförsta fjorton dagarna, dendygn under de ärper
den helt kostnadsfri.barn under 18 årpatienten. För är
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finns olikaDet sju sjukkassor Krankenkassen. Två detyper av av
kassoma de allmänna sjukkassoma och företagskassorna.större är De

allmänna sjukkassoma AOK inrättade efter bostadsort och omfattarär
visst geografiskt område. Företagskassor Betriebskrakenkassenett

kan Varje arbetsgivare med forsäkringspliktigaminst 450 anställda in-
Till dessa kan också frivilliga försäkrade anslutarätta. sig. försäk-De

rade kan delas pliktförsälcrade,in i frivilligt försäkrade ochpersonerna
familjeförsäkrade. Så alla anställda har skyldighet för-gott attsom vara
säkrade kassa.i någon finns kassorDet för vissa yrkesgrupper.även
Alla lagreglerade och handhar förutom finansiering hälso-är ochav
sjukvården, sjuk- och föräldraförsäkringen.även

Tjänstemän med höga inkomster kan stå utanför den lagreglerade
försäkringen och teckna privat försäkring. Ca 92 omfattasprocent av
den allmänna försäkringen och har17 tecknat försäkring.privatprocent
Offentliga anställda utanförstår sjukkassoma omfattas i principmen av

förmåner försäkrade.samma som
Sjukkassan står helt eller delvis för kostnader för kurortsvård, tand-

vård, hushållshjälp, läkemedel, glasögon och andra hjälpmedel som
bedöms nödvändiga. Sjukkassoma finansieras arbetstagare ochvara av
arbetsgivare med hälften vardera. Avgifterna varierar mel-gemensamt
lan och8 16 bruttolönen.procent av

Den går i pension kvar i sin tidigare sjukkassa och betalarärsom en
avgift på 13 pensionen. avgifternaHögsta har de allmännaprocent av
Sjukkassoma. försäkrar ungefär hälftenDe alla. Skillnaderna i avgif-av

påverkas vilka risker försäkrar, åldersstrukturen hos för-deter av man
säkrade, familjens storlek, kostnader för vården sjukvårdsambi-samt
tioner de följer grundstruktur i socialförsäkringssys-en gemensam

kassoma kan till del ha olika avgifter.temet men
förebyggandeEn orientering har börjat fram inom de all-växany

sjukkassoma, profileras medmänna Gesundheitskasse dvs.namnetsom
hälso- och friskhetskassan. AOK-kassoma bl.a. på omfattandesatsar ett
friskvårdsprogram. vänderDe sig till företagens personalavdel-även
ningar med personalvårdsprogram syfte förebyggai sjukskrivningar.att

för folkhälsoarbetetInom kan kassoma, enligt lag,ramen arrangera
kurser och informera olika riskfaktorer, däribland rökning och alko-om
hol, utbrändhet och psykosociala frågor. Näringsrådgivning, vikt-stress,
minskning, idrotts- och rörelseträning, och löpskola andra vik-ärrygg-
tiga inslag kassomasi arbete. derasI arbete ingår uppmärk-även att

de hälsovådliga konsekvenserna den ökande biltrafiken. Densamma av
ökade företagsorienteringen innebär bl.a. genomföra riktadeatt pro-
jektinsatser, hälsocirklar o.dyl. tillsammans fackligamed organisationer
och arbetsgivare. Vid avgiftsuttag och foretagsrevision diskuteras om-
fattningen inträffade skador, olyckor och sjukdomar.av

18-12424
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Inledning3.4. l

sjukfrånvaronsproblem medhaftliksom Sverige ut-Holland har stora
förtidspensionerade.ökande antalveckling och ett

och vidårsjuk 1,6 gångerrapporterades 1990anställdVarje per
medfördevilketdagar,genomsnitt 15,5tillfälle i sammantagetvarje en

siffra for SverigeMotsvarandemedarbetstiden 7,1 %.minskning av
för 2,6 %.och UKTyskland 5,0 %för%,6,1var

europeiskitill 921 000uppgick 1993förtidspensioneradeDe en-
litet landHollandtanke påsiffra medhög är ettjämförelse attextremt

År nedsättningen i1990miljoner.arbetskraft drygt 7påmed ar-varen
Motsvarande siffraHolland.8,9 % iförtidspensiontill följdbetstid av

föroch UK 3,4 %.Tyskland 3,3 %för%,för Sverige 3,5var
och intesjuk åri minsttill dem varitutgår ettFörtidspension som

Årligen förtids-idrygt 80 000övergårarbete.kunnat återgå i personer
År förtidssjuklön ochtillcirka BNPutnyttjades 15 %1993pension. av

ellermiljarder guilderscirkamotsvarade 36vilketpensionsersättningar,
miljarder kronor.144

social-genomgripande reforrneringbakgrund hardennaMot aven
Holland förDärtill kommernödvändigt. attförsäkringssystemen ansetts

sänkapå sigharinträde itillkvalificera sig attstorettatt presseuron
underförändringar har 90-radsocialförsäkringama. Enutgifterna för

och arbetsgivarensförtidspensioneringrörandeinförts bl.a.talet ansvar
Förtidspensioneringenanställda.förrehabilitering sinafor sjuklön och

tillstånd. Dettaifram till 1994 togssätt permanentstortett somvar
och passivttill återgång i arbetetstimulansbristfällig ettindikator på en

myndigheter.socialaoch frånarbetsgivarefrånförhållningssätt

vidinhämtats AGRA-huvudsakligeninformationbyggerAvsnittet som
februari 1998.Holland,studiebesök iutredningens
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refonneringDen genomförts under 90-talet socialförsäk-som av
ringssystemet hade framförallt sin utgångspunkt i hur arbetsgivarna och
arbetstagarna berördes de ekonomiska konsekvenserna sjuklönav av
och förtidspension. tidigareDen kollektiva dimensionen kom ersät-att

direkt baseras på arbetsgivamastas ett och de tör-systemav som mer
säkrades En privatisering i verkställigheten blevsorts iegna ansvar.

utsträckning vägledande för refonneringen.stor
Förändringarna under 1990-talet har medfört koncentrationstörreen

på arbetsfonnågebegreppet och arbetsgivarens ekonomiska ansvar, men
på rehabilitering och företagshälsovård. förhållandeäven I till Sverige

har arbetsgivamas ekonomiska för sjukersättningar blivit myck-ansvar
Lagstadgat krav på anslutning till kvalitetssäkradet stort. företags-en

hälsovård föreligger. finns lagstadgatDet förbud medicinskagöraatt
undersökningar vid rekrytering personal. Under anställningstid fårav
sådana undersökningar endast utföras företagshälsovården.av

förändringarDe införtssom
har mindre betoning på inkomstsäkring-
arbetar med finansiella stimulanser-
ställer krav på arbetsgivamas aktiva förhållningssätt-
medför arbetsgivarna har mycket långtgående kostnadsansvaratt ett-
vid sjukdom och förtidspension
delegerat och "individualiserar" kostnadsansvaret-
går från statlig/kollektivistisk verkställighet till "privat"-
ställer krav på samarbete från offentliga myndigheter-

Arbetsgivaren
föransvarig de anställdas sjuklön underär år ingen skillnadett-

mellan små och stora underställd lagstadgat kravär på anslutning
till företagshälsovård
ska utarbeta rehabiliteringsplan efter anställd varitsenast atten en-
sjuki 13 veckor

för den anställda efter veckors52 sjuklön bedömtsattansvarar som-
behöva övergå förtidspensioni får sådan ersättning till år5upp
får otillbörligt avskeda anställda-
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Socialförsäkringssystemet3.4.2

arbetsmark-frågorsåväl socialaförharSocialministeriet somansvar
företagshälsovårdsfrågor.ocharbetsmiljö-nads-,

och efterle-för ålders-harSVBSocialförsäkringsbanken ansvar
tillrörande bidrag in-frågorvissafamiljestödvandepensioner, samt

kroniska sjukdomar.behandlingochvandrare av
ochHollandisocialförsäkringsinstitutionenäldsta star-denSVB är

vilken inne-Security Act,SocialDåverksamhte 1901.tade sin antogs
och arbetstagarna.arbetsgivarnamellanrollfördelninghöll staten,en

styrelsenfortfarande kvar i SVBfinnsrollfördelning attDenna genom
ordförande. SVBopartiskinnehåller dessaför SVB samttre parter en

med200 000ålderspensionärer,miljontill lservice personercacager
årli-utbetalarföräldrar.miljoner Man1,8efterlevandepension samt ca

till 500.uppgår 3anställdaAntaletmiljarder SKR.180 cagen ca
Lisvtrygghetsocialför är trepartsorganinstitutet ettNationella

förmånerfår behovmänniskorförebyggauppgifttillhar attatt avsom
ändåarbete. Personerutföra avlönatkande intepå grund att somav

uppnåtill arbete. Förtillbakahjälpasbidrag ska attuppbäratvingas att
arbetsför-administrativamellan vissasamarbetedetta prioriteras organ,
ihar sitt Amster-Lisvsocialtjänst. säteoch kommunernasmedlingar

dam.
ordfö-oberoendeStyrelsen harregeringen.styrelseLisv utses enav

fack-respektivearbetsgivarsidanfrånvarderaföreträdarerande, tre
förpolicynfastställerföreträdare. Lisvstatligaföreningssidan och tre

efter samrådfastställsPolicynverksamhetsår.inför varjeaktiviteterna
socialetoezivchtCollegearbetsdepartementet.ochSocial-med van
tillsyntillsynsmyndighetstatlig utövarverzekeringe, Ctsv, är somen

tillsynbland översocialförsäkringsområdet. Ctsv utövar annatinom
bedriver.Lisvverksamhetden som

förtids-vidförmånerlagarnaverkställandetförLisv omavansvarar
harAdministrationensjukdom.respektivearbetslöshetpensionering,

fungeraradministrativafempåkontrakt lagts ut somsomorgangenom
olika sektorerochsocialförsäkringsinrättningar representerarcentrala

särskildamedsluter avtalLisvinnebärarbetsmarknaden. Det attav
rehabiliteringutbetalningar,kundkontakter,sköterorganisationer, som

m.m.
socialförsäkrings-finns lokalaadministrativadeUnder organen
försälcringsläkare700blandfinnskontorVid dessakontor. annat ca

uppgifthar tillsistnämndaarbetsmarknadsexperter. De attoch 700ca
tillmed hänsynlämpligtarbetemedarbetstagaren ärihop sompassa
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arbetstagarens arbetsofonnåga. Lisv konkurrens mellan deuppmuntrar
administrativa för höja kvaliteten på tjänsterna utförsattorganen som
och för Införpriset. upphandlingen socialförsäkringstjäns-att pressa av

konsulterar kallade branschrådLisv så inrättats fackföre-terna som av
och arbetsgivarorganisationemaningama Branschrådengemensamt.

också synpunkter inför fastställandet arbetsgivarnas avgifteravger av
till arbetslöshetsfonden.

Arbetsgivarna betalar avgifter till fonder Lisvavsättssom som an-
för. föreslår årligen hurLisv avgiften ska ochstorsvarar vara rege-
fattar beslut frågan.ringen i Fondmedlen kan bland användas tillannat

rehabiliteringsåtgärder och projekt för arbetstagares återgång i arbete.
Särskilda fonder finns för finansiering sjuklön till arbetstagarevissaav

omfattas de förmånerinte arbetsgivarna eller tillutgessom av som av
arbetstagare arbetsgivare har försatts i konkurs. administrativaDevars

ska tillhandahålla uppgifterLisv antal bidragstagare, kost-organen om
nader och ekonomiska rapporter.

få råd och stöd vid tecknande kontrakt finnsFör "branschråd",att av
vilka består för arbetsgivare och arbetstagare. Dessarepresentanterav
samarbetar med för få rådLisv i sin beställar- och uppföljningsverk-att
samhet. Lisv har också för avgifts- finansierings- och fondför-ansvaret
valtningsfrågor vad gäller sjukersättningar efter år arbetslös-ett samt
hetsersättningar.

Det holländska socialförsäkringssystemet består följande delar:av
sjukförsäkring, ålders- och efterlevandepension, familjeförsäkring och
arbetslöshetsförsäkring.

Någon arbetsskadeförsäkring finns inte. Arbetsskada påersätts sam-
sjukdom eller skada.sättma som annan

3.4.3 Utvecklingen under 90-talet

Sedan skiljer de holländska1967 sig inkomstersättningama vid arbets-
nedsättning till följd sjukdom eller handikapp från flertalet andraav
europeiska länder. Framför allt det följande aspekter skiljer deär som
holländska regelsystemen från många andra länder.

Holland har sedanI 1967 övergivit orsakskriterierna vid hälso-man
relaterade ersättningar. skillnadIngen mellan arbetsrelaterade ochgörs
icke arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Rätten till ersättning, ersätt-
ningsnivå och tidsutsträclcning densamma orsak. bakom-Deär oavsett
liggande skälen likaberättigande och jämställdhet, utgöranses vara som
centrala inslag i den holländska kulturen.

det baserasFör andra inte sjukersättningar på någon allmän sjukför-
säkring och från någon sjukfond. Vidare ingår förtids-inteersätts
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Förtidspensionålderspensionssystemet.del i utgörpension ettsom en
sjuk i minsttill dem varitutgåruppföljningsarrangemang ettsomsom

arbete.återgå ioch kunnatår inte
fem verk-administrerasoch förtidspensionBåde sjukersättning av

industriförbund- medkontrakterade 19ställande "agencies" är avsom
har"agencies"arbetsgivare.alla Dessamedlemskapobligatoriskt av

Arbetsgivar- ocharbetslöshetsersättning.utbetalauppgifttilläven att
industriför-för dessaingår i styrelsernaarbetstagarorganisationema

tillämpas.för huransvarigabund och på så systemetsättär
från första dagentill sjukersättningutgick fram 1994tredjedetFör

upphävt karensdags-kollektivavtal hadede flestaarbetsoförmåga,av
flesta fall 100 %motsvarade de allraiSjukersättningensystemet. av

nedsättningkonfronterad med vissarbetstagarenblevlönen. Vanligtvis
förtidspen-år, dåarbetsofömiåga längreförst vid äni ersättningen ett
hög sjuk-ekonomiska konsekvensernaaktualiseras. Desionering av

indirekt återkopp-ochhadeförtidspensioneringfrånvaro och svagen
och arbetstagarna.till arbetsgivarnaling

klien-tillmättetillämpningvarit ihartill 1994Fram ett systern som
regel-riktlinjerna för hurdevikt. givnaInomstortens ansvaregna

be-verkställighetenför hurtolkasverket skulle stort utrymme avgavs
utfalla.försäkrade kom Dessutomdenoch positionering togslut attav

förhållandena påhänsyn tillförtidspensionvid bedömningen avman
mindremedicinsk expertisSjukanmälan intogVidarbetsmarknaden. en

sjukfrånvaronKontrollenländer.andraroll i mångaframträdande än av
medicinskaochsamtalkortainspectors""layskedde genomgenom

Även vid bedömningensocialförsäkringsläkare.undersökningar avav
mindre framträdandehaftmedicinska expertisendenharförtidspension

tvärvetenskapligtbedömningengjordesVanligtvis teamroll. ettav
consultant" "ar-s.k. "laboursocialförsäkringsläkaren,bestående enav

juridiskochbetskonsulter" expert.en

lagstiftningen PEMBA-gällande3.4.4 Den nu -
lagen

följande:innehållerkraft januari, 1998trädde i lPEMBA-lagen som, anställdaför allabetala ersättningmåsteAlla arbetsgivare ut som-
arbetsförmåganedsattfårhos arbetsgivarenanställningunder sin

förtidspensionerade.blirdvs. delängre årän ett som
diffrentieradbasavgift, delsdelsbetalarAlla arbetsgivare av-enen-

förtidspensionering.kostnaderna förtäckagift för att
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Basavgiften, procentuellt lika för alla arbetsgivare, skaär täckasom-
kostnaderna för ersättning till dem får sin arbetsförmåga ned-som

i fem år.änsatt mer
Basavgiften obligatorisk.är-
Alla arbetsgivare betalar dessutom differentierad avgift. Den dif-en-
ferentierade avgiften ska täcka kostnaderna för förtidspension under
de första fem Avgiftenåren. beroende på hur många deär av an-
ställda under anställning hos arbetsgivaren ifråga får nedsattsom
arbetsförmåga helt eller delvis. Det innebär de arbetsgivareatt som
har andel det nationella riskgenomsnittet dvs.större flerän änen
förväntat riksgenomsnitt med nedsatt arbetsfönnåga, betalar hög-en

avgift försäkringentill förutsatt arbetsfönnågan nedsattsattre un-
der anställning hos arbetsgivaren. arbetsgivareDen har färresom
anställda med nedsatt arbetsförmåga riksgenomsnittet betalarän en
lägre avgift.

differentieradeDen avgiften inte obligatorisk. arbetsgivareEnär-
kan välja bära risken själv. detta fallI måste arbetsgivaren själv,att
under de första fem åren, förstå kostnaden för den anställde som
blir förtidspensionerad. Väljer den enskilde arbetsgivaren självatt
bära risken kan han/hon välja bära risken via försäk-privatatt en
ring. Bankgaranti lqävs detta fall,i täcker dessa kostnadersom om
företaget eller verksamheten skulle drabbas konkurs eller lik-av
nande. företagI de eller verksamheter har inrättat s.k. "workssom
council" dessaska sitt samtycke till arbetsgivaren själv bärattge
risken.Arbetsgivaren kan välja betala den differentieradeäven att
avgiften till de fem administrativa sociala försäkringskontorenen av

nationellt täcker olika delar arbetsmarknaden.som av
Alla arbetsgivare måste anslutna till certifierad företags-vara en-
hälsovård. Företagshälsovården ska ha tillgång till olika typer av ex-

i arbetsmiljöfrågor. ska rådFHV och stöd i arbetsmiljö-perter ge
frågor och i frågeställningar rörande återgång i arbete för anställden
med nedsatt arbetsförmåga. skaFHV medverka framtagningi av
arbetsgivarens rehabiliterings- och sjukfrånvaropolicy; i rådgivning
och undersökningar de anställda blir sjuka; utföra periodiskaav som
hälsoundersökningar; inventera och utvärdera arbetsplatsförhållan-
dena undervisa arbetsgivaren i hur arbetar medsamt man personer

drabbats sjukdom eller fått arbetsförmågasin ellersom av mer
mindre varaktigt nedsatt. skaFHV för de anställdautgöra en resurs
och arbetsgivaren, och informationsutbyteäven skergarantera att ett
mellan FHV och den allmänpraktiserande läkaren och primärvården.
Alla arbetsgivare måste efter anställd varit sjuk i 13 veckor,att en-
utveckla plan för återgång i arbete "reintegretion". Planen skaen
innehålla konkreta åtgärder för möjliggöra den anställdeatt att som
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till arbete iåtervändaarbetsförmåga kannedsattdrabbats ettav
Åtgärderna arbets-förändringar påenklafrånkan varieraföretaget.

hanarbetsgivareutbildning.och Enträning attplatsen till ansersom
anställde åter-för dendet möjligtförkan attallt hangjort göraatt

misslyckatsdettaarbetsgivarenarbete hostillvända trotsett men
"socia1försälqingsorganetsocialfrån dethjälpanhållakan om

misslyckas med visaarbetsgivarenagency". Om att attinsurance
straffavgift pådrabbasriskerarsitthan/hon gjort attyttersta enav

kronor.dvs. 100 000guilders25 000
arbetsförmågamed nedsattanställerarbetsgivareOm personenen-

%5avgiftsnedsättning. Om änbeviljashan/honkan avmeren
medtilltill lönlönekostnaden gårtotalaarbetsgivarens personer

basavgiftenbetalaintearbetsgivarenbehöverarbetsförmåganedsatt
Ar-förtidspensionskostnadema för dessaför täckning personer.av

för andrabasutgiftema sinareduktionfårbetsgivaren även aven
anställd.medelinkomstengångermaximalt 15anställda per-

under framtag-reintegration"återintegrering"avseende ärlagEn ny
medarbetaeffektivaochenklatillhandahålla sätt attskaning. Den mer

arbete.arbetsförmåga inedsattmedanställdaåterföraatt

Sjukförsäkring3.4.5

veckor.År 6på alternativtsjuklöneperiod 2Hollandinfördes i1994 en
sjuklöne-fick veckorsfärre 2anställda ellermed 15arbetsgivareSmå

fick veckor.6arbetsgivareperiod. Större
kunde arbetsgi-medöverenskommelsefrivillig statenGenom en
vilket kompen-under år,för sjuklönen ldessutom ansvarettavarna

flygbolaget KLMexempelvisföretagavgift. Någramed lägreserades
överenskommelse.sådangjorde en

rehabilite-sjukkontroll ochförfick arbetsgivarnaSamtidigt ansvar
auktori-utförasskulleuppgifterdessadockring. Kravet att enavvar

auktorisationssystemochkvalitetssäkrings-företagshälsovård. Ettserad
ansvaradeSocialministerietbyggastidpunktvid dennabörjades att upp.

företagshälso-1994 5auktorisationssystemet.uppbyggnadenför varav
vidberäknade då 1995auktoriserade och attvårdsorganisationer man

ha auktoriserats.organisationerskulle 100utgångårs ca
År alla arbetsgivare.arbetsgivarperiod år förpå linfördes1996 en

utbetalningföroffentligadetDärefter över ansvaretsystemettar av
rehabiliteringsinsatser.förochersättning

År offentligaarbetsgivaravgifter detidifferentieradeinfördes1998
uppbäranställdaarbetsgivarensflerJuersättningssystemet. er-somav
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efter högre avgift får arbetsgivaren betala. Differentie-sättning 1 år
kostnaderna för ersättning till år. Kostnaderna förringen 5avser upp

ersättningsperioder finansieras enhetlig arbetsgivarav-längre genom en
utbetalning undergift. Arbetsgivama kan själva ersättning 5överta av

differentierade avgiften sjuklöneperiodenoch därmed slippa denår
försäkringskoncern har hittills ingått sådantomfattas inte. En ettstor

avtal.
offentlig sjukförsäkring för dedet finns någoninnebär inteDetta att

detbär själva detta fullt underanställda, arbetsgivarna ututan ansvar
försälqingsbolag.försäkra privataförsta Arbetsgivama kan sig viaåret.

har färre anställda, har så-de arbetsgivare, 10Cirka 80 % änsom enav
försäkra sjuklönekostnaderför sigdan försäkring. Premien att mot un-

föroffentlig försäkring finnslönesumman. Ender 1 år 6-7 %är avca
mfl., vilka kvalifi-arbetslösa, gravida kvinnor intetillfälligt anställda,

administreras Lisv. Kostnaden för dennaför sjuklön.sig Dennacerat av
finansierasförsäkring staten.av

efterkompensationsnivå 70 två karens-Enligt lag sjuklönens %är
veckor. Normalt finns dock kollektiv-Sjuklönen utgår under 52dagar.

under hela sjuklöneperio-istället % kompensationavtal, 100som ger
karensdagar.den och utan

efter veckorförsäkringen, träder in 52den offentligaI är ersätt-som
arbetsfönnåga, aktuell inkomst och ål-beroende gradningsnivån av: av

period med kan få fortsattEfter denna första ersättningder. ersätt-man
individuellt. Ersättningsnivån bero-Periodens längd bedömsning. är

minimilönen Holland.ende ålder, aktuell inkomst och iav

Rehabilitering3.4.6

första veckorna sjukperioden.betalar sjuklön de 52 iArbetsgivaren
lönen kollektivavtal ofta 90-enligt lag %Förrnånen 70är av men ger

från och med första sjukdagen.ersättningsnivå. Sjuklön100 % utges
socialförsäkringskontoret konsultativtsjuklön kanVid tvist avgeom

ska eller ej. arbetsgivaren ändock inte villråd sjuklön Omutgesom
domstol.betala sjuklön kan tvisten prövas av

kan arbete veckor kanarbetstagare inte återgå i inom 52Den som
förtidspension eller arbetslöshetsersättning. Arbetsgiva-därefter erhålla

förtidspensionen fem arbetstagaren harfinansierar indirekt i år. Omren
utföra avlönasrestarbetsformåga inte kan arbete påsom sammamen

arbetet har arbetstagaren till arbetslös-det ursprungliganivå rättsom
tids arbets-beräknad på den nivån. efter längrehetsersätming Först en

arbetstagaren ska beredd vilketställs krav påoförmåga att att tavara
för till förmåner ska föreligga.arbete helst rättattsom



106 EG-rätten och internationella konventioner... SOU 1998: 104

Individer saknar arbetsgivare kan få sjuklön från socialförsäk-som
ringskontoret. förekommerDet problem med provocerade uppsäg-
ningar i Holland. arbetstagareEn sig själv efter provoka-sagtsom upp

fråntioner arbetsgivaren har inte till sjuklön.rätt
Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar från det rehabilite-ett att

ringsbehov uppstår fram till det arbetsgivaren längreinte har reellaatt
möjligheter vidta åtgärder, sjuklöneperioden då harävenatt om pas-
serats.

innebär tidpunkten arbetsgivarensDetta upphör kannäratt ansvar
inträda tidigare för arbetsgivare med små verksamheter för arbets-än
givare med verksamheter.stora

Bedömningen arbetsgivarens möjligheter fortsätta rehabilite-attav
socialförsälcringskontoret.ringen Kontoret sågörs övertar ansvaretav

fort arbetsgivaren längreinte kan vidta relevanta åtgärder. Socialför-att
säkringskontoret då den rehabiliteringsplan arbetsgivarenövertar som
upprättat.

Arbetsgivarna har mycket långtgående möjligheter få rehabilite-att
finansierade frånringsåtgärdema de rehabiliteringsfonder Lisvsom an-

förför. Bidrag kan alla åtgärder, anpassningutges typer ävensvarar av
arbetsplatsen och utbildning arbetstagare. de fallI arbetsgivarenav av

nekas offentligt bidrag till rehabiliteringsåtgärder arbetsgivaren skyl-är
dig vid själv bekosta arbetslivsinriktadevite åtgärder. Arbetsgivareatt

vidtar förebyggande åtgärder på arbetsplatsen kan skattereduk-som
tion.

Arbetsgivaren ska rehabiliteringsplan och inge den tillupprätta en
socialförsäkringskontoret kontrollerar arbetsgivaren seriös iärattsom
rehabiliteringsarbetet. Planen ska inges 13 veckor efter arbets-senast att

insjuknade. Vid beräkningen de 13 veckorna läggs kortatagaren av
återkommande sjukperioder friskperiodema kortareärmen samman om

4 veckor. Rehabiliteringsplanen, på speciell blan-än upprättassom en
kett, ska innehålla medicinsk information och upplysningar arbets-om
givarens planerade åtgärder. arbetsgivarenOm underlåter upprättaatt
eller inge planen kan bot cirka 4 000 kronor utdömas. Därtillen om
kommer de återstående 39 sjuklöneveckoma inte börjar räknas förr-att

rehabiliteringsplanen Efter 8 månader ska fullständigän upprättats. en
rehabiliteringsplan upprättas.

praktiken det företagshälsovårdenI och inger reha-är upprättarsom
biliteringsplanen. Företagshälsovården rehabiliteringsplangör upp en
med den anställde varefter företagshälsovården frågan medtar upp ar-
betsgivaren. Företagshälsovården föreslår vilka åtgärder arbets-som
givaren ska vidta enskilt rehabiliteringsfall.i Företagshälsovårdenett
måste beakta arbetstagarens hela livssituation vid upprättande reha-av
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biliteringsplan. Rehabiliteringsåtgärdema Hollandi skiljer sig fråninte
de åtgärder kan aktuella svenska rehabiliteringsärenden.isom vara

Arbetsgivaren tvingad följa företagshälsovårdensinte råd.är att
arbetstagaren nöjd med arbetsgivarens hanteringOm inte kan hanär

eller till socialförsälcringskontorethon vända sig och klaga. På social-
försäkringskontoren finns rehabiliteringsspecialister vilka vanligtvis har

anställda företagshälsovården, bedömabättre kompetens, inomän att
harvilka möjligheter viss arbetsgivare i rehabiliteringsfall. Före-etten

tagshälsovården utgår regel från arbetsgivarens förutsättningari mer
vid tidpunkt vilka möjligheter finnsgiven än övervägaatt etten som ur

långsiktigt perspektiv.mer
Arbetsgivaren får arbetstagaren under de förstainte tvåsäga upp

arbetsgivarenåren arbetsoförmåga. måste hanInnan säger uppav er-
hålla tillstånd från arbetsförmedlingskontoret. dylika ärenden samrå-l

arbetsfönnedlingskontoret med socialförsäkringskontoret.der Tvåårs-
gäller uppsägningen motiveras med arbetsta-ängränsen även annatom

arbetsförmåga. arbetsgivaren god-nedsatta Om säger utanuppgarens
från arbetsförmedlingskontoret kan uppsägningen kommakännande att

föremål för vid allmän domstol.bli prövning
förbjudet efterforskaVid anställning det den arbetssökandesär att

hälsotillstånd. Förbudet gäller för läkare. företagshälsovårdEn som
förbudet riskerar förlora sitt certifikat. självfallet tillå-Det ärtrotsar att

med läkarundersökningar vid rekrytering till yrken där hälsan ärtet av
avgörande betydelse för arbetet arbete pilot. Reglernat.ex. som uppges

medfört ökning tillfälliga anställningar eftersom sådanaha viss aven
möjlighet hur arbetstagaren fungerar underarbetsgivarna att testager

längre tid. Förbudet efterforska arbetssökandes hälsa har ocksåatten
medfört långa väntetider karenstid vid tecknande försäk-privataav- -

Ibland anlitar arbetsgivare utländska försäkringsbolag eftersomringar.
dessa omfattas förbudet.inte av

Företagshälsovården3.4.7

Företagshälsovården väsentlig stödfunktion förebyg-i detses som en
arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet.gande i

Enligt lag alla arbetsgivare skyldiga anslutan till kvali-är att vara en
tetssälcrad och auktoriserad företagshälsovård. uppbyggnadSystemets

fullpåbörjades och 1998 i gång, vilket med de1994 är stämmer ursp-
rungliga planerna. Auktorisationen sker socialministeriet ochinom kva-
litetsarbetet bygger på ISO 9000.

Företagshälsovårdsorganisationer, söka auktorisation,attsom avser
genomför systematiskt kvalitetsarbete i sin organisation. Det under-ett
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fram lämnas till auktorisationsenheten på social-lag härvid arbetassom
materialet samtidigtsker sedan genomgångministeriet. Här somen av

alltså omfat-med FHV-organisationen. Detdialog finns är ettnäraen
auktoriserad.förfarande för blitande och kostsamt att

År det fanns FHV-organisationer ibedömde 6001994 att caman
förväntade dåauktoriserade. sigendast ManHolland, 5 attvarav var

under Bedömningenenheter skulle auktoriseras 1995.ytterligare 90 var
för lönsamhetanställda enhet idet behövdes 40 attatt perca

till 000 anställda.vilket innebär service 40auktorisationen, ca
auktoriserade företagshälsovårdsorganisa-finns cirka 3001998

huvudsakför arbetsgivarna. IFHV-kontrakt saknas 2-4%tioner. avca
heller skyldigadel dem inteochdessa arbetsgivaresmå är attär aven

anslutna.vara
tidig och ak-arbetsmetodik, bygger påiFHV navet somenses som

till före-kopplingoch rehabiliteringsjukfallshanteringtiv närasamt en
linjechefer med in-förser ansvarigaarbetsmiljöinsatser. FHVbyggande

sjuksköterskor normaltstödåtgärder.kunskap och FHV:sformation, tar
genomförssjuke.kontakt med den Främstfrånvarodagenredan första

hembesök förekom-telefonkontakt ocksåkontakten formi menav en
period övergår kontakt-under längresjukfallet pågåBeräknas enmer.

rehabiliteringsplanförhartill läkaren, attansvaretansvaret ensom
veckor.inom 13upprättas

uppgiftbehandlande roll.sjukvårdande eller Derashar ingenFHV
tidig ochsjukskrivningarmed förebyggande insatser,arbeta samtär att

behandlande lä-kontakt medvilket innebäraktiv rehabilitering, näraen
sjukförsäkringssystemet.sjukfall med det offentligakare i längresamt

positivt på sinföretagshälsovårdsläkama,Erfarenheterna visar att ser
kompetensutvecklingshänseendeproblem iupplever ingayrkesroll och

Undersök-arbetsuppgifterna.sjukvårdande del ingår iingentrots att
arbetsplatser därarbetstagarna arbetar påningar visar 70 procentatt av

fungerar tillfredställande.förebygganderiskbedömning och insatser
företagshälsovårdsanordnarenfritt avtala medArbetsgivaren kan

överenskommelsen dock måste avtaletvilka ska ingå itjänsterom som
köpaAlla måsteminiminivå på FHV-tjänstema.innehålla viss etten

riskbedöming, förebyggandeinnehållerminimipaket tjänster, somav
kanoch medicinsk rådgivning. Därutöverrehabiliteringinsatser,

tilläggstjänster köpas.
deden önskar, hållas på låg nivåKostnaden kan, för attgenomsom

obligatoriskt inslagerbjuder väljs bort.frivilliga FHV Etttjänster som
förhållnings-ska bland innefattasjulçfrånvaropolicy. Policynär annat

ska lära arbetsgivaren hurför arbetsrehabilitering. FHVoch reglersätt
kontakt med sjuka,sjuka arbetstagare, hållahanterar anpassaman

genomföra arbetsplatsen Obligatorisktarbetsplatsen, träning på ärm.m.
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arbetstagarensskerbedömningvarvidhälsokonsultationer,även aven
arbetsplats-ochundersökningarperiodiskaskaLikasåarbetsfönnåga.

ris-värderingochinventeringinnefattandeingåundersökningar av-
socialförsäkringskon-medsamarbetaskaFöretagshälsovårdenker.

kontrol-företagshälsovårdenocharbetsgivarnamellanAvtalentoren.
socialförsäk-tilloch ingessamverkansgmpparbetsplatsensleras av

ringskontoret.
har någonintebehandlande läkarendenVäsentligt är attnoteraatt

sjuk-någonhelleroch har inteföretagshälsovården rätt atttillkoppling
socialförsäkrings-finns påFörsäkringsläkama,patienten.skriva som

Företagshälsovårdsläkama arbe-sjukskrivningar.ombesörjerkontoren,
förebyggande. Dessaochrehabiliteringområdetrådgivande inomtar
företagshälsovården.rehabiliteringsarbetet inom80-90 %sköter av
behandlande läkare,medkontaktvid behovFöretagshälsovården tar

behandlandemedKontaktenoch arbetsgivaren.specialistermedicinska
med förarbetarproblemdetochförbättras ärläkare måste ett som man

närvarande.
socialförsäkrings-del medtillidagarbetarFöretagshälsovården stor

behandling,mediciskmed ävenutsträckninglitenoch ihantering om
Blandförekomma.behandlingsverksamhet kaninslagmindre an-ett av

arbets-påkonflikteranledningmedkorttidsterapiförekommernat av
tids terapitill timmar. Längreuppgår 5Behandlingstidenplatsen. ca

företagshälsovården.utanförsökasmåste
underuppstårmed problemfrämstarbetarFöretagshälsovården som

blandrådgivandefinns annatFHVsjuklöneperioden. Inom somorgan,
rehabiliteringsarbetet. FHV-kvalitet påuppgifthar till sin garanteraatt

kort-upprepadelångtidssjukdom,rörandemed frågorarbetarläkaren
rehabiliterings-förväntadeohälsa,arbetsrelateradtidssjukskrivningar,

arbetsplatsen.konflikter påproblem och
förproblemetanalysmed attRehabiliteringsprocessen startar aven

beteenderela-ellerarbetsplats-medicinskt-,problemetvad måni ärse
rehabiliteringsplan. DeföretagshälsovårdenDärefter upprättarterat. en

arbets-och anpassningträningbudstillstårverktyg är avpengar,som
kötidernapåtalarföretagshälsovården ärsvårigheterplatsen. De som

arbetsplat-oviljasjukvård, arbetsgivareserhållande attför anpassaav
arbetstagaren.ängslighet/ovillighet hosochsen

lä-företagshälsovårdenanställda inom ärdeCirka 60 procent av
psykolo-cirkasköterskor, 15cirka procent15övrigtkare. I procentär

admi-cirkaoch 10sjukgymnaster,eller procentarbetsterapeuterger,
personal.nistrativ

skett.hartill enheterföretagshälsovården störrekoncentrationEn av
andramedanarbetsgivareverksamhetinriktar sin storaVissa FHV mot

enheterarbetsgivare. Storasmåverksamheteninriktar motFHV som
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service till arbetsplatser med sammanlagt 100 000 anställda blirger ca
allt vanligare förekommande. harFHV normalt 2 anställda l 000ca per
arbetstagare. Teamarbete med läkaren vanligärsom case-manager en
arbetsmetod. långaI sjukfall tillhandahåller Lisv, dvs. den organisation

sköter det offentliga sjukförsäkringssystemet, långtgående stöd isom
form arbetsmarknadsexperter och rehabiliteringsexperter.av

FHV normalt de arbetsgivare anslutitägs sig. fallI någraav som
finns knytning till försäkringsbolag. Något räknar med skaen som man
komma öka.att

3.4.8 Erfarenheter

1997 finns förtidspensionerade862 000 i Holland, vilket motsvarar
12,8 arbetskraften.% 640 dessa000 har arbetsförmågan maxi-av av
malt nedsatt. Under 1997 har förtidspensionerade17 000 återanställts.
Sjukfrånvaron har halverats under 90-talet, ligger stilla på cirkamen
4 % sedan år tillbaka.ett

Bruttonationalprodukten BNP ökade under 1996 och 1997 med
drygt 3 år. Inflationen låg på 2 Exportindustrin harprocent procent.per

god utveckling och överskottet handelsbalanseni uppgick 1997 tillen
cirka 130 miljarder kronor.

konflikter mellanNågra arbetstagarna och arbetsgivarnastora ver-
kar följdinte ha uppstått till de lagarna. finns dis-Däremotav nya en
kussion företagshälsovårdens roll och dess brist på opartiskhet. Alltom
fler upplever företagshälsovården endast stöd till arbetsgivarna.ettsom
Fackliga organisationer har därför gått med med-ut ett attupprop om
lemmarna ska anmäla de sig behandlade företags-orättom anser av
hälsovården.

Kostnaderna för arbetsgivarna har generellt minskat. sjuk-Lägresett
frånvaro och avgifterlägre orsakerna till denna utveckling. Arbetsgi-är

har blivit intresserade förebyggande åtgärder och aktivavarna mer av
rehabiliteringsinsatser. harDe visat ökat intresse framäven ett att taav
statistik och följa sjukfrånvarons utveckling. Anställda via enkät-som
undersökningar tillfrågats de reglerna har varit positiva. Köerom nya
och väntetider inom sjukvården skapar irritation hos arbetsgivama.
Företagshälsovården har inte någon sjukvårdande eller behandlande
uppgift.

Selektionsproblemen på arbetsmarknaden ha ökat. Trotsanses en
god efterfrågan på arbetskraft blir det allt svårare placera människoratt
med bristande arbetsförmåga. handikapplagstiftning,En liknande den

finns har införts.i USA, Bidrag till handikappadeanställa finns.attsom
Hittills har dessa åtgärder fåttinte någon effekt. finnsDetstörre en oro
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vänderkonjunkturutvecklingenhändakommerför vad närattsom
fler och fler tvingasha inneburitSjuklönen bedömsnedåt. sägaatt upp

anställda.tillfälligtallt fler blirochsig att
harförändringsarbetet påbörjades,1990-talet,Sedan börjani närav

Även harfrånvaron efter årsjunkit. 1sjuklönetidsjukfrånvaron under
låg, enligt densjuklönen infördesdärmed innanochsjunkit. 1994Före

siffranpå knappt 9 %. Numerasjukfrånvaronofficiella statistiken, är
cirka 4 %.nämntssom

dåunder och 1991,nådde 1990ersättningsfallNybeviljade toppen
successivtDärefter har antaletbeviljades år.fall000115 pernyaca

omfattadeSamtidigt harbeviljades 85 000.sjunkit och 1994 om-enca
antal på-detta inneburitfall. Totalt harpågåendeskettprövning attav

0001990-talet fanns 875börjansjukfall minskat. Igående långa caav
motsvarade 15 %vilkettill 920 000,ökafall för 1993att ca avca

siffransjunkit och 1997har antaletDärefterarbetskraften. somvar
000.862nämnts ca

från1990-1994ökade under periodenarbetslösaAntalet öppet ca
Årtill 6 %.innbär från drygt 3 %vilket000,till 400200 000 caca

ungeför nivå 1994.påarbetslöshetenlåg1997 samma som

Danmark3

Inledning3.5. 1

frånskiljer sig intesocialförsäkringendanska nämnvärtInnehållet deni
uppbyggnaden och organisationen.skiljer sigdäremotsvenskaden men

uppdelat olika försäkrings-isocialförsäkringssystemetdanskaDet är
särdrag iorganisationer. Ettadministrativaoch på olika är attsystem

kom-socialförsäkringssystemetbetydande delDanmark sköts avaven
munerna.

hand ihar kommunernaförsäkringskassornapåöverlåtitDet vi om
fick kommunernakommunreformen 1972Danmark. ävenGenom an-

har ocksåoch folkpension. Kommunernasjukförsäkringför ettsvar
finansiellt ansvar.

arbetsskadeornrådet.skillnadenorganisatoriskaandraDen avser
statligförsälqingsbolag under starkArbetsskadoma administreras av

aktuarisktArbetssjukdomarna låter sig inteövervakning.ochstyrning
proble-försäkras på sedvanligtdärföroch kan inteberäknas sätt en-

därförDanmark harnordiska länder.flertalet Imatik finns i mansom
arbetssjukdomama.vad gällersärlösningargenomförafått

sjukförsäk-samordning medarbetskadeområdet har SverigePå en
sjukersätt-oberoendeDanmark ersättningmedan iringen, utger avman
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ning. ersättning utgår ifrånDen procentuell bedömningutgessom en av
invaliditet.

2,4 miljoner 1995 medlemmar A-kassoma,i vilket motsvararvar
84 arbetskraften. arbetslösheten1996 knappt 9procent procentav var
och arbetsmarknadsåtgärder4 i totalt motsvarande cirkaprocent var -
346 000 personer.

Arbetslösheten kraftigthar sjunkit under 90-talet medan antalet per-
med efterlön ökat. Antalet med s.k. sabbatsår ökadesoner personer

kraftigt fram till och uppgick till1995 000 har sedan dess77 mins-men
kat till cirka Totalt fanns drygt50 000. 1997 500 000 med nå-personer

forrn ersättning.passivgon av

Socialförsäkringssystemet3.5.2

danska socialförsäkringssystemet innehåller sjuk-,Det pensions-,
arbetslöshets- och arbetsskadefcirsälcring.

Sjukförsäkringen innehåller sjukpenning, rehabiliteringsinsatser och
föräldrapenning. administreras kommunerna.Den av

Pensionsfcirsälcringen innehåller folkpension och tilläggspension.
administreras kommunerna respektive Hilleröd.Den ATP iav

Arbetslöshetsförsäkringen administreras arbetslöshetskassornaav
knutna till de fackliga organisationerna. fanns1996 38 A-kassorärsom

i landet. Riktlinjer och tillsyn försäkringen sköts Direktoratet förav av
Arbctslöshetsförsäkringen. statligDen myndighet direkt under-är en
ställd Arbetsmarknadsministeriet. Direktoratets uppgift stödjaär att
ministeriet utveckla lagstiftningen ochi riktlinjer föratt att utge
försäkringens tillämpning.

Relationen mellan avgifts- och skattefmansiering arbetslöshets-av
försäkringen har under de tio åren i varit konstant,senaste stort sett
med förskjutningundantag viss har skett från arbetsgivar-attav en
avgifter till medlemsavgifter.

Arbetsskadeförsäkringen lagstadgad och obligatorisk. admi-Denär
nistreras försäkringsbolag, roll försäkra arbetsgivarna. Deär attav vars
premiesätter och betalar ersättning till de skadade. Beslut tillut rättom
ersättning och ersättningens storlek fattas Arbetsskadestyrelsen. Sta-av

försäkrar får självsig inte stå för kostnader.motsvarandeten utan
Kommunerna kan välja mellan försäkra sig eller för kost-ståatt att
naderna själva. Arbetsskadeförsälcringen komplement till sjuk-är ett
och pensionsförsäkringama.

Arbetsskadebegreppet omfattar olycksfall och sjukdomar. Rätten till
ersättning för arbetssjukdom beroende berörd sjukdom finnsär av om
på officiell lista för arbetssjukdomar. kanMan ersättning förävenen
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för arbets-"Kommitténbeslut fattasskadåandra sjukdomar avmen
myndigheter.berördafrånbestårsjukdomar". Den experterav

ochArbetsskadestyrelsen Ar-mellansamarbetefinnsDet näraett
försäkringsbolagenfrångårarbetssjukdomarAnmälanbetstillsynet. om

Arbetsskadestyrelsen. DentillsedanochArbetstillsynettill gemen-
förebyggande arbetet.detutnyttjas iarbetsskadestatistikensamma

ersättningsnivåerochsjukpenning3.5.3

veckor. Ersätt-sjuklön i tvåkollektivavtalomfattasFlertalet avgenom
tillämpas.karensdagoch ingenlönen100ningen procentmotsvarar av

ka-och ingen90kommunerna procentfrånSjukpenningen motsvarar
lönetäck-Arbetsskadeförsäkringen 100 procentstillämpas.rensdag ger

till-karensdagoch ingen90Arbetslöshetsförsäkringen är procentning.
och 80cirka 50mellanvarierartilläggspensionenochFolk-lämpas.

inkomstnivå.beroende påprocent
Sjuk-sjukpenning.försäkradedenerhållersjuklöneperiodenEfter

förlängas.kandenmaximalt år,underprinciputgår i ettpenning men
Dkr/mån.på 000tak 12till90Ersättningsnivån ettprocentär upp

inkomststak.under dettaförsäkrade liggerdeUngefär 90 procent av
finansie-kommunernaadministrerasSjukpenningssystemet menav

sjuklöneperioden,eftervecka 3-10,Underoch kommun.statras av
ochbetalarDäreftersjukpenningkostnaden. stathelafinansierar staten

förekommertillämpningenSkillnader ivardera.50kommun procent
frihetharkommunernatill följd storkommunerna, attmellan de 273 av

sjukpenningen.medarbetesittorganiseraatt
sjukpen-fåkanför dem intefinnssocialbidragskattepliktigtEtt som

Dkr/mån.cirka 000till 9fåkanfamiljeförsörjning. En uppare

Rehabilitering3.5.4

tillåtervändermöjliggöramål attRehabiliteringens är att personer
nationell nivåvanlig lön. Påpåsigoch försörjerarbetsmarknaden sor-

regional och lo-Socialministeriet. Påunderrehabiliteringsarbetetterar
ansvariga.kommunernakal nivå är

betonasarbetsplatsernapåarbetsmiljöarbetetförebyggande uteDet
rehabiliteringsinsatser.och aktivatidigafokuserasLikasåallt mer.

viktenmed informationtill läkarnanåsvårtdetEmellertid utattär om
Danmarkprimärvården i ärLäkarna irehabilitering.tidig och aktivav

utbildning,påställaförersättningoch kräver attföretagare uppegna
emellertid därfinnsexempelGodaplaneringsmöten.ochinfonnations-



114 EG-rätten och internationella konventioner... SOU 1998:104

kommunernas borgmästare sig i dessa frågor och fått tillengagerat
stånd uppslutning bland läkarna.storen

de försäkradeFör blir långtidssjuka ska kommunerna enligt lagsom
efter veckor8 igång aktiverings- och utredningsinsatser.senast sätta Ett

läkarutlåtande ska inhämtas för kunna tremåna-att göra en
dersuppföljning. De ska inom tid fram rehabiliteringsplan.tasamma en
Detta arbete ska ske samråd med de försäkrade, dennes arbetsgivare
och behandlande läkare. Rehabiliteringsplanen innehåller vanligtvis
arbetsprövning, arbetsträning och utbildning.

åligger kommunernaDet på utvärderingar tredje månadgöraatt var
de långtidssjuka, vilket innebär de ska igång arbetsträning,sättaattav

utbildning tidigt inslag rehabiliteringsarbetet.i för-Omettm.m. som
värvsgraden nedsatt ska rehabiliteringsplan utarbetas.är En godkänden
rehabiliteringsplan villkoret för rehabiliteringsersättning skaär utgå.att

Sjukdagpeng för rehabilitering betalas under utredningstid i maxi-ut
malt veckor.52 Perioden med sjukdagpeng kan förlängas detom anses
troligt rehabilitering kommer verkställas.att

Rehabiliteringsersättning sjukdagpengen 2 625 Dkrmotsvararsom
/vecka betalas det finns godkänd rehabiliteringsplan. Rehabili-närut en
teringsersättning kan utbetalas i högst 5 år. finnsDärutöver raden
andra bidrag bostadsbidrag, lönetillskott, utbildningsbidrag, resebi--
drag, hjälpmedel, arbetsredskap m.tl.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen omfattar olika åt-typer av
gärder. Här ingår arbetsprövning, arbetsträning, ändrade arbetsupp-
gifter, omplacering, utbildning, anpassning arbetsplatsen, ändradeav
arbetstider, arbetshjälpmedel och lån till företag.att starta eget

Även under tid med socialbidrag ska rehabiliteringsåtgärder vidtas.
För skapa sysselsättningsmöjligheter för har svårtatt attpersoner som
etablera sig på den arbetsmarknaden finns olikaöppna typer av anpas-
sade arbetstillfällen.

sådanEn möjlighet "skyddat arbete" där arbetsgivaren betalarär 1/3
lönekostnaden och betalar resterande del. 3 000-4 000 sådanastatenav

arbeten finns. sådanEn möjlighet består "fleksjobb", ärannan av som
till för arbetslösa. Kommunerna för tillskapande arbetenaansvarar av
och finansierar dem till 50 eller 25staten 3 000-4 000procent procent.
sådana arbeten finns spridda hela landet. tredjeEn sådan möjlighetöver

s.k. "Skona-jobb", skapas kollektivavtalär mellan arbets-som genom
marknadens innehållerDe inga statliga eller kommunala sub-parter.
ventioner. Finns inga rehabiliteringsmöjligheter kan få förtidspen-man
sion medicinska skäl.av
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arbetsmarknadenpåUtvecklingen4

brist påtrösklar ochhöj daArbetslöshet,4.1

reträttplatser
människorsstark inverkan påhararbetsmarknadenpåFörhållandena en

Nyli-arbetslivet.frånutslagningensjuktalet och påvälbefinnande, på
LO-kollektivet påvisarinomundersökningar attgenomförda somgen

följttopplacering,förlora jobbet"faktor intar "orostresskapande att en
arbetsmiljöundersölmingårsarbetstakt". 1997uppskruvad"hårt avav

kvinnor-68helhet visararbetskraften i dess procentsvenska attden av
ökat dearbeteti senasteoch tempot59 männen attprocent anseravna

svenskarna istudie påvisasjämförandeeuropeisktåren. attfem I en
tredjepåhamnarstressade och Sverigedeblandarbetslivet attmestär

arbetstempoz.gäller högtdetplats när
privataarbetsgivare,förhållandenansträngdaekonomisktDe som

för-organisatoriskastrukturella ochmedförunderoffentliga, leversom
kon-kostnads- ochförbättrasyftearbetsmarlcnaden. Iändringar på att

verksamhetersammanläggningarsällangenomförs intekurrensläget av
innebärkämverksamheter, vilkettillsker attkoncentrationoch enen

vanligtblir övertaliga. Detanställdaandel de äreller mindrestörre av
uppkomna lön-pålösningutnyttjaspersonalnedskärningaratt som en

individer.färrekrävs alltallt fler insatserochsamhetsproblem att av
och medborgarnaanställdakan defömyelsekravenochProduktivitets-

bl.a.samhället.svenska Inomdetbefinner sig ivarhelst deavläsa om-
automati-produktionen intedelarkanoch vårdarbetet stora avsorgs-

tillgodoseenanställda skafärredetta alltkraven attär trotsmenseras,
vårdkategorier.alltvårdefterfrågan frånökad tyngre

nedsattpå grundblirdettaKonsekvensen att avsompersonerav
hävda påsighalvfart får allt svårarepågåarbetsförmåga måste att

arbetslösa ochdagmänniskor imångaDärtillarbetsmarknaden. är
övertaliga.eller tillhör kategorinuppsägninghotundermånga lever om

och 1998.SCB ASS,Arbetsrniljöundersökningen 1997,
Conditions,2 and Workingof Livingfor theFoundation ImprovmentEuropean

1997.
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förhållandenDessa återverkar på kostnaderna för socialförsäkringen
liksom på behovet och möjligheterna bedriva rehabiliteringsar-attav
bete i företag andra verksamheter.och

Industrins betydelse samhällsutvecklingeni dess rollär stor, men
sysselsättningsskapare har minskat arbetsplatsernaavsevärt auto-som -

matiseras och sysselsätter allt färre, samtidigt produktionsvolymensom
tillväxer. Det i service- och änsteproduktion allt fler människorär som
har arbete.sitt

Huruvida industrisamhället håller på tjänsteeko-ersättasatt av en
nomi kan diskuteras. kan emellertidVi konstatera ekonomivår iatt
ökad grad baseras på produkter och tjänster med kunskaps- ochstörre
infonnationsinnehåll. del dettaEn i tillverkande företagutgörs attav
drar med sig tjänster, medarbetarbegreppet vinner till följdterrängatt

industri- respektive änstepräglat arbete sig varandra ochatt närmarav
de tillverkande företagen snabbt ökar sina investeringar iatt större

forskning och utveckling, kompetensutveckling lednings- ochsamt
organisationssystem. investeringarDessa överstiger i flertalet fall de
traditionella maskinerinvesteringarna i och anläggningar. Utifrån detta
perspektiv blir uppdelning i tjänsteproduktion och industrielli verk-en
samhet mindre intressant.

Till del präglas dagens arbetsliv internationellt utbreddstor av en
organisationsmodell bygger på kämgrupp fast anställda iattsom en
huvudverksamheten backas tidsbegränsade anställningar, inhyr-upp av

mil.ning personal, underleverantörer Tillämpningen organisa-av av
tionsmodellen initierades deninom privata sektorn, den har undermen
90-talet spritts till alla delar arbetsmarknaden. medförDen i regel attav
arbetstakten och arbetsbelastningen ökar för de anställda. arbeteDet

kan rationaliseras bort övergår självständiga företagi eller läggs utsom
på kontrakt, entreprenad o.dyl.

Rationaliseringsåtgärdema inriktas i dag vanligtvis verksamhe-mot
definieras ligga utanför den kämverksamheten. Stöd- ochter som egna

servicefunktioner, tidigare utgjort naturlig del inom företagettsom en
eller offentlig verksamhet där produktivitetskraven kanske inte variten
lika högt deni övriga verksamheten, läggs inte sällan påsatta utsom
entreprenad. exempelvis lokalvårdenNär övergår till bli själv-att en
ständig enhet eller företag, fokuseras produktivitets- ochett eget presta-
tionskraven vägledande för verksamheten, vilket sällaninte med-som
för minskat för med nedsatt arbetsförmåga.utrymme personer

Tillgången på de enkla arbeten fanns tidigare, vilka kunde tjänasom
övergångs- eller reträttplatser efter sjukdom eller skada utgörsom en

bristvara på 90-talets arbetsmarknad. Okvaliñcerade arbeten kravutan

3Blainplain, 1993; Aronsson Sjöstrand, 1994; Terrick Barling, 1995, m.fl.
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telefon-Arbete iförsvunnit.delartillharutbildningspecifik storapå
försvinna.håller påkontorsarbeten attenklaochreceptionväxel,

relativtsedansärskilt länge ettför intebetecknadesLagerarbete som
datoran-handlararbetedagidet ettarbete, utgörenkelt omsommen

materialhantering,och transportgods-värdefullförvändning, ansvar
tidigarearbetenkategori ut-fordon. Denframförandeoch somavav

arbetsfönnåganedsattmedmänniskorförreträttplatserkalladesågjort
of-såväl privatgäller inombort. Detrationaliseratsdeltill somhar stor

sektor.fentlig
höjströsklararbetsmarknadenskonstateraolika attpåVi kan sätt

ökar.belastningarbetsmängd ochanställdesdenföljd attavsom en
utbild-gällerdetökarkraven närföljdtillhöjs attTrösklama även av

informa-bl.a.utnyttjandetochSpridningenoch kompetens. avning
medoch tjänsterprodukterutvecklingmedförtionsteknologi aven

höjdainnebärregeliutvecklingkunskapsinnehåll. En men-somstörre
osynligadensåvälsynligayrkeskray. Denintellektuellatala och som

obetydlig.intearbetsmarknadenfrån ärutstötningen
effektivitetsvinsterdeemellertid attInsikten som manväxer om

påverksamheter,helaellerdelar,lägga exem-eftersträvar utattgenom
iakt-dagkan iuteblir. Mansällanentreprenad inteellerkontraktpelvis
ochbankerbl.a.sker inomutvecklingdennadämpningvissattta aven

dettillbakaläggadel börjattilldärverksamheter,kommunala manman
Förhoppningamakämverksamheten. attfrånbortskurit omtidgare

personalstyrkanochkunskapsefterfråganbehovsstyrakunnakortsiktigt
har ikorttidsanställningarochkontrakt-underleverantörer,genom

infrias.kunnatplaneratutsträckningmindre än
resul-delegeratmedtillsammanshar,produktionGrupporganiserad

under 90-arbetslivetdet,svenskagenomslag ibrettfått etttatansvar,
eko-knutnatill arbetsgruppernamedsällanintekombinerastalet. Detta

produkti-ställdahögtförverkligakunnaFörnomiska bonussystem. att
organisa-med hjälpverksamheternautvecklasökervitetskrav avman

funktio-Vanligtkompetenstillväxt. är attochlagarbetetionsfömyelse,
organiserasproduktionochinköpkonstruktion,försäljning,somner

kapaci-sinkanGruppernamålstyrdaioch integreras anpassagrupper.
klaraförmågaanställdasde attkundbehovvarierandeeftertet genom

ochkundermedkontaktenarbetsuppgifter. Den näraflertal olikaett
direkt igrup-lösesmöjligtprobleminnebärunderleverantörer att om

beho-kompetenspåenheter. Kravenspecialiserademed stöd av -pema
innebärUtvecklingenökar.specialister-såvälgeneralistervet somav
besluts-fastaefterarbetarutsträckningmindrealltiorganisationeratt

beståendenätverksammanhållnalöstpräglasställetoch istrukturer av
Inflytandekundrelationer. övermedenhetersjälvständigasmå, egnaav
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det arbetet, möjligheter beslut och initiativ,att ta och tillgångegna egna
till infonnation nödvändigt i deär organisationernanya

Under goda betingelser kan fungera mycketettgruppen gottsom
stöd och buffert för höga prestationskrav och belastningar på denen
enskilde individen. Grupporganiserad produktion med högt uppsatta
prestationskrav medför emellertid inte sällan toleransen ochatt accep-

för individ- ochtansen prestationsavvikelser blir mindre och att utstöt-
ningsmekanismerna på så förstärks.sätt Lagarbete fungerar bra i
många sammanhang inte alltid.men

Rehabilitering enskild individ underlättas vanligtvis inteav en av
effektivitetsfokuseringen och de i dag allt förekommandemer grupp-
och resultatstyrda produktionsvillkoren. Därtill kommer det långtatt är
ifrån ovanligt det finns övertaligaatt företagi och offentligapersoner
verksamheter följd omorganisationer och personlnedskär-som en av
ningar. Vilken ställning har de medicinska omplaceringsfallen i förhål-
lande till de öveitaliga, frågar sig i växande utsträckning de personal-
ansvariga inom olika verksamheter.

4.2 Sysselsättning och företagsstruktur
Arbetslösheten i Sverige i juni 1998är 11,7 Denprocent. öppnavar
arbetslösheten utgjorde 8,3 och 3,4procent, arbetskraftenprocent av
deltog i konjunkturanpassade åtgärder. Drygt fyrahundrasextiotusen
människor i arbetsför ålder arbetslösa5. Därutöver deltog åttio-var ca

människor itusen regeringens utbildningssatsning "Kunskapslyftet"
syftar till höja kompetensnivån i denatt svenska arbetslqaften.som De

sammanlagda kostnaderna för arbetslösheten har for de årensenaste
beräknats uppgå till cirka 150 miljarder kronor/år.

Förhoppningen arbetsmarknadslägetär ska förbättrasatt dengenom
pågående saneringen de offentliga utgifterna och bl.a. tillska-av genom
pande bättre villkor för småföretagande, entreprenörskap och företa-av
gande i allmänhet. delDen arbetsmarknaden uppvisar tillväxt iav som
antalet anställda framför alltutgörs företag och verksamheterav som
har anknytning till högteknologi och högt kunskapsinslagett know-
how°.

Sammantaget uppvisar de företagenstora negativ tillväxt i antaleten
anställda. De arbetstillfállena har under de åren främst ska-nya senaste

4Växelverkan arbete, tillväxt, välfärd, SACO, 1996.-
5Arbetsmarknadsstyrelsen, april 1998.
6C. Olofsson, Ultuna Lantbrukshögskola, Uppsala, B. Stymne, EFI,
Handelshögskolan, Stockholm.
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offent-denstatsfinansiella läget gör attföretagen. Detmindredeipats
delTill vissutsträckning.någonitillåts störresektorn inte växaliga

till den privatavård och serviceoffentligöverflyttningdetsker aven
förutsesoch kanomsorgstjänsterochvård- är stortBehovetsektorn. av

skäl.demografiskabl.a.ytterligarekomma växaatt av
skeddeanställda idecirka statenmed 7minskning procentEn av

cirkamedminskadeoch landsting1993-96. Kommunerperiodenunder
anställ-000ungefär 40vilketperiod,under motsvarar4 procent samma

fram-rörelse""Personal ii sinKommunförbundet rapportda7. gör en
uppskattardär2005, atttill årframutvecklingen enskrivning manav

cirkameddagförhållande till iske ikommerpersonalökningbegränsad
årsarbetare.00014

företagmedelstorafåsmåföretag,antalmyckethar stortSverige ett
anställda i Sve-deHälftenföretag.mångaförhållandevisoch stora av

vilkaanställda,50med färreföretagi änarbetauppskattas mer-rige av
Sverige.företag imiljonhalvdrygtfinnsfamiljeägda. Detär enparten

10färreharmilcroföretag änkalladesådem an-är95 somprocent av
ställda.

samtliga99,9anställda procent200 utgörfärremed änFöretag av
till1000färreuppskattas änSverigeiTillväxtföretagenföretag. vara

10färreharföretagde änvilldetMikroföretagen, sägaantalet. an-som
privatadeninomsysselsättningencirka 20förställda, står procent av

för drygt 60ståranställda procent.under 200medföretagochsektorn,
flertaletanställda-saknar ärSverigefinns iföretagdeHälften somav

egenföretagarekalladeså
miljoner1,2arbete.befolkning iSverigesmiljoner3,41995 avvar

statligaochlandstingarbetade i kommuner,motsvarande 37 procent
arbetade privataimotsvarande 63miljoner procent2,2verksamheter.

miljoneroch 0,8företagkoncemanknutnaimiljoner1,4företag, varav
och Koncern-företagsregistretCentralakälla:företagövriga privatai

registret.
för Sverige.betydelseharkoncememaoch storföretagenDe stora

denpåinverkanindirektochdirektfå,dehar, är svens-De stortrots att
kraft, delsarbetsmarknaden. Dels i attochekonominka genomegen

underleverantörerellerkoncemanknutna utgörföretagmindremånga är
mikroföre-inte iförekommerKoncemanknytningföretag.till större

uppskattningsvisanställdamed 10-49småföretag ärfyraEtttagen. av
koncern-anställdamed 50-199företag ärFlertaletkoncemanknutna.

anknutna.

Statskontoret.7 15,omvandling, 1997:iStaten
8 Sverige 1997.iSmåföretagarenNUTEK
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Tjänstesektom står för 70 denöver totala sysselsätt-procent av
ningen. ocksåDet inom denna sektorär det aktivaste nyföretagan-som
det för närvarande sker. Industrins roll värdeskapare och imotorsom
den svenska industriproduktionen alltjämt betydande,är men som sys-
selsättningsskapare har dess direkta betydelse avtagit. deAvavsevärt
drygt 30 000 företag startades under 1996 endast 9som procentvar
tillverkande företag.

80 nyföretagandet skedde1996 inomprocent tjänstesektom. In-av
denna sektor det främst företag med inriktning företags-påom var

tjänster 33 procent och varuhandel, reparationer, hotell och restau-
29 procent dominerade. Flertalet småföretag finns såledesranger som

i dag inom tjänstesektom och då särskilt dei omnämnda tillväxtbran-
scherna. Därutöver ska bygg- och transportsektorn alltjämtnoteras att

Ser könsfördelningenpåär hos företagarna kanstora. noteras attman
kvinnligt företagande lågt, ökande, och förekommerär främst in-men

handeln och änstesektom.om
femtedelKnappt det för närvarande produceras i Sverigeen av som

Ser till företag med färre 200 anställdaexporteras. utgjorde de-änman
andel 1994 femtedel Sveriges totala 1994. Inomexportras en av varu-

handeln deras andel 50 och inomär byggnadsverksamhetöver procent
38 procent.

Den svenska arbetsmarknaden och näringslivsstrukturen skiljer sig
regionalt. Landsbygd och stad uppvisar likaså skillnader arbets-istora
marknadshänseende. Vi har starkt könssegregerad arbetsmarknad ien
Sverige. Könssegregationen på arbetsmarknaden medför det finnsatt

skillnader i kvinnors och arbetsvillkor,stora skador och sjuk-mäns
domar.

I 1998 budgetpropositionårs räknar med sysselsättningenattman
fram till år 2000 kommer ändras i enlighet med nedanstående tabell.att

relativaDet arbetskraftstalet uttryckt i befolkningenär i ål-procent av
dern 16-64 år. Antalet sysselsatta uttryckt i tusentalär Denpersoner.

arbetslöshetenöppna uttryckt i befolkningen.är procent av

År 1997 1998 1999 2000
Relativt arbetskraftstal 76,8 76,3 76,4 76,6
Antal sysselsatta 3922 3961 4020 4098
Privat sektor 2695 2726 2783 2848
Offentlig sektor 1223 1232 1236 1246
Öppen arbetslöshet 8,0 6,7 5,7 4,4

unkturbetonadeKonj
arbetsmarkn.pol. åtgärder 4,3 4,2 4,0 3,9
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de19979, vilkeniagenter"och FriaFrustreradeboken "Fömyare,I
arbets-perspektiv påanslåstals,till annatkommer ettsjälvaarbetslösa

forskningsprojektet "DenpåBoken bygger ettmarknadsutvecklingen.
b1.a.frånmed bidraggenomförde 1994-97,SIFOvärlden"dolda som

Allmänna Pen-arbetslivsforslcning, RFV,förRådetFolkhälsoinstitutet,
deförsiglivet män-utforska hursökte terProjektetm.fl.sionsfonden

vadarbetsmarknadenreguljärautanför densigbefinnerniskor -som
innehål-ochvadocharbetslösa, gördevadarbetar, görde integör som

arbetsmarknaden.delengrå/dendvs."dolda" svartadenler av
betyd-arbetsmarknadenutanför ärstårdeFörfattarna att sommenar

medenlighetiarbetskraftende 6-8fler procentligt som manän av
uppräkningdenellerarbetslösa,till deräknarkällor öppetofficiella

arbets-med deräknarfår ävenfånågramed procent manommansom
villalla demräknararbetsmarknadsåtgärder. Om somilösa är mansom

arbets-dessa 25så procentarbete utgörkaninte avettarbeta men
författarna.kraften menar

SCBgjordaarbetskraftsundersökningarfrånutgångspunkt avMed
Antaletföljande.enligtindelasarbetskraftenkan96/97årsskiftetvid

000;400egenföretagare450 0003anställda motsvarar personer;
300 000;arbeteövriga000;200åtgärder utani000;350arbetslösa

En000.övriga 100000;500förtidspensionärer000;studerande 550
dubbelräkning.eventuellför000300på görskorrigering

alternativtmedkomplettera annatettförfattarnavillbild perDenna
stället inde idelarArbetskraften trearbetskraften. grupper.påspektiv

vilkavillkor,arbetsmarknadensanställda pådebildar ärEn somgrupp
doldadentillhörmiljoner3,3cirka gruppannanutgör enpersoner,

bestårtredjeochmiljoncirka 1,1vilka egen-avvärlden, utgör gruppen
världendoldadenmiljoner. Gruppencirka 0,4vilkaföretagare, utgör

vadförhållningssättderaspåberoendeundergrupperfyraidelas in
ak-skalan:ochförändringtillnegativrespektivepositivskalan:gäller

fram be-fårfyraarbetssökande. Depassivtrespektive mantivt grupper
"fömyar-och"återställarna"frustrerade","de"passagerarna",nämns

tillanvisar vägennydanarefömyama ärFörfattarnana". att sommenar
utveckling.

paradigmskifte ärochomställningi ettinneSamhället avsomär en
industrisam-övergick ijordbrukssamhälletdimension närsomsamma

bokenssig ichef, frågarSIFO:sEkmanförfattarna. Bobetonarhället,
transfe-ochförsäkrings-institutioner,myndigheter,ska deförord "Hur

ochindustrialismtidsgångenförformades snartreringssystem ensom
samhälle ärdetin iförförändraskonjunkturförlopp att somnyapassa

framväxt".under

Unverity Press.m.fl., Cityagenter", O. BergJanoch Fria9 Frustrerade"Fömyare,
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4.3 arbets-Nya och anställningsvillkor -
osynlig övergång mellan arbets- och
privatliv

Utvecklingen på arbetsmarknaden går, tidigare konstaterats, motsom
ökad flexibilitet i rad olika avseenden. Från näringsliv och arbetsgi-en

hävdas ökat konkurrenstryck och snabba marknadsförändringarattvare
ställer krav på företagens och andra verksamhetersstora flexibilitet och
kundanpassning. Stor uppmärksamhet i dag arbetstidsflexibilitetägnas
både avseende arbetstidens förläggning och längd.

En del dennai utveckling inslaget tillfälligaär arbeten,attannan av
inhyrd arbetskraft, deltidsarbeten, projekt- och tidsbegränsade anställ-
ningar på arbetsmarknaden ökar. Det individen i daggör att är tvungen
eller benägen flytta sig mellan olika arbeten och arbetsplatser.attmer
Tidsbegränsade arbeten innehas framför allt och kvinnor. Mel-av unga
lan åren och1990 1997 har de tidbegränsade arbetena ökat från 10,1 %
till 14,6 %. Under tid har tillsvidareanställningar minskat frånsamma
89,1 % till 85,4 %. förstaDet inte i hand nedgångenär ekonomini utan
strukturella förändringar arbetsmarknadenpå och företagens nya orga-
nisationsmönster medför ökningen de tidsbegränsade arbetena.som av

Av TCO:s "Så har vi det jobbet- tjänstemännensrapport arbets-
villkor° framgår den fasta anställningsfonnen helt dominerandeatt är
bland kvinnorTCO:s och så bland TCO:sär än Andelenmän.mer
tidsbegränsade anställningar inom TCO har ökat för både kvinnor och

mellan åren 1989 ochmän 1995. andelenMen med tidsbegränsade
anställningar lägre inom TCO inomär LO och SACO. gällerän Det för
såväl kvinnor byggerRapporten på SCB:s arbetskraftsunder-män.som
sökningar AKU. kvinnornaFör har andelen tidsbegränsade anställ-
ningar inom TCO gått från 6 till 1.0 och för frånprocent 2procent män

till 5 14 ochprocent LO- SACO-kvinnomaprocent. arbetarprocent av
tidsbegränsat. För inom LO motsvarande sifframännen är 11 procent
och för SACO siffran 9är procent.

"ÖkadI delrapport inom LO- projektet sysselsättning" haren man
sökt kartlägga den "totala" flexibiliteten 1997". Personer med tillfälliga
anställningar uppskattas till drygt 500 000 och anställda ipersoner
uthymingsföretag till 7 000 350 000 arbetar underpersoner. personer
påtvingad deltid, 250 000 egenanställda och drygtär 40 000 konsul-är

° "Så har vi det jobbet" Tjänstemännens arbetsvillkor, TCO, 1997.
" LO-rapporten "Utan fast kontrakt- Vad händer med anställningskontrakten vid
hög arbetslöshet" Karlsson,A. LO och Schantz,E. Kommunalarbetarforbundet,
LO, 1998.
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drygtarbetsmarknadspolitiska åtgärderdearbetslösa och i utgörDeter.
000520 personer.

j ökadenskilde iinnebär denarbetsmarknadsvillkoren attDe nya
anställningsförhållan-olikaolika arbeten,mellanutsträckning sigrör

och arbets-egenföretagandekorttidsanställningar,mellanväxlarden,
minskar.dominanslönearbetetsutvecklingdennalöshet. del i ärEn att
betydligtarbetstidenbl.a.påvisar ärDublininstitutets attrapportsenaste

för de fastkontraktsanställdaochegenföretagare änförlängre an
ställda.

ansåg1989framtid redovisas 55 att"Osäker procentstudien attI
endast 17flytta,arbetelikvärdigtfä attkunde attde utanett pro-men

forskningsprogrammetdelstudie inomEndetta 1993.ansågcent
anställdabland de fastflexibilisering påvisar"Arbetslivets att anser

arbeten ochpåönskade yrke. Bristsitt otrygg-iinte28sig procent vara
grund förligga tillforskarnaanställningartidsbegränsadehet i anser

signifikantrapporterade"inlåsning". Dessakänsladenna personerav
jämförelsegrup-itrötthet/håglöshetochhuvudvärk än personermer

pema.
detitill inteanknutenrelativtutbildningFormell attsvagtär vara

Åldern förbetydelseharanställda.fastbland de störstyrketönskade
olikaAndelsprocenten iarbetet eller inte.önskadedetharpersonom en

anställningsformer.olikaemellertid mellanskiljer sigåldersintervall
det 58under 25 åranställda åldersgruppen är procentiBland de fast

andel blandMotsvarandeyrket.önskadedetde iinte ärattsom anger
år55-65åldersgruppenFör äranställda 66tillfälligtde är procent. an-

de till-blandochanställda 18bland de fast procentdelen ll procent
anställda.fälligt

mellanmedför övergångenarbetsmarknadenUtvecklingen på att
försvåraröverlappande, vilketblir alltmerprivatliv ettocharbetsliv

individers ochocharbetsvillkorhurklarläggande expo-gruppersav
och arbetsför-hälsainverkar på derasöriskerarbetsmiljolikanering för

fritidarbete ochmellanavgränsningdess tydligamedIndustrinmåga.
Kunskaps-, tjänste-arbetskraften.andelmindreomfattar endast aven

utvecklas,anställningsformertillväxer. Nyaimmateriell produktionoch
egenföreta-ökar, liksomanställningarnatidsbegränsadeprojekt och

nätverksorganiserad produktion. Sammanta-olika formergande och av
tidsmässigtblir alltmeroch arbetetdominanslönearbetetsminskarget

den-del idatorerutnyttjandeoberoende. ökatEtt äroch rumsligt enav

theZ Working Conditions in European"Indicators ofFoundationEuropean
Union", 1997.
13 1995.ASS SCB,
4 1998.ALI,Aronsson/S. Göransson,G.
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utveckling och distansarbetet arbetsform ökar,ävenatt änna som om
hittills marginellt. blir således alltDet svårare klarlägga orsakernaatt
till nedsatt arbetsförmåga och de därmed sammanhängande ansvarsför-
hållandena.

Behovet ökar reglerna för socialförsäkringsskyddetattav anpassa
till olika arbetskraften och utvidgai samarbetet mellanattgrupper av
arbetsmiljöförbättrande insatser och allmänt hälso- och livskvalitets-
förbättrande insatser.

Omställningsproblem, och4.4 IT en mer

komplex produktion

kan konstatera tekniken har inverkan på den strukturellaVi att storen
förnyelse och arbetsmarknadensamhället genomgår. En utveck-som

yrkesstrukturer, arbetskraftsrelçryteringen,ling återverkar påsom
utslagningen behovet rehabilitering. Tekniken spelar viktigoch av en

arbetstillfällen,roll det gäller skapa inte sällan ocksånär att nya men en
avgörande roll för möjliggöra rationaliseringar och personalnedskär-att
ningar.

påtagligt hur genomgripande IT-tekniken förändrarInte minst är
företagens och andra verksamheters produktion och distribution av va-

förändring arbetetsoch tjänster, med påföljande organisation ochror av
innehåll, och de kvalifikationer och krav ställs på de anställda ochsom
arbetsgivaren. Ständiga förändringar med ökad delegering och förnyad
arbetsorganisation medför arbetsledningkrav på och på skapaattnya
möjligheter for de till kontinuerligtanställda lärande i direkt anslutning
till arbetet.

Arbetetsvillkor kvalifikationslcrav förändrasoch till följd vårtav
ökade internationella beroende och konkurrensutsatthet. utvecklingEn

sker till följd deninte minst inverkan IT-tekniken har påsom av som
prissättning, konkurrens och marknadsförhållanden. Sveriges export-
och utlandsberoende har under mycket lång tid harvarit detstort, men
blivit märkbart vårt EU-medlemskap, upphandlingsreg-mer genom nya
ler och de internationella krav marknaden ställer företagpågenom som
och verksamheter rörande bland kvalitets- och miljannat

De svenska storföretagen arbetar praktiskt alla denpå interna-taget
tionella marknaden förhållande påverkar deras underle-ävenett som-

vilka inte sällan småföretag. Som led i sti-verantörer, utgörs ett attav
mulera tillväxten svensk ekonomi dagi i föransträngningargörs stora

de företagensmå öka sin exportorientering.att uppmuntra att
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industrialiseringvärldensförprincipengrundläggandeDen var
specialisering.ocharbetsdelningutnyttjandeenkelhet avgenom

Arbets-kämbegrepp.industriella organisationensdenArbetsdelning är
samhälleninödvändig principblevförenkling. Deninnebärdelning en

arbetskraftensdärfolkskola,obligatoriskhadevisserligen mensom
studier.årssällanutbildningsnivågenomsnittliga översteg tre

förvägledandekomplexitetväxandeständigtprincipendagI är om
komp-och tjänstemassamhällsutvecklingenochproduktions- varomas-

receptkomplexitetenbetydelsenunderstryker attDelexitet växer. av
förkrävsinstruktionden attlängden påMed detta attväxer. sommenas

ocheller tjänstprodukt växergivenkopiaåstadkommakunna enaven
informellochformellfrågahög nivå ifalli vissakräver extremt omen

ochprodukterKunskapsinnehållet ökar iproduktion.vidutbildning
tjänster.

naturresursbero-mindresamhälletkreativframväxande ärDet nu
komplexitet,ochkreativitetkommunikation,påoch byggerende anser

receptkomplexitetenutvecklingför dennaBetydelsefullt ärförfattarna.
täthetväxandeinformationsnätensochmedkombination transport-i

och infor-människorförflyttninginbegripermångsidighet. Detoch av
grundläggandetillväxtenstabiladen långsammaochmation, avmen

natio-utveckladevärldensarbetskraften iutbildningkunskap avgenom
och regioner.ner

kvali-medgeinför kommerstårvistrukturomvandling attDen ennu
kommersannoliktsiktlängre ettpåutvecklingekonomisktativ gesom

industrisamhälle videtsamhällevälfárdsbringande änochuthålligtmer
erbju-strukturomvandling harekonomiskbakom Ingenlämnar stoross.

vanligtvisden harharmoni,socialochjämviktekonomisk utandit
samtidigtutveckling,snabbochmöjligheterpräglats avstora menav

författarna.politiska spänningar,sociala ochväxande menar

ansvarstagandeochFramtidstro4.5 eget
livssynutmärker de ungas

förlo-ha gåtttycks integenerationenkommandehos denFramtidstron
mångårigaFramtidsstudiersförInstitutetiframtonarbildrad. Den som

tillvaropå sinsistaårsgymnasistemasenkätundersökningar egensynav
pågåendesjälvbestämmande. denIföruttryckstabilttolkaskan ettsom

Å. framtidsstudier,forAndersson, Institutet5 1997,och liv",arbete"Framtidens
vetenskapsjoumalist, DN.Sylwan,och P.



126 Utvecklingen på arbetsmarknaden SOU 1998: 104

studien 90-tal"°"Rapport framtonar bild självständiga, flexiblaen av
målmedvetnaoch ungdomar.

Nio tio positiva till framtiden, och deär är rentav unga som gene-
rellt positiva till framtiden också positiva tillär sin framtid.egen
92 de kan påverka sin framtid,procent endastatt 39anser egen men

de kan påverka Sveriges framtid. finnsprocent Det tydligattanser en
distinktion mellan individuella möjligheter och samhälleliga problem.

flestaDe närmiljön med familj och relationer går påverka,att attanser
Ävenockså arbetssituationen påverkningsbar. föratt ärmen om en oro

arbetslöshet uttrycks, de flesta övertygade de kommerär kla-att attom
brasig många omkring dem kommeräven drabbas hårtrunt attra om

arbetslöshet.av
Stor framtidsoptimism ofta förenad med stark på denär troen egna

förmågan, och också deras det inte bliräratt ansvaret om som man
tänkt sig. Inställningen till IT lag positiv och har starktär posi-över ett
tivt samband till hur ungdomarna framtiden.på 80 deprocentser av

intervjuats har tillgång till dator- 40 har dator hemmaprocentsom me-
dan de har tillgång tillövriga dator på skolan eller arbetet.i I genom-
snitt använder hälften dem dator varje vecka, fjärde demav var av an-
vänder dator dagligen.

Miljön framhålls många den viktigaste frågan inför fram-av som
tiden. 60 miljöförstörelsen det hotetprocent att är största motanser
framtiden. Tilltron till de hög, liksom viljan till integrationärvuxna
med vuxenvärlden. det gällerNär på arbete framträder särskiltsynen
tydligt de vilja till kommunikation med de äldre och deras bered-ungas
skap till sig vuxenvärldens ståndpunkter.att ta

Politikerna, medierna företagenoch utvecklingen ungdo-styr menar
Politikerna det ingen idé försöka påverka, deär sig självaattmama. ser

och längreinte till valdag. En öppenhetän ochnästa störresom nog ser
påverkbarhet tillmäts medier och företag.

dennaI liksom i många andra ungdomsundersökningar har de unga
framhållit vikten sociala kontakter i arbetet och arbetetattav av ger

l Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier, studien "Rapport 90-tal" bygger en
kombination djupintervjuer och enkätdata riktat till drygtsig l 000 ungdo-av som

mellan och år.19 25 De representativa deni mening deär fördelats medattmar
lika andel studerande, arbetande, arbetslösa och föräldraledigastor i totalbe-som
folkningen ålder.i samma
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ochvärderas högt,anställningutveckling.personlig Fasttillmöjligheter
samhällsnyttigt.miljö- ocharbetetbetydelsenbetonar ärmånga attav
företagande ochtillpositivautsträckningväxandeUngdomar i egetär

starta-eget-bidrag ökar.erhållitantalet unga som
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sjukskrivning5 och rehabilitering på
90-talet

Social-5.1 och arbetsmarknadspolitik i

samspel

arbetslöshet och omfattandeHög förtidspensionering innebär alltatten
färre människor måste försörja allt fler. förExpertgruppen studier i
offentlig ekonomi framhåller "Det sociala och ekonomiska skifte som
innebär färreallt måste försörja allt fler via sociala transfereringaratt
ändrar fundamentalt förutsättningarna för de offentliga finansema, den
ekonomiska tillväxten och medborgarnas livsvillkor. Denna utveck-
ling på de offentliga ñnansema och medborgarnas kun-tär tunnar ut
skapskapital.

folkhälsan förbättratsTrots och arbetsplatserna blivit mindreatt att
fysiskt krävande förtidspensionärerhar antalet ökat under lång bådetid

absolutai tal och andel befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Desom av
direkta kostnaderna för arbetslöshet och förtidspensionering omfat-är
tande. Kostnaderna för arbetslöshet förtidspensioneringoch emel-är
lertid långt dessa förluster. värdeDet ligger arbetslösasstörre än isom
och förtidspensionerades kunskaper och färdigheter, förvärvade genom
utbildning och yrkesarbete, urholkas snabbt inte längre arbetar.när man
Landets kunskapskapital vilket både försvagar vår intematio-gröps ur,
nella konkurrenskraft och möjlighet skapa jobb. tillsam-Dettaatt nya

med de arbetslösas hälsa och livskvalitet riskerar för-att attmans
särnras.

finnsI Sverige tydlig koppling mellan social- och arbetsmark-en
nadspolitiken, både det gäller individens rättigheter och skyldig-när
heter. Varje medborgare skyldig efter bästa förmåga bidraär attvuxen
till sin försörjning och betala skatt. Upprätthållande den s.k.av
arbetslinjen centralt element i välfärdssystemet ochär viktigett en
utgångspunkt det gäller rehabilitering.när

arbete","Lönar sig ESO-rapport 1997.

18-12425
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"befintligt skick"försäkrad idärsocialförsäkringssystemEtt ärman
betalar. förut-alla med och Enalla, kräveromfattaroch ärattsom

möjligt kan hadärför mångasåför klarasättning är attsystemetatt som
med rehabiliterings-förvärvsarbete. ochIförsörjning genomen egen

arbetsmarknads-ansvarsområdedelvis detförändradesreformen 1992
be-rehabilitering infördes,arbetslivsinriktadhar. Begreppet ettorganen

och försäkrings-arbetsgivarnade insatseromfattar somgrepp som
för.kassan ansvarar

yrkesverksammaindividensdag innebärvi iutvecklingDen attser
arbetsmarknaden alltpåminskar. Inträdetarbetsmarknaden görstid på

Utträdet tidigare-utbildningstider.allt längreföljdtilli livet avsenare
nödvändigtförtidspensionering. Detomfattandeföljd ärläggs till attav

för väl-förutsättningarnasamhällsekonomiskalångsiktigadevärna om
förfogartill de viLika viktigt överfärdssystemet. är att att resurserse

används på bästa sätt.
stadigtförtidspensionärertidsperiod har antaletlängreSett över en

ellerbefolkningen,cirka 360-taletökat. börjanI procent avvarav
bestodförtidspensionerade. Dåålderförvärvsaktivi150 000 personer

Under 90-lika många kvinnor män.förtidspensionsgruppen somav
andelkvinnornas1996till drygtvuxit 7har andelentalet procent. var

eller sjuk-förtidspensionhar dagi000400Drygt55 procent. personer
bidrag.

trygghets-socialamedfört deharsituationenekonomiskaDen att
har kom-sjukförsäkringen90-talet.under Inomurholkatsharsystemen

införts ochsjuklöneperiod harochkarensdagsänkts,pensationsnivån
skerrestriktivare tillämpninghar skärpts. Ensjukskrivningkraven på

långtidssjuka. Strukturellaförtidspensioneramöjligheternabl.a. attav
striktför förtidspensioneringskällängreinteskäl accepteras som -

för detta.skäl krävsmedicinska
hararbetslöshetsstöd och förtidspensionförutgifternaoffentligaDe

demo-från till 1996. Avfasta priser 1993iminskat med 5 procentca
årskullama frånde 40-dock risk bl.a.detgrafiska skäl finns att stora

avsevärdamedförakan kommaårenunder de 10talet attnärmaste sam-
förtidspensionering.följdhällskostnader till av

fokusrehabilitering iochArbetslinj5.2 en

starkt betonatsunder årbetydelse harRehabiliteringsarbetets senare
ohälsoutvecklingen ochkontrollför få bättremedel överattett ensom

rehabilitering ochhärtill.anslutning Genomuppstår ide kostnader som
regle-tillbaka arbetslivet. I åretskomma iska fler kunnasamverkan

Socialstyrelsen, Arbetsmarknads-Riksförsäkringsverket,ringsbrev har
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styrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen fått verksamhets-ett gemensamt
mål. Myndigheterna ska aktivt samverka inom rehabiliteringsområdet,
så effektivare användning tillgängligaatt kommer tillen av resurser
stånd. Syftet varje individs arbetsförmåga skaär bli tillvaratagenatt så

det blir möjligt för den enskilde försörja sigatt arbete.att egetgenom
I Sverige ligger sedan 1992 det för arbetslivs-största ansvaret

inriktad rehabilitering arbetsgivarnapå med koppling till arbets-en
Ävenmiljölagen, ändrades 1991. de allmänna försäkringskassomasom

har framskjuten ställning i De har för samordningsystemet.en ansvar
och det för de försäkrade tid skai fåyttersta ansvaret attav resurserna

den rehabilitering lämplig.ärsom
förarbetenaI till 1992 års rehabiliteringsrefonn talar medi-man om

cinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. Den medicinska attavser
återställa eller förbättra grundläggande funktioner, något lands-som
tingen första handi för. Den sociala omfattar åtgärdersvarar som ser-

råd,vice, upplysning och bistånd i personliga angelägenheter och är
främst fråga för kommunernas socialtjänst. Den yrkesinriktade lig-en

inom arbetsmarknadsorganens ansvarsområde.ger
Arbetslivsinriktad rehabilitering ska enligt lagen allmän försäk-om

syftaring till återge den har drabbats sjukdom sin arbetsför-att som av
måga och förutsättningar försörja sig själv förvärvsarbete.att genom
Arbetslivsinriktad rehabilitering följer regel helt eller delvis eftersom
den medicinska rehabiliteringen, alternativt pågår parallellt med denna.

arbetslivsinriktadeDen rehabiliteringen individuellt anpassadutgör en
insats för återgång arbete. Arbetsgivareni försäkringskassanoch sam-
arbetar rörande den arbetslivinriktade rehabiliteringen.

De bakomliggande orsakerna till rehabiliteringsinsatser behöveratt
in vanligtvis flera och växande andelsättas är sjukfallen dif-ären av

fusa och svårbehandlade. från rörelseorganenBesvär mycketär ett van-
ligt problem. Vid långtidssjukslcrivningar, sjukpensionering och arbets-
skador denna besvär den dominerandeär orsaken.typ av

Under 80-talet ökade sjukskrivningar och arbetsskador. Ohälsotaletz
uppgick till dagarl.1989 46,6 Under 90-talet minskade ohälsotalet och
uppgick till1996 40 dagar. Den minskning under 90-talets harsom
skett ohälsotalet tillskrivs i första hand förbättradeav
insatser regelförändringar. Arbetsförhållanden, Socialförsäkringensutan

2 Ohälsotalet sammanfattande begrepp för denär ohälsofrånvaron.ett Detersatta
omfattar sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension och arbetsskadesjukpenning.
3RFV 1992, 1993.
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sjukfrån-påverkar starktoch tillämpningersättningsnivåutformning,
m.m.varo

rehabiliteringsersättning,för sjukskrivning,kostnadernatotalaDe
1992/93 tillbudgetåretuppgick underarbetsskadorochförtidspension

miljarder kronorcirka 651994/95 tillmiljarder kronor, samtcirka 64
produktionsbortfallet förkronor5. Enbartmiljardertill cirka 571997

miljarder kronorcirkakostnad 30tilluppskattasryggbesvär aven
årligen

möjlig-ökadeför skapainsatserpåvisarGenomförd forskning attatt
hittills bör kon-utsträckningmindrearbetet ii änheter till återgång

till moti-stället orienterasdiagnosen imedicinskadenpå utancentreras
vilka harlivskvalitetsförbättrande insatser,hälso- ochvationshöjande,

arbetet7. Sjukdoms-återgången iprognosvärde förbättresig havisat
utslags-utsträckninglitenorsaken, imedicinskadendiagnosen, dvs. är

exempelvisåtgärder riktadearbeteåtergången i ettgivande för mot-
förbetydelse åter-underordnadsällanryggproblem har intemedicinskt

arbetsförmå-försåledesMycket talarsjukdom.efter attarbetegång i
utgångspunktbörlivskvalitetensjälvuppskattadeden tasoch somgan

vadutsträckninglångtrehabiliteringsarbetet, i änstörreoch fokuseras i
fallet idag.ärsom

förincitamentekonomiskaSvaga5.3

arbetslinjen

förtidspensio-ocharbetslöshetentill varförorsakerfinns mångaDet
faktor våraviktigvarför den består. Entill ärandraochökar,neringen

offentlig ekonomi.iframhållerarbeta,drivkrafter expertgruppenatt
analysinnehåller1997:73Dsarbete"sig"LönarDeras rapport en av

arbetslöshetvidsocialförsäkringendagensskyddekonomisktvilket ger
inkomstberoendetill skatter,med hänsynsjukdomoch långvarig tagen

avgifter.ochbidrag
förloraskulleförvärvsarbetandetredjeAnalysen visar änatt varmer

Förtidspensionensförtidspensionering. ersätt-vidhögst 10 procent en
cirka 84 Deindustriarbetaregenomsnittlig är procent.ningsgrad för en

ingår del "Worki4 Nackeoch 1Ryggi sinRFV, 1997 rapport som ensom
samarbetsprojekt mellaninternationelltReintegration"andincapacity ett-

länder.i sjuforsäkringsadministrationerna
5 1996, 1997.RFV
6 Socialstyrelsen 1996.1996,Riksförsäkringsverket

Karolinska Institutet 1998,7 sjukhuset 1998, Jensen,SahlgrenskaT. Hansson,
Stenlund mfl. 1998.KIB.
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arbetstagargrupper arbetsmarknadenpå löper risk förtids-störst attsom
har förlorapensioneras minst ekonomiskt. Personer med hög riskatt att

förtidspensioneras ofta äldre, kvinnor, deltidsarbetande och deär som
har relativt låg lön, och för dem ersättningsgraden ofta 100är näraen
procent.

Drivkraften arbeta bara pusselbit den kompliceradeiäratt en pro-
bestämmer sysselsättningen, och dess relativa betydelse kancess som

troligen aldrig säkert Individen efter välfärdenavgöras. strävar att sam-
under hela livet ska bli så möjligt. beteende-Hurmantaget stor som

sig uttryck kan bero på inlärda beteenden, socialamönstret tar normer
och institutionella förhållanden. Människans drivkraft arbetaatt är

nedärvd och invävd kultur.djupt i vår
Arbetet for givande i sig, sällan slitsammamånga inte arbetsär trots

fårförhållanden. arbetet uppskattning och socialt värde.Genom man
Arbetsdagen stadga och kontinuitet livet,i något många arbets-ger som

Önskan arbeta drivs faktorerlösa sig sakna. många och desäger att av
ekonomiska. Frihet från enfonniga, slitsammaflesta inte och kanskeär

hälsovådliga arbeten värdesätts inte bara de ekonomiskt oberoende.av
Fritid och fritidssysselsättning värderas allt högre många människor,av
vilket avspeglas i den snabbt växande fritidsindustrin.inte minst

arbetet med åren bara socialtnedtrappning inteEn är accepteratav
socialförsäkringen. äldres drivkrafterDeäven uppmuntratutan genom

genomsnittligt lägre dearbeta kan vilkaänatt antas vara yngres, van-
ligtvis har försörjningsbörda. Emellertid torde allastörre nästan vara

arbete skainkomsten högre vad kan få iänöverens att av vara manom
löna arbeta framhållerersättning det ska sig på kort sikt,ävenatt-

ESC-gruppen i sin "Lönar sig arbete".rapport
klartPå samhällsnivå det lönsamt bedriva rehabiliteringsinsat-är att

rehabiliteringsfall kostarVarje uppskattningsvis samhället iser. genom
årligen, forskning vidsnitt 225 000 kronor visar bl.a. Stockholms uni-

och Högskola. På företags- och verksamhetsnivåversitet Växjö där-är
de ekonomiska incitamenten små. Endast insatserna insättsemot om

rehabiliteringmycket, mycket tidigt lönsam företags- ochpåär även
verksamhetsnivå, påvisar genomförda ekonomiska analyser. ekono-De
miska arbeta högincitamenten i utsträckning på individ-äratt svaga
nivå. ESO:s analys konstateras de antingen eller heltI att är svaga
saknas för arbetstagare.stora grupper av

Mycket således för tydligaretalar ekonomiska behövsincitamentatt
för arbetslinjen ochstärka till rehabiliteringsinsatser.att uppmuntra
Starkare ekonomiska incitament förefaller behövas, för arbetsgivareatt
såväl arbetstagare, för kunna fullfölja arbetslinjens intentioner.attsom
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för rehabiliteringKostnader5.4

År sjukvårdkostnaderna för hälso-och itotala löpandeuppgick de1994
bruttonationalpro-kronor- 7,6miljardertill 116Sverige procent avca

inklusive sjukbidragförtidspensionernafördukten. Kostnaderna upp-
ochför sjukpenningmiljarder kronor. Kostnadernagick till 371997 ca

till miljarder kronor,uppgick 15,91997rehabiliteringsersättning ca
miljarder.omfattande 13,9sjukpenningen närautgör merpartenvarav

miljarder kronor.kostnader uppgår till 6Arbetsskadeförsälcringens ca
mil-1,9utgjorde årrehabiliteringsersättningentotalaDen samma ca

bidragsärskildarehabiliteringspenningden ingårjarder kronor. I samt
kostnadernaberäknasrehabilitering. 1998vid Förkostnaderför vissa

mil-till cirka 17,9uppgårehabiliteringsersättningochför sjukpenning
beräknasför sjukpenningkostnaderna utgörakronor,jarder varav

kro-miljarderrehabiliteringsersättning 2,2ochmiljarder kronor15,7
rehabiliteringskostnaderarbetslivsinriktadeFörsäkringskassomasnor.

budgetramdennakronor,miljonertill cirka 500har budgeterats men
till.återkommervilket vifulltutnyttjhar inte ut,ats senare

reha-för sjukpenning,ersättningsnivånhöjdes1998januariDen 1
till 80frånnärståendepenning 75ochbiliteringspenning procent pro-

för sjuk-Kostnadernasjukpenninggrundande inkomsten.dencent av
cirkaöka medtill följd häravberäknasrehabiliteringspenningenoch
aprilunder lkronor 1998. Denmiljonerrespektive 60miljoner980

sjuklönekostnademaförfor arbetsgivaransvaretförkortades tiden1998
sjuklöneperioden be-förkortadeveckor.veckor till två Denfrån fyra
förmiljoner kronor 1998. Demogra-med 890kostnadernaräknas öka

och reha-kostnaderna för sjuk-medföraberäknasfiska förändringar att
kronorrespektive miljonermiljoner 3till 90ökarbiliteringspenning

under 1998.
dagarantaletoch 1997 imellan 1996kannedgångEn noteras som

mil-under 3,4utgick ersättningutbetalades. 1996rehabiliteringspenning
dagar.miljonersiffra för 1997 2,6Motsvarandedagar.joner var

rehabiliterings-yrkesinriktadekronor förmiljoneranslagna 500Av
dettaOrsakerna tillkronor 1997.endast 350 miljonerutnyttjadestjänster

svårbehandladesjukfallenväxande andelsannolikt flera. En ärär av
försälqings-vidpersonalresursemaVidare vise 5.6.avsnitt attvet

dessa ärenden,uppgift handläggahar till ansträng-kassoma, ärattsom
och förtidspensionför till sjukpenningda. ändrade kriteriernaDe rätt

till-med januari 1997från ochkom tillämpning1996/97:28 iprop.
flera, prak-"steg-för-steg-modellen". har, iDettamed menarsammans

försäkringshand-förhandlingsutrymmetsådanttiken tolkats på sätt att
blandåterhållande på inköpha verkatminskat, vilket kanläggarna av
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arbetslivsinriktade tjänster. Arbetsmarknadsläget och arbetslöshe-annat
bidrar därutöver till rehabiliteringsarbetet försvåras se kapitel 4.ten att
Från och med 1 januari 1998 finansieras sjukperming, rehabilitering

och närståendepenning helt med socialavgifter från arbetsgivare och
egenföretagare. Tidigare finansiering skedde via arbetsgivaravgiften
tillsammans med allmän sjukförsäkringsavgift från löntagarna. Sjuk-en
försäkringsavgiften utgjorde 4,95 försäkrades1997 den in-procent av
komst förvärvsarbete. Arbetsgivaravgiften till sjukförsäk-annatav
ringen den4,04 sammanlagda lönesumman 1997 ochprocentvar av

7,9 denna 1998.utgör procent av
har SocialdepartementetFör 1998 och Landstingsförbundet över-

enskommit till sjukvårdshuvudmännen 238 miljoner kronoravsättaatt
särskilda medel för rehabiliterings- och behandlingsinsatser. Av-som

sikten med dessa medel öka kapaciteten inom området medicinskär att
rehabilitering för snabbare återföra människor till arbetslivet elleratt ett
aktivt liv medicinskai övrigt. Den och sociala rehabiliteringen föregår
eller sker parallellt med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Operationsköer o.dyl. medför sällaninte den arbetslivsinriktadeatt
rehabiliteringen fördröjs. Satsningen på arbetslivsinriktad rehabilitering

försäkradegår på den så möjligt ska arbete.återgå i Deut att snart som
samlade rehabiliteringsansträngningama de medicinska, sociala och-
arbetslivsinriktade ska söka minska Socialförsäkringenssammantaget-
kostnader form sjukpenning, sjukbidrag och förtidspension.i Viktenav

utvecklat samarbete och mål betydelseärett ett gemensamt storav av
resultat- såväl kostnads-nyttosynpunkt.ur som

och medFrån l januari 1997 har, vi redan tidigare berört, ut-som
för beakta andra förhållanden de medicinskaänrymmet att rent som

underlag vid bedömning sjukpenning och förtidspension ytterligareav
begränsats. del regelverket bedömningenDen nedsattav som avser av
arbetsförmåga ska uttalat tidigare skydd för medi-än utgöra ettmer
cinsk grundad nedsättning arbetsfönnågan. Parallellt med detta skerav

ökning antalet med diffusa och sammansatta symptomen av personer
och problem arbetsliveti se avsnitt och kapitel5.6 4

.

Ohälsa, sjukdomsdiagnoser5.5 och orsaker
till förtidspensionering

Sedan början 90-talet och med särskild kraft från 1992 har denav
arbetslivsinriktade rehabiliteringen drivits med intensitet. Syftet har
varit minska sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Så mångaatt

möjligt ska kunna försörja sig själva arbete. Resultaten ärsom genom
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effekterna denStatskontoretavläsa, skriver i sinsvåra översynatt avav
Visserligen har antalet långa1997:27.yrkesinriktade rehabiliteringen

genomsnittliga längd blivit kortare,och sjukfallenssjukfall blivit färre
erfarenhetsmässigtsvårt då vivad detta beror på avgöra, vetär attmen

Andelen förtidspen-tider arbetslöshet.sjukfallen minskar ide långa av
90-talet.har ökat undersionärer

till-sjukskrivna sedan minst åri dagCirka 40 000 är ettpersoner
har varit sjuk-dem, såväl kvinnorbaka. 40Drygt män,procent somav

sjukdomar rörelse-sjukfallen beror på iflestaskrivna två år. Deänmer
sjukfallenbland de långaorsakerAndra vanliga tumörer,ärorganen.

ärt-kärlsjukdomar.ochpsykiska störningar
har ökat under deförtidspensioneringamaSkälen till avsevärtatt se-

och har inteFörändrade regler praxisflera.årtiondena ovä-ärnaste en
förtidspensio-nybeviljanden. 1972-1984för antaletsentlig betydelse

Därefter har nybeviljandet000nerades årligen 40 000-45 personer.
nybeviljade för-och dylikt.regelförändringar Deföljdvarierat till av

Forsk-till cirka 40 000uppgick 1996tidspensioneringama personer.
enskilde individenförhållanden hos densåvälpekat påningen har som

till ökad för-orsakeromgivande samhället,detförhållanden i som
tidspensionering.

analysharUmeå universitet, gjortStaffan Marklund,Professor en
till förtidspensionering.samhällsnivå bidragitpåvilka faktorer somav

pååren 1980-1993. HanstuderatsPerioden attär synenmenarsom
gradvis har utvid-sjukdomkan betraktasförhållandenvilka somsom

allt fler till-kommitvetenskapen harmedicinskaDen att accepteragats.
allt fler till-förhar ocksåsjukdom, ochstånd accepteratsteg stegsom

har skett beträf-uppmjulcningEnstånd med diffusa ävensymptom.
arbetsfönnågan.nedsättermån sjukdomeni vadfande prövningen av

Även arbetslöshe-arbetsmarknaden har betydelse.Utvecklingen på om
förtids-starka utslag påbehöver särskiltnödvändigtvisi sig inteten ge

behålla arbete hamöjligheten få ochtordesåpensioneringama, ettatt
konjunktureffelctema deVid sidanindirekt.sådana effekter ansesav

tillha bidragitproduktionsapparatenförändringarna istrukturella en
ökad förtidspensionssystemet.påpress

utifrånframförallt arbetatforskning på området harHittillsvarande
andra förhål-utsträckning utforskatoch mindrearbetslivsperspektiv i

Till följd härav kanmed hälsa och sjukdom.landens samspel över-en
hälsa ocharbetslivsförhållandenas inverkan påskattning ha skett av

sjukdomsutveckling Marklund med flera 1997.framhåller
gäller den fysiskabedömer detFörtidspensionsutredningen näratt

förändringardet skett tidknappastarbetsmiljön, kan överanta attman

8 redovisar 1997:6.Marklund m.fl., RFV"Risk-frisk faktorer" S.
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till ökad förtidspensionering.medföra tendens Däremotskullesom en
försämrats förden psykosociala miljön hardet troligtfinner attman

ökat skärpta lönsamhetskravtill följdvissa Detta tempo,avgrupper.
inneburit ökad ochi sinoch tilltagande kostnadspress stresstursom

för förtidspensionering.ökad riskohälsa och förlängningenrisk för i en
Åren antalet nybeviljade förtidspensioner. 1993och 19931992 steg

förtidspensioneringarantalet till 63 000uppgick trots att avpersoner
orsaken till det högahade avskaffats.arbetsmarknadsskäl Främsta anta-

samband medförsäkringskassoma, iårenlet under de här attattvar
förtidspensioneraderehabiliteringsornrådet,ökade påinsatserna ettman

be-sjukskrivningar intemed pågående långaantalstort sompersoner
Därefterarbetslivet.rehabilitera för återgång imöjligadömdes attvara

nyrekryteringen viatill följdsjunkit.nybeviljandet Dettahar attav
restrik-också till följdminskat,sjukskrivninglångvarig av en mermen

tillämpning.tiv
förtidspensioner.bland nybeviljadedominerardiagnosgrupperTre

respektivepsykiska störningarrörelseorganen,sjukdomar iDe ärtre
ochjämförelse mellan åren 1985cirkulationsorganen. Ensjukdomar i

cirka 40 000låg på nivå,nybeviljandet1996 påvisar att perso-samma
överensstämmelsepå betydandeocksåJämförelsen visarår. enperner

Båda dessa årolika diagnosgrupper.mellan ärfördelningenavseende
sjuk-Psykiskarörelseorganen.sjukdomar idiagnosgruppenden största

och kärl-hjärt-cirkulationsorganen,Sjukdomar iökat något.domar har
och 1990,minskning mellan åren 1985kraftigsjukdomar, uppvisar en

och 1996.mellan åren 1990oförändradeliggermen
Sjukdo-kvinnor ochskiljer sig mellanSjukdomsdiagnosema män.

bland kvinnorna.frekvent Män-betydligtrörelseorganeni är mermar
cirkula-och sjukdomar ipsykiska sjukdomarandelhar störreennen

och kvin-förklarastill delSkillnaderna kan mänstionsorganen. stor av
yrkesområden.skildanors

Särskiltbland arbetare.förtidspensionerasRisken utta-är störstatt
varuproduktion. Dettaokvalificerade arbetare inomförlad riskenär

befin-yrkeshierarkinhögre ioch kvinnor. Jugäller både män manupp
för-lägre riskenhar, destoutbildningoch bättre ärsig, attmanner

emellertidmellan dessa harSkillnadernatidspensioneras. grupper
ålders-detta förtidspensionärema iminskat under år. Trots ärsenare

arbetarehögre blandfortfarande fem gånger55-59 år ännäragruppen
dubbelt så hög.år denåldersgruppen 60-64tjänstemän. I är änmer

adeAndelen nybeviljvanligare med åldern.sjukdomar blirflestaDe
medel-har stiganderelaterad till ålder. Vistarktförtidspensioner är en

antaloch bland demsysselsattaålder bland de ärett stort personer som
fyrtiotalet.födda på
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demografiska utvecklingenDen med stigande medelålder ien
arbetskraften talar för antalet förtidspensioner sannolikt kommeratt att
öka. FörtidspensionsutredningenI SOU 166 framhålls detta1997: iatt
sig inte självklart innebär ökning antalet förtidspensionäreratt en av
sker. födda 40-taletDe på välutbildade och iär är störremersom
utsträckning verksamma inom tjänstesektom, och kan till följd härav
undvika bli förtidspensionerade, många har redan lämnat60 åröveratt

fleraarbetslivet, hälsoläget har inom områden förbättrats hos befolk-
ningen och reglerna för till förtidspension har skärpts.i Sam-rättstort

utredningen detta har återhållande effekt på nybe-mantaget attanser en
viljandet. utredningen betonas dock utvecklingen arbetsmark-påI att
naden avgörande betydelse för det framtida utfallethar och hurstoren
kommer bli.

visserligen något högre andel förtidspensio-I Finland har man en
värderingen hur utfallet förtidspensione-nerade i Sverige,än men av av

kommer bli under de kommande tio åren skiljer sigringarna avsevärt.
Till skillnad uppskattar i Finland samhällskost-Sverige attmot man
naden för dessa ålderskullar kan riskera komma uppgå tillatt attstora

görsmiljarder finska mark inget radikalt100än ommer -

långtidssjuka5.6 varaktigtFärre men mer

blivit långvarigt sjukskrivna början 1990-talet harDe har i isom av
jämförelse 80-talet betydligtmed slutet på svårare sig sjuk-att ta ur

utslagnaskrivningen och blir i högre grad varaktigt från arbetsmark-
naden. skulle till viss del kunna bero på det svårt bedrivaDet äratt att
rehabiliteringsarbete det finns begränsade möjligheter för månganär

efterlångvarigt sjukskrivna erhålla lämpligt arbete rehabilite-att ett
arbetslöshet bromsar friskslcrivningen, förändringarringen. iHög men

de egenskaper har också betydelse förlångvarigt sjukskrivnas stor
utvecklingen.

Under 90-talet har antalet långvarigt sjukskrivna minskat, samtidigt
de högre utsträckning besitter egenskaper utsikteri sämresom som ger

till rehabilitering. Andelen äldre sjukskrivna har ökat, liksom andelen
arbetslösa sjukskrivnasjukskrivna och med psykiska sjukdomar. Skill-
naderna de arbete friska,ökar mellan i och och de iär är ärsom som
arbete och sjukskrivna. Skillnaderna minskar samtidigt mellan sjuk-är

9 arbetsfönnågan""Satsa på ArbetspensionanstaltemasK. Rissa, 1997, Förbund
och Arbetarskyddscentralen.
° "Risk-frisk faktorer" Professor Marklund m.fl., redovisarRFV 1997:6.
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skrivna med arbete och sjukskrivna arbetslösa. långvarigt sjuk-De
skrivna har fått allt svårare sig sjukskrivningen.att ta ur

tid det från första sjukskrivningsdagen fram till sjuk-Den tar att
skrivningen avslutas uppvisar Självläkningen domi-variation.storen

Över de långvariga sjukfallen med sjukskrivning70 iprocentnerar. av
frisksloivning.dagar avslutas med dessa avslutas60 90över procent av

år. Bland de långa sjukskrivningsfallen leder till förtids-inom ett som
endast inom år. halvering skettpension avslutas 30 Denprocent ett som

socialförsäkringen sjukfrånvaron mellan ochden 1988ersattaav av
hänförs främst till regeländringar, den ökade arbets-1996, ävenmen

delförklaring.lösheten anförs som
rehabiliteringsarbetet kan sannoliktsvårigheter på i vissDe stött

förhållanden arbetsmarknaden undermån förklaras de rått påsomav
arbetstillfällen kan ha försvårat rehabilite-på i sig90-talet. Bristen

med arbetsgivarnaRehabiliteringsarbetets organisation iringen. en
avsedd för med full sysselsättning.central roll har varit situation Ien
regelsystemet fram, hade cirkaslutet 80-talet 85när växte procentav

anställning. starktde långvarigt sjukskrivna Detta etten var argu-av
rehabiliteringsarbetet till arbetsplat-för hög grad knytaiment att

det betydligt mindre kompliceratsema.Vi kan konstatera är attatt ar-
arbetsmarknaden har behov arbets-med rehabiliteringbeta när stort av

Ävenarbetslöshet. de samhällsekonomiskakraft det råderän när stor
rehabilitering skiljer i hög-för arbeta med sigincitamenten avsevärtatt

lågkonjunktur.respektive
arbetsskadekommittén uppmärksammade i sitt slutbe-Sjuk- och

arbetsgivamas otillräckligttänkande SOU 1996:113 äratt pre-ansvar
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivarna och försäk-ciserat och att

Problem samverkan mellan olika aktörer rehabi-ringskassa oklar. i iär
uppmärksammades. Framför allt problemliteringsprocessen iomnämns

anslutning till rehabilitering den allt skaran arbetslösa sjuk-störreav av
sjukskrivna.skrivna och andra utsatta grupper av

ochOhälsa, sjukdomar nedsatt arbetsförmåga utvecklas i arbetet.
följd levnadsförhål-Sådana tillstånd utvecklas också till livsstil,av

landen och samverkan med sociala problem och samhällsförhållan-i
dena helhet. Orsaksmönstret komplext och har bakgrundi sin sin iär
flera olika förhållanden. Behovet till helheten rehabiliterings-iattav se

understyks de strukturella förändringar skerarbetet på arbets-av som
marknaden anställnings- och arbetsvillkorens förändringoch i se
kapitel 4.

antalet människor har diffusaväxande ellerDet sammansattasom
problem därutöver angivelse betydelsen rehabilite-attger en om av

utifrån helhetssyn ochringsarbetet sker interdisciplinärt arbets-etten
dvs. olika professioner arbetar tillsammans och delar kLmskap.sätt, att
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skerförutsätter fortlöpande samarbetesådant helhetsgreppEtt att ett
seyrkesprofessioner under rehabiliteringsprocessenmellan olika

kapitel 7.
avgörande föroch motivation till del vil-Individens roll är storegen

individens roll ochBetydelsen beaktauppnås.ka resultat attavsom
alltmer.rehabiliteringsarbetet uppmärksammas Detförhållningssätt i är

synpunkter beaktas förkänslor ochindividens motivation,viktigt attatt
beståendeavsedd effekt och blikunna fåskainsatta meravresurser

denkunna hanteradet allt viktigarevärde. Likaså blir att samman-mer
eller långva-hos många deåterfinnsproblembild upprepatsatta avsom

ökatdet behövskunnasjukslqivna.rigt För göra ett utrymmeatt senare
tillgängligatotaltför samutnyttjande resurserav

arbetsplatsensArbetsmiljöns och5.7

betydelse

individenvid sidanhar,och arbetsgivarnaarbetsplatsenArbetslivet, av
människor drab-gäller rehabiliteringdetsjälv, nyckelroll när somaven

arbetsplat-ochsvårigheter. Arbetsgivarenssocialaellerbas sjukdomav
betänkandeRehabiliteringsberedningensbetonades ibetydelsesens

fram-betänkandet1988:41.SOU Irehabilitering""Tidig och aktiv
uttryck ochmåste sigrehabiliteringsinsatsersamhälletshölls taatt nya

Ökade del utveckling-viktig ipå arbetsplatserförstärkas. insatser är en
föreslå åtgärderuppgiftArbetsmiljökommissionens attvar somen.

för ändraföreslå åtgärdersjukfrånvaron,arbetsrelaterademinskar den att
åtgärderskapar ohälsa, liksomarbetsförhållandensådana somsom

1990:49.arbetsmiljön SOUhälsorisker uppståriförebygger att nya
kunskapsut-på70-talet har SverigeSedan början stortstatsatav

tillskapande Arbets-arbetslivsområdet. Förstveckling inom avgenom
Rådet för90-taletoch i börjanAMFOmiljöfonden genomavsenare

förRådetde åren harRALF. Underarbetslivsforskning senaste
forskningsverksam-arbetsmarknadsorienteradarbetslivsforskning gett

Arbetslivsfon-rehabiliteringsfrågoma, högre prioritet.het, däribland en
och bidrog till utveckling-periodenunder 1990-1995den verksamvar

före-ekonomiskt stöd tillrehabiliteringsornrådetinom attgenom geen
arbetsplatsprog-för framtagning bl.a.förvaltningoch offentligtag av

organisationsutveckling.rehabilitering och Fon-inriktning påmedram
och rehabiliterings-aktiva arbetsmiljö-uppgiftdens att genomvar

arbetskraft. Tillskapandetstimulera tillgången påpolitiska åtgärder av
arbetsmarknadendåArbetslivsfonden skedde i situation över-varen

skiljer från dagens.sighettad, dvs. i situation avsevärtsomen
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ocharbetsmiljö, arbetsorganisationutvecklingtillstödGenom av
sjukskriv-bidra till minskaArbetslivsfondenskullerehabilitering att

produk-också ökadDärmed skulleförtidspensionering.ochning en
Väsentligtarbetsliv uppnås.svensktlönsamhet iförbättradtivitet och

villkor underfrån de krav ochrehabiliteringsarbetet utgickäven attvar
arbetar.och företagenvilka arbetsgivarna

offentligaoch dennäringslivetsArbetslivsfonden statens,en avvar
helaundersamarbetspolitiska satsningaromfattandesektoms mest

på arbets-stödjaochskulle initieraFondenefterkrigstiden. processer
byggdesarbetsmarknadens Denmedsamverkan parter.platserna i nära

konjunkturpolitisktmedoch tillkomlöneavgift ettextraupp genom en
aktiviteten iekonomiskadåvarandedendämpabisyfte. Bisyftet attvar
och rehabi-arbetsmiljö-aktivasamtidigtochlägeöverhettatett genom

Totaltarbetskraft.påstimulera tillgångenåtgärderliteringspolitiska
arbetsplatsprojekt. Fondenomfatta 25 000fondens aktiviteterkorn att

drygtkronor,miljardertotalt 30påinvesteringarfördelade varav enca
utgjordesdeloch resterandetill fondenlönemedelfråntredjedel kom

Projekten orien-medfinansiering.och förvaltningarnasföretagensav
rehabilite-utvecklingrehabiliteringsinsatser,individuellatillterades av

metoder.ochringssystem
dokumenterats irehabiliteringsarbetet harbetydelse iArbetsplatsens

job-"Behövd påArbetslivsfonden.bl.a.utgivnaflertal rapporterett av
hälsa sådantarbetsorganisationoch ärarbetsledning etthurbet- ger

delardag tillarbetsledarrollen iochexempel. är storaGrupp- en
medvälarbetsplatsnivåpå överens"coaching"-funktion stämmersom

rehabiliteringssammanhang.uttryck itillstöd kommerbehovde somav
rehabi-beslutfattar de avgörarbetsgivarenDet år om ensomsom

själv,sjukskrivneVid sidan denarbete. ärleder tillliteringsprocess av
viljagodrehabiliteringsprocessen. Utannyckelpersonen iarbetsgivaren

Arbetsgivarenmisslyckade.flesta insatserdebåda sidorfrån dessa är
Arbetsgivaren harfördelas och organiseras.arbetetmakt hurhar över

till den enskildes svå-skasärskild hänsyninflytande tasöverstort om
ocharbetsledningenbegärasuppoffringar kanvilkarigheter och avsom

har bety-arbetsklimatetochArbetskamratemaarbetskamraterna. stor
arbete.återgång idelse för individens

före-betydelsenunderströkarbetskadekommitténSjuk- och attav
påpersonalekonomisktanläggeroch arbetsgivarna synsättetttagen

prioriteradedetta sinaArbetslivsfonden haderehabilitering. ettsom av
den ekono-betydelsenhar framhållitprogramområden. Många attav

Åberg, Samhall Midland, Almega,Arbetslivsfonden,T. Engström;
SALF/Ledama, LO.
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miska motivationen för företag och arbetsgivare bör betonas driv-som
kraft i rehabiliteringsarbetet.

dettaMot står uppfattningen företagen och desynsätt enskildaatt
arbetar med rehabilitering framför allt sigpersonerna som engagerar av

omtanke individerna, eller möjligen för bidra till företagetsattom anse-
ende god arbetsgivare, medan de ekonomiska incitamenten harsom en
underordnad betydelse. indirekta kostnadernaDe produktionsstör-som
ningar och dylikt medför viktigare de direkta kostnaderna.är än

slutsatsEn kan företagen effektivitetsinriktade ocksåatt är närvara
det gäller den här satsningar, däremot inte nödvändigtvistypen av
lönsamhetsinriktade. Mycket talar för huvudfrågan för arbetsgivarnaatt
inte den direkta personalekonomiska kostnadseffektiviteten.är Snarare

förorolig allt kan leda till komplikationer och konflikterär man som
mellan anställda, mellan företaget facketoch Inte minst värnaretc.
företag och arbetsgivare ledningens uppmärksamhetsfokus. Före-om
tagsledningen måste kunna maximal tid och kraft åt utvecklaägna att
kärnverksamheten och affärerna. Allt innebär distraktion för-isom en
hållande till detta indirekt betydligt högre kostnad vadär änen en per-
sonalekonomisk eller kostnads-intäktskalkyl kan före-påvisa. Urannan

synpunkt har aktiv rehabiliteringspolicy troligen främst bety-tagens en
delse för arbetsgivarens legitimitet och för de anställdas positiva atti-
tyder.

Samarbetet mellan arbetsgivare, olika andra aktörer och de myndig-
heter har praktiskt genomföra rehabiliteringsarbetet viktigatt ärsom en
del i utnyttja givna på bra regleringsbrev harI be-att sätt.ettresurser
rörda myndigheter från årsskiftet mål rehabiliterings-iett gemensamt
strävandena. räcker emellertidDetta inte. direkt inblandadeDe parter-

arbetsgivare och arbetstagare, behöver konkret reha-sig ina, engagera
biliteringsarbetet fastlägga rehabiliteringspolicy,att sättagenom upp
konkreta mål Betydelsen aktivt förhållningssätt påvisas i deettm.m. av
praktiska resultat framkommit bl.a. Metallgruppens insatser försom av

få till stånd utveckling rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringatt en av
och internkontroll ingår del i många upprättade samarbetsavtalsom en
mellan arbetsmarknadens kanAvtal flera möjligaparter. ses som en av

utveckla rehabiliteringsarbetet.vägar att
villkorDe råder på arbetsplatsen har, tillsammans med indivi-som

dens och motivation, avgörande betydelse för åter-egna engagemang
gång i arbetet. Arbetsförhållandena har betydelse för tillfrisknandestor
och rehabiliteringsframgång få känna efterfrågadsig och behövdatt-

förväsentligt den enskilde. Vidare braär samverkan mellan åär en ena
sidan arbetsgivarrepresentanten för företag eller verksamhetett annan

Z C. Otter, 1996.von
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samhälleligaförsäkringskassan, densidanoch å andra är represen-som
för rehabiliteringsärenden,lösaoch kompensationsvertyget atttanten

rehabiliteringsarbete.stånd brabetydelsefullt för få till ettatt

Rehabiliteringsbedömningen och5.8

varierarutbudet

till formhar någonalla demfåtalEndast rättett avsomav
konstaterasskillnader har kunnatsådan.erhåller Storarehabilitering en

Indivi-till stånd eller inte.rehabiliteringsåtgärder kommerhuruvidai
rehabiliteringsåtgärderavgörande för huruvidadens förhållningssätt är

blir. Videssa insatseroch hur lyckosammaeller inte,till ståndkommer
erbjudsrehabiliteringvilkenkonstaterakan typäven att somav

ochkön, ålderberor bl.a. påarbetsförmåganedsattmedpersoner
medförsäkringskassomavidskerselekteringyrkestillhörighet. En

gammal,ellereller kvinna,försäkradedenavseende på är ungmanom
Vigenomförda undersökningar.RFVvisararbetare eller tjänsteman, av

selekteringarbetsgivaren vissgrundergoda görkan på ävenanta att en
arbetsfönnåga, på sånedsattfårpersonalen sättdelbland den somav

angelägenarbetsgivarenarbetskraftoch dennyckelpersoner äratt som
denrehabiliteringerbjudsbehålla äntypatt somannan avenom

arbetsfönnåga.med nedsattpersonalerbjuds övrig
ålderi högreblandvisarHittillsvarande forskning attannat personer

rehabilitering.genomgår Dessaomfattningmindreoch invandrare i
rehabiliteringsåt-omfattandemindrekvinnorna,får, liksomgrupper

råder påberoende de förutsättningardel påtill vissgärder. Detta är som
olika rehabiliterings-Olika uppvisararbetsmarknaden. ävengrupper

skillnader ipåvisarvid högskolan i Växjöanalys gjordbehov. En stora
goda respektiveinvandrare medmellan bl.a.rehabiliteringshänseende

hittills kunnatskillnadersvenska.dåliga kunskaper i De stora som
belysasforskningsmässigtochanalyserasbehöverkonstateras närmare

utifrån olika perspektiv.
olika läkaremellansjukfall varierarBedömningen stortsammaav

utläsas isamstämmighet kan inteförsäkringshandläggare. Någonoch
forsk-delstudier inomde pågåendebedömningarna, påvisas i en av

förrehabilitering"Hälsoekonomisk utvärderingningsprogrammet av
.nacke/rygg-smärta"

Å. Enheten för3 Karolinska Institutet,m.fl.,docent JensenProfessor Nygren,
1998.arbetsskadeprevention,
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I delstudie inom forskningsprogrammet konstaterasen annan att
mellan och1995 1997 har minskning skett andelen sjukskrivnaen av
individer fått rehabilitering för nacke/rygg-besvär. Studiensom som
genomförs vid Karolinska Institutet omfattar urval arbetsmark-ett av
nadsförsäkrade arbetare. Urvalet har skett från Arbetsmarknadsforsäk-
ringars register totalt omfattar 2,4 miljoner arbetstagare anslutnasom
till LO. Symptomdiagnoser studerats de icke specifikautgörssom av
nacke/rygg-besvär traditionellt kallas belastningsskador. Studiensom
visar andelen fått byta arbetsuppgifter har minskat, liksomatt som an-
delen fått arbetsredskap och arbetsträning.som

Vidare har skillnader kunnat konstateras avseende bl.a.stora även
vilken rehabilitering erbjuds arbetare respektive tjänstemän.typ av som
En jämförelse mellan tjänstemän och arbetare under 1997 påvisar 15att

ochtjänstemännen 10 arbetarna erhållit rehabili-procent procentav av
tering. Studien baserar sig på urval tjänstemän bland de miljoner1,7ett
SPP-försäkrade och urval arbetare från det tidigare omnämndaett
AMF-registret.

och5 tjänstemännen arbetarna har fått5 stödprocent procentav av
vardera fåttAMI, 1 stöd AMU och arbe-7procent procentav av av av

och 1 tjänstemännen har fått hjälp Samhall. Ande-tarna procent av av
len fåtttjänstemän del olika behandlingsfonner- sjukgym-tasom av

psykolog, kurator, sjukhus, akutmottagning, kiropraktiker, aku-nast,
punktur, alternativ medicin och träning högre arbetarnasär änegen -
andel samtliga behandlingsformer.inom

insatserDe på arbetet skiljer sig mellan arbetare ochgörssom
tjänstemän. 9 tjänstemännen och 14 arbetarna harprocent procentav av
fått byta arbetsuppgifter, 11 tjänstemännen och 4procent procentav av
arbetarna har erhållit arbetshjälpmedel, 10 tjänstemännenprocent av
och arbetarna fått15 har arbetsträning och 4procent procentav av
tjänstemännen och 4 arbetarna har omskolning.genomgåttprocent av

betydligtEn andel tjänstemän kompensationsledigt ellerstörre tar se-
i stället för sjukskriva sig jämfört med andelen arbetare.mester 36att

tjänstemännen och 17 arbetarna det.procent procent görav av
forskningMer och utveckling behövs inom rehabiliteringsområdet.

Behov föreligger bl.a. kvalitativt och kvantitativt kunnaatt närmareav
belysa de och individskillnader hittills kunnat konstateras.grupp- som
En ökad efterfrågan flexibla utvärderingsmetoder utgår frånav som en
helhetssyn och hänsyn till bl.a. olika individuella värderingartarsom
och utgångspunkter rehabiliteringsarbeteti kan förutses. Vidare behövs

fortsatt utveckling olika mätinstrument för funktions-typeren av av
hinder och handikapp.



rehabiliteringSjukskrivning och 90-talet 145SOU 1998: 104

funktionshindradeAllt fler5.9 -

arbetshandikappade

arbets-vilket 19miljoner1,1Knappt motsvarar procent avpersoner,
ungefär likafunktionshindrade. dessaAvkraften sig ärvaraanser

intervjuundersök-framgårkvinnor. Dettamånga stormän av ensom
Arbetslivsforskning RALF lät Statistiska Cent-Rådet förning som

utföra hösten 1996.ralbyrån
rörelsehinder 39 procent,funktionshindendominerandeDe är
hörselskada 7 procent. Deochprocentastma/allergi 21 samt syn-

procent,arbetsskada 20funktionshindrentillorsakernavanligaste är -
procent. 23och sjukdom 18 I19 procentfunktionshindermedfött

orsak.finnsfallen änprocent enmerav
arbetsför-ha nedsattfunktionshindrade sig intede000328 anserav

ned-arbetsförmågaderaseller 664 000måga. 62 attprocent varanser
genomfördareferens till denfunktionshindret, medtill följdsatt en-av

arbetshandikappade sysselsatta.hälften del996. ärkäten Knappt av
sektorrespektive privatoffentligarbetar inomfunktionshindradeDe

totalt.befolkningen Deutsträckninglika hög är överrepresente-i som
underrepresenterade övrigaiår,50-64åldersgruppenrade i men

invandrare.funktionshindrad Entionde äråldersgrupper. Knappt var
jämförtsysselsattprocentfunktionshindrade 55andel de ärlägre av

procent.dess helhet 71befolkningen imed
funktionshinder.beroende påSysselsättningsgraden varierar typ av

medoch dedöva 77 procentbland dehögAndelen sysselsatta är
psykiskt funktions-Andelen låg blandprocent.63syrmedsättning är

procent.med lungsjukdom 29procent ochhindrade 22 personer
för-arbetsmarknadsläget kommertecken påfinns tydliga attDet att

kommerförhållandeoch 1999. Ettbättras under 1998 att gynnasom
de arbets-Endastarbetsmarknaden. 5påflertalet procent avgrupper

eftergyrrma-arbetsförmedlingen haranmälda tillhandikappade ärsom
pååterverka negativtförhållande kommerutbildning.sial Detta grup-

kompentenskravarbetsuppgifter med lågaocharbeteneftersompen,
vid rekryteringkraftigt. Arbetsgivama prioriterarminskathar yngre -

funktions-återverkar negativt pådetförhållande ävenett gruppensom
hindrade.

år lederutvecklingen allt fler i åldrar 50demografiskaDen över --
förtids-restriktiva regler förförsäkringskassanstillsammans med mer

arbetshandikappade ökar under de kom-andelentillpensionering att
arbetsmarknaden under helaläget på 1990-det kärvamande åren. Trots

försysselsatta särskilda åtgärderitalet har antaletinte ärsompersoner
tillfredsställande efter-intearbetshandikappade ökat Det ärnärrmvärt.
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antalet arbetshandikappade ökat och deras möjligheter på den ordi-som
försämrats, framhållsnarie arbetsmarknaden vidare Arbetslivsfaktai

1998.
åttonde arbetshandikappad ellerVar 83 000 i befolkningenpersoner

flerarbetssökande. Betydligt kvinnor inskrivna1997 vidmän än ärvar
arbetsförmedlingen två tredjedelar alla arbetshandikappadetrots att av

kvinnor. Omkring 000 dem registrerade arbetslösa35är av var som
och deltog konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska30 000 i åtgär-

arbetshandikappade sysselsätts med hjälp lönebi-der. Drygt 50 000 av
drag eller offentligt skyddad anställning.har

funktionshindrade de hade behovde inte71 procent attav uppgav
arbetsplats och ansåg de hade behovanpassad 28 procent att avav en

funktionshindrade de hade fått sinsådan. Totalt 000276 attuppgaven
teknikan-arbetsplats anpassad. 300-400 arbetsplatser år genomgårper

finansierad till kostnad miljoner kro-passning AMS. Detta 70av en av
arbetstekniska hjälpmedel.Jämför vidare avsnitt 7.5 omnor.

utanförfunktionshindrade står arbets-Bland de drygt 400 000 som
hel förtidspension. demkraften fjärdedelar, 315 000 Av 53har ärtre ca

Även och arbetslösabland de sysselsatta ingårkvinnor.procent ca
förtidspension.allmänhet har partiellförtidspensionärer i100 000 som

förtidspensioneradeflesta årdem kvinnor. De 55Av 65 ärär procent
eller äldre.
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praktikenRehabiliteringsarbete i6

försäkringskassansochArbetsgivarens6.1

rehabiliteringsarbete

Inledningl

rehabili-till sitthar levtarbetsgivarnabild hursamladNågon uppav
under denfå frammöjlighar varitpraktiken inteiteringsansvar att

arbetsgivarorga-flertaltill förfogande. Ettvårtutredningstid ståttsom
materialbara begränsatdet finnstillfrågats attharnisationer ettmen

till arbetsgivar-kommerrehabiliteringsfalltillgå. hanteringDen somav
blivit såfall då problemenfrämstkännedom storaorganisationernas är

stöd hos sintvingad sökasigarbetsgivarenenskildeden attsettatt
organisation.

rehabiliteringsfall hanterasmängdsjälvfallet såDet attär av ar-en
intresseorganisationerhos sigspårdet lämnarbetsgivarna attutan vare

hur arbetsgivarnakunnat studerahar intemyndigheter. Vieller nämnare
vidtasåtgärderrelevantamångakansitt anta atttar manansvar, men

fått sinhardrabbar arbetstagarede problemför lösaatt ar-somsom
nedsatt.betsfönnåga

utbreddaden allmäntdock iinstämmerför små företagFöreträdare
verksamheterför mindrearbetsgivareuppfattningen att ansvararsom

verksamhetermedarbetsgivarehar svåraregenerellt attstoraänsett
har i likaSmå företag interehabiliteringsansvar.till dagensleva upp

rehabiliteringsornrådet,till inomtillgånggradhög experterstorasom
köpa denför kunnatillräckligt medalltidoch de har inte attresurser

med små verk-Arbetsgivareuppkommer behov.detkompetensen ettnär
personal-särskildassociationsfonn, sällan någonhar,samheter oavsett

med frågorarbetaför arbetsgivarendet svårarefunktion; vilket attgör
verksamhetsfrågor.inte är renasom

mellanhur ska drasutredaingåruppdragvårt gränsernaI även att
ankom-första handoch det iarbetsgivarendet åligger somansvar som

studier harantalförsäkringskassan. Trotspå att ett stort genom-mer
övergripande natio-socialförsäkringsområdet-förts inom även av mer
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nell karaktär saknas det helt ingående ellernästan mer process- orga--
nisationsstudier försäkringskassans handläggningsarbete.av

fåFör reda på hur arbetsgivaren arbetar med rehabiliteringatt i
praktiken skulle det krävas omfattande enkätundersökning. En mot-en
svarande undersökning skulle också behövas för klargöra försäk-att
ringskassans arbete med rehabilitering särskilt med avseende på kon-
takterna med arbetsgivaren. avsaknadI sådant material har vi byggtav
vår beskrivning på antal undersökningar i vissa fallett som ursprung-
ligen syfte.gjorts i annat

De undersökningar Vi underlag för vår framställ-använtsom som
ning rehabiliteringsarbetet praktikeni antal RFV:srappor-är ettom av

angående bl.a. rehabiliteringsverksarnheten RFV redovisar 1989:12,ter
1994:5, och1995:20 1996:14 RFV 1998:4, stickprovs-samt anser en
undersökning angående arbetsgivarens rehabiliteringsinsatserRFVav
och Statskontorets Perspektiv rehabilitering,på l997:27.rapport,

finns skäl redan här särskiltDet s.k. tillsynsrapportRFV:snämnaatt
RFV redovisas1998:4. relativt ingående försäkrings-I rapportenanser
kassomas handläggning under åren och bl.a. rehabilite-1996 1997 av
ringsärenden. denna belyses arbetsgivarensI initiativ i rehabili-även
teringshänseende och försäkringskassans samordningsansvar rehabili-i
teringsprocessen. Tonvikten tillsyneni har legat på frågor kring ärende-
hantering tillämpning gällandeoch regelverk. harI så måtto den bety-av
delse för Tillsynen har emellertid inte effekterna eller utfalletrörtoss.

försäkringarna för försäkradede eller samhället i och inte hellerstortav
de delar fungerar väl. begränsningEn redovisningenstor är attsom en-
bart handlar avvikelser från normal hantering, och på så enbartsättom
omfattar de brister ärendehantering ochi tillämpning harRFVsom
uppmärksammat.

Verket har granskat samtliga försäkringskassor landet25 i och hur
de arbetat med de försäkringar ohälsa. Urvalet har gjorts slumprörsom
mässigt och försäkringskassoma har granskat 700 ärenden och RFVca

ärenden250 rehabiliteringsersättning. få uppfatt-Förrör attca som en
ning kvaliteten beslutsunderlaget hari trettiotal ärendenettom ca grans
kats försäkringskassavarje och tiotal UrvaletRFV. och gransk-ettav av
ningen ärenden för de olika kassoma spridda periodär överav en om

år.1,5ca
utredningen harI vi känt behov få fram rättvisandeatt ettav mer

och utförligt underlag detalji visar hur arbetsgivaren hanterarsom mer
rehabilitering i praktiken och samtidigt belyser försäkringskassans reha-
biliteringsansvar.

Till del harviss våra önskemål kunnat infrias. harRFV i under-en
sökning arbetsoförmåga på grund nack- eller ryggbesvär hämtatom av
in material bl.a. behandlar arbetsgivarens rehabiliteringsinsatsersom
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observe-börDetrehabiliteringsansvar.försäkringskassansoch belyser
besvär imed diagnosenindividerendastundersökningenatt avserras
begräns-materialet har sinamed sigförvilketnacke,och attrygg

vid långvarigvanligastedendiagnosgruppeneftersom ärningar. Men
endadettill,kännersåvitt vimaterialet, ärochSverigesjukskrivning i
ocharbetsgivarperspektivrehabiliteringbehandlarmånvissi ursom

anledningändå funnitfram, har vi att tafåvarsel kanmed kortvisom
det.och redovisafram

bearbetahjälp RFVfåttutgångspunkter attangivnautifrånharVi av
resultatet iundersökningsmaterialet och presenterardelarrelevanta av

försäkringskassan.respektivearbetsgivarenavsnittenföljandede om
ChristinabyråsekreterareBergendorff ochSiskoAvdelningsdirektör

framtagituppdragpå vårtharvid RFV,UtredningsenhetenGoede,
bearbetningenhandhaftundersökning samtmaterial RFV:s avomur

materialet.
undersökning.RFV:sbörFöljande nämnas om

IncapacityWorkprojekt,internationelltiingårUndersökningen ett
socialförsäkringsadmi-bedrivs gemensamtReintegration,and avsom

samarbetarpublicerats. RFVdelvis harochländerradinistrationen en
universitetssjukhusetSahlgrenskapåenhetenYrkesortopediskamed

iförsäkringskassornade allmännameduniversitetGöteborgs samtvid
ochVästmanlands Väster-Kristianstads,Stockholms,ochGöteborg

kassomanämndadegenomförts iharUndersökningennorrlands län.
påsjukskrivnahar varitår18-59åldrarnaigälleroch sompersoner

fort-valdesGruppennackbesvär.ellerfördagar28heltid i minst rygg-
periodenunderlokalkontorförsäkringskassornaslöpande på novem-ut

personer000ca 2undersöktaoktober 1995. Dentill1994ber gruppen
iingår inteegenföretagareoch stu-Arbetslösaår.tvåunderföljtshar

har besvaratochenkäterpåsigbaserarUndersökningendien. gruppen
försäkringskassanspåhandläggarnaochperiodenunderenkäterfyra

arbete,frågorenkäterenskildes rörenkäter. Dentvålokalkontor som
arbetsgivarenshälsotillstånd,förhållanden,ekonomiskaochsociala
enkäter inne-Försäkringskassansrehabiliteringsåtgärder.ochinsatser

rehabiliteringsutred-sjukfall ochhandläggningbl.a.frågorhåller avom
åtgärder.vidtagnaplaneringochning samt

effektenutvärderasyftefrämstasitthar attUndersökningen avsom
eftermöjligtska bliarbeteåtergång iförvidtasåtgärderde att ensom

aktörsinrik-åtgärdsinriktad och intesåledesDentids sjukskrivning. är
sjuk-devillurval, detundersökningens sägagällerdettad. När varsom

kvinnor.57majoritetenveckor, procentfyralängre ärskrivna än --
samtliga ifjärdedelEnlängresjukskrivna männen.änKvinnorna avär

anställda. Defärre 10medarbetsplatser änpåarbetarundersökningen
service-tillverkningssektorn,mellanjämtfördelassjukskrivna annars
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sektorn och offentlig förvaltning, med kommunen främsta arbets-som
givare. När det gäller friskskrivning har 39 de försäkradeprocent av
blivit helt friskskrivna inom 90 dagar, 75 inom år och 83procent ett

Äldreinom två år. friskskrivsprocent och friskskriv-änsenare yngre
ning vanligast på de arbetsplatserna.är Snabbast tillfriskningstörsta
sker kommunernai i tillverknings- och servicesektom.samt

Undersökningen således i första hand åtgärdsinriktadär och inte
inriktad på aktörema. Fram till dag 90 har det dock varit möjligt sär-att
skilja arbetsgivarens åtgärder från de initieras försäkrings-som av
kassan. Med hjälp dessa uppgifter har det varit möjligt få bildattav en

arbetsgivarens vidtagna åtgärder för underlätta arbetsåtergång forattav
den enskilde. Med uppgifter från försäkringskassan har det varit möjligt

fram och belysa kassans insatser och insatseratt ta i samarbeteegna
med andra aktörer under tvåårig period.en

1 Arbetsgivaren

Arbetsgivarnas rehabiliteringsinsatser 1996

RFV genomförde enkätundersökning1997 arbetsgivamas reha-en om
biliteringsinsatser 1996 RFV:s utredningsenhet, Christina Goede.
RFV:s enkät riktade sig till arbetsplatserl 600 flermed anställda.20än
Urvalet arbetsplatser gjordes Statistiska Centralbyråns företags-av ur
register. Arbetsplatserna spridda hela riket och representeradeövervar
privata, kommunala och statliga arbetsgivare. Endast arbetsplatser502
besvarade enkäten, varför resultatet bör tolkas med försiktighet. Istor
samband med enkätundersökningen hade RFV telefonkontakt medäven
vissa berörda arbetsgivare. problem framgickDe arbetsgivamassom av

och kommentarer visade det förelåginte någon skillnad bero-attsvar
ende på inom vilken del arbetsmarknaden verkade. Såväl pri-av man

offentliga arbetsgivare uppvisade till exempelvata okun-som samma
skap frågai rehabiliteringsansvarets innehåll.om

Det förekom arbetsgivarna hade vidtagit åtgärderatt utan att veta
det rehabiliteringsåtgärd de vidtog,att varför det i vissaom var en som

fall svårt besvara enkäten. Arbetsgivama led brist infor-att påstorvar
mation rehabiliteringsansvarets innebörd och först vid kontaktenom
med RFV blev de hur olika åtgärder kategoriseras.varse

Av enkätsvaren kan utläsas i genomsnitt 85 arbetsgi-att procent av
satsade på rehabilitering i någon form under arbetsplat-1996. Devarna

inte rehabiliteringpå främst de med färresatsat är 100änser som an-
ställda. dessaAv hade dock fyra arbetsplatser fem sig behövaansettav

ekonomisk rehabiliteringsinsatsgöra under 1996. Ingen skillnaden
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ochmed mellan 20 49arbetsplatserna,mellan de minstaförelåg här an-
arbetsplatseranställda.till Förmed 50 99medelstora,ställda, och de

arbetsplatser,allaianställdaochmellan 200med 100 stort settuppger
Samtligaunder 1996.rehabiliteringsinsatserpåde97 satsatprocent, att

rehabiliteringsin-anställda och uppåtmed 200arbetsgivare attuppger
under 1996.gjortssatser

arbetsplats 35000rehabiliteringsinsatsengenomsnittligaDen varper
innebärasiffror skulleenkätensuppräkning attår. Enkronor avper
under 1996sammanlagtanställda,med 20arbetsplatsersvenska över

olika former. Närairehabiliteringpåmiljarder kronorlade 1,6överner
beräk-Iförebyggande insatser.tillhälften denna avsattessummaav

bortsettharkostnaderna RFVdiagnosfördeladedenedanningarna av
dessa åt-effektenindirektadå denförebyggande insatsernafrån de av

totaladeuppskattningfullständigberäkna. Engärder svår attär avmer
kapitelframgårkostnaderna av

under tidi-arbetsplatsernahålla minnetiviktigtdock attDet attär
ha på-vilket kanrehabiliteringsinsatserbetydandeha gjortår kangare

resultat börenkätensanalysVidresultat.verkat enkätens manaven
kundeperioden 1990-1995underarbetsgivarnaihågockså komma att

stimulerablandskulleArbetslivsfonden. Pengarna annatsöka urpengar
rehabiliterings-utvecklingocharbetsmiljönförändringartill avav

arbetet.

1996rehabiliteringsinsatserArbetsplatsernasTabell

insats/GenomsnittligiGenomsnittlig insatsAntalet
avrundat kranställdkronor/arbetsplatsstanställda

73025 00020-49
5000003750-99
780500116100-199
570200 000200-499

0001 500500- -
storleksatsningensoch ingetgenomsnittssiffror sägerSiffrornaNot. är om

kraftigt.kan varieraindividerenskilda som

på Somdå arbetsgivarenvalderehabiliteringsåtgärder att satsaVilka
till46hälftengenomsnitt procent,gick i näranämnts pengarna,avovan

arbetsplat-kom anpassningarDärefteråtgärder.förebyggandeolika av
påutbildningochRehabiliteringsutredningarmed 22 procent. ar-sen

på.satsade minst Dessaarbetsgivarnaåtgärderdebetsplatsen somvar
rehabiliterings-totaladerespektive 15utgjorde 17åtgärder procent av

arbetsplatsen.förutgiftema
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Vissa skillnader i fördelningen mellan åtgärderna kan konstateras i
förhållande till arbetsplatsemas storlek. Alla arbetsplatser, förutom de
med 500 eller fler anställda, lägger på förebyggandemestner resurser
åtgärder. arbetsplatsernaDe har valt fördelastörsta att resurserna mer
lika mellan rehabiliteringsutredningar och förebyggande åtgärder. Som
jämförelse kan påpekas de arbetsplatsemas utlägg på rehabili-att stora
teringsutredningar dubbelt så genomsnittet.är nästan Sestort ta-som
bell för2 översikt arbetsplatsemas satsning på rehabiliterings-en av
åtgärder.

tabellenUr kan utläsas de mindre arbetsplatserna förstai handatt
försöker arbetsplatsen deinnan andra former åtgär-prövaranpassa av
der. iakttagelseEn intressant de absolut arbetsplat-är störstaattannan

de med 500 anställda, andelsmässigt före-minst påän satsarserna, mer
byggande åtgärder. däremot mycketDe aktiva det gällerär närmer
rehabiliteringsutredningar någonän annan.

Tabell på åtgärder2. Arbetsgivarnas resursinsatser fördelade %

Antalet anställda på arbetsplatsen
åtgärdFonn 20-49 50-99 100-199 200-499 500-av

Förebyggande
åtgärder 48 45 40 47 33
Rehabiliterings-
utredningar 14 18 23 21 34
Utbildning
arbetsplatsen 6l 5 1 13 14 15
Anpassning av
arbetsplatsen 23 2 1 24 18 18
Summa 100 100 100 100 100

Tabellen procentuell fördelningNot. arbetsgivamas kostnadsfördel-anger en av
ning olika rehabiliteringsinsatser under 1996.

Enkäten ocksåvisar arbetsgivarna i fördelar rehabili-sinaatt stort sett
teringsinsatser i enlighet med den diagnos de berörda anställda harsom
haft. kunnaFör uppräkning till nationell användsnivågöra iatt en
undersökningen diagnosfördelning framkommit i RFVen som en av
tidigare utförd nationell diagnosstudie; RiksLS-undersökningen, vilken
speglar diagnosfördelningen under 1991 till 1994. RiksLS är en
omfattande studie långvariga sjukskrivningar.av

har beräknatRFV arbetsgivarna har lagt cirka miljoner864att ner
kronor på rehabiliteringsinsatser 1996. fördelarInsatsema sig pårena
följ ande de delas på diagnoser.sätt när upp



praktikenRehabiliteringsarbete 153iSOU 1998:104

rehabiliteringsinsatser/diagnosTabell 3. Arbetsgivarnas

mkrSatsadDiagnos summa. 407sjukdomarMuskuloskeletala
151Psykiska störningar
112och förgiftningarSkador
40sjukdomarCirkulationsorganens

Övriga 154sjukdomar
864Summa

förebyg-arbetsgivarna1996. DeFördelningen satsatNot. sompengaravser
använda proportio-har skettingår Fördelningengande åtgärder attgenom

perioden 1991-1994underåtgärder/diagnosnerliga genomsnittet av

det svårtundersökningenligt RFV:supplever ärarbetsgivare attMånga
för ska-rehabiliteringskostnaderförbetalaförmotivationfinna attatt

skriver "Viarbetsgivarearbetsrelaterade. Ellerdor inte är som ensom
mind-speciellt viddåArbetsgivama,påverka".det vi kanförtar ansvar

rehabiliteringhanteradet svårt utanuppleverarbetsplatser, är attattre
iblandrehabiliteringsansvarigadeharBlandspecialkunskaper. annat

åt.rehabiliteringsforrnemaolikaskilja desvårt att
lämpligatill exempelproblem,praktiskaockså attfinnsDet om-se
efter den sju-arbetsuppgifternaellerplaceringsmöjligheter att anpassa

exempeltillkortsiktig,ofta blirlösningenMångabehov.kes nämner att
sittarbetsuppgiftersjukesden egetutöverpersonal fårövrig övertaatt

påfrestningar.vilket skapararbete,
i RFV:sharundersökningytterligare presenteratsResultatet enav

vil-imätningundersökningen1995/96. Denårsredovisning avenvar
utredningsansvar.till sittlevdearbetsgivarnautsträckningken upp

sjukfalldearbetsgivarna i 60visade procentMätningen att somav
utred-avstod frånrehabiliteringsutredning göraattmotiverade en

ningen.

ohälsouppföüningVxsTillsynsrapporten RFom

granskafrämst sikte på1998:4RFV Anser attTillsynsrapporten tar
rehabiliteringsfall,blandhandläggningförsäkringskassomas annatav

hantering.arbetsgivamasbrister iockså på vissapekarrapportenmen
denrehabiliteringsutredningar iintearbetsgivarna görRFV attuppger

angiven.den tidheller inombefogat och inte äromfattning är somsom
rehabi-saknadesgranskadede fall RFV75I än procent ensomavmer

fannsfallen ingengranskadehälften decirkaliteringsutredning. I av
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rehabiliteringsutredning gjord arbetslivsinriktad rehabiliteringtrots att
hade startat.

utredningarDe ändock ofta så dåligt ifyllda detgörs är harattsom
fört med försäkringskassomasig inte bryr sig påminnaatt attom
arbetsgivarna deras skyldigheter. lönarDet sig inte utkräva detattom

arbetsgivarna har enligt lag. Försäkringskassorna tycker attansvar som
det bättre med arbetsgivaren ochär då de uppgifteratt prata noterar

framkommer. På så befrias arbetsgivarna från sitt utrednings-sättsom
ansvar.

bristerDe finns utredningarnai gäller uppgifter arbetsför-som om
hållanden, i synnerhet de sociala förhållandena. saknas be-Detmen
skrivning arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter och arbetsplats,av
fakta tidigare arbeten och utbildning uppgifter bosättning,samtom om
kommunikationer, familj, bamtillsyn Flera dessa uppgifter ärm.m. av
lätttillgängliga för arbetsgivaren saknas i alla fall. RFV dengörmen
bedömningen det troligen så det inte fungerar påäratt att avsettsom
arbetsplatsen. Enligt de fall ligger till underlag för tillsynsrappor-som

arbetsgivaren förmodligen inte kontakt med den anställde underten tar
sjukskrivningen för diskutera återgången arbete.iatt

RF och nackeundersökningVzs rygg-

Som tidigare i avsnitt 6.1.1 har Riksförsäkringsverket gjortnämnts en
undersökning angående arbetsgivarens rehabiliteringsinsatser, byggd
på material från försäkringskassan och enkäter till sjukskrivna med

och nackbesvär. följer kortHär sammanfattning de vikti-rygg- en av
resultaten. materialet helhet,För i sin inklusive översiktgaste att se en

genomsnittstider för olikade delarna rehabiliteringsprocessen,iav se
bilaga

Vad gäller arbetsgivarens agerande vid sjukfall längre 28är änsom
dagar, de35 sjukskrivna arbetsgivaren bris-visarprocent attanser av
tande femte sjukskrivenKnappt arbetsgiva-attengagemang. var anger

initierar den första kontakten mellan arbetsgivare och anställd. Såren
många tionde arbetsgivaren uttrycker misstankeattsom var anger om

de sjukskrivna inte sjuka. Till arbetsgivarens fördel dockatt är attanses
denne, åtgärd väl vidtas, snabbare försäkringskassan.när änagerar

Bland de första åtgärder vidtas i sjukfall efter kontaktett är attsom
rehabiliteringsutredning. Mediantiden förgöra arbetsgivarenen en av

utförd utredning dagar.76 Enligt de tillfrågade försäkradeär genom-
förs dock rehabiliteringsutredning endast hälfteni sjukfallen. ba-Påav
sis den infonnation tillgänglig här finns det ingen möjlighetärav som

bedöma det obehövligt utredning deatt är i övrigagöraattom en
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försäkringskassan bilden negativ. endastsjukfallen. Enligt 1är än mer
utredning. tredjedel fallensjukfallen sker I40 procent en en av varav

genomfördes utredningfjärde fall ingenutredning aktuell.inte I varten
försäkringskassan.obehövlighadeden inte noteratstrots att avsom
enskilda ärendenanoteringar i deförsäkringskassanstolkningRFV:s av

blir tillfredsställda irehabiliteringsutredning intebehovenär att enav
utförsutredning väl 80fallen.fjärdedel När är procent genom-enav

utred-arbetsgivarensfjärdedeldrygtförda arbetsgivaren. I en avav
eller beförsäkringskassan arbetsgivarenpåminnadockmåsteningar

försäkringskassansjukfallen utförsjukomplettering. I procent avom
åligganden.arbetsgivarens

rehabi-kvinnor behöverandelenförsäkringskassanEnligt är ensom
medjämförtför sådan,blir föremålochliteringsutredning, störreen

för ochdock likautredningarutfördapå mänandelen Bristen ärmän.
utsträck-likaaktuell ungefärRehabiliteringsutredning ikvinnor. är stor

bördär arbetsgivarende sjukfall göraåldersgrupper. Ii allaning en
förutredningarandelarbetsgivaren minstutförrehabiliteringsutredning

de oftare harkanFörklaringenoch år.29mellan 18 attvarapersoner
äldre.tillfälliga anställningar än

arbetsplatservidrehabiliteringsutredningar skerandelStörst av
erhållerde sjukskrivnadäranställda, 40 %med 10-49mellanstorlek av
arbets-jämföras med dekanrehabiliteringsutredning. Detta störreen

föremål försjukskrivna blirdefjärdedelendastdärplatserna enaven
rehabiliteringsutred-gäller andelendetrehabiliteringsutredning. När

arbetsplat-debehov,troligtgenomförs störreärinteningar trotssom
denhar kommunernaföreliggerbehovtroligtTrotssämst. attserna

Försäkringskas-rehabiliteringsutredningar.icke utfördaandelenhögsta
arbetsplatserrehabiliteringsutredningama på15 procentövertar avsan

jämföras med knappt tiokananställda. Detta procentmed färre tioän
Försäkringskassanutredningar.arbetsplatsemas överde tarstörreav

andel frånservicesektom och minstfrånutredningarandelenstörsta
kommunerna.

erhållernackbesvärmed ochsjukskrivnafemtedel deEn enrygg-av
Fler kvinnorarbetsgivaren.rehabiliteringsåtgärd från än män attanger

behov fårskillnad iåtgärder. dennaTrotsbör inarbetsgivaren sätta
innebär kvin-åtgärd vilketoch kvinnorlika andelungefär attmänstor

grad arbetstillfredsställda i mindrerehabiliteringsbehovfár sina avnor
oftastrehabiliteringsåtgärd väl sker blir mängivaren Närän män. en

hand blirförändrade. andraarbetsuppgifter Ifåromplacerade eller sina
arbetsplatsendet omvända;kvinnor skeranpassad.arbetsplatsen För

arbetsuppgiftereller förändringoch omplaceringoftast avanpassas
vanligareoch arbetsprövninghand. Arbetsträningandrakommer i är

med försiktighetresultat bör dock tolkasDessahos kvinnor män.än
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eftersom få har blivit föremål för arbetsgivarens åtgär-relativt personer
der.

vidtar för underlätta återgångåtgärder arbetsgivaren ideAv attsom
arbetsplatsen genomsnitt dagar efter sjuk-arbete i 78sker anpassning av

vidtasArbetsprövning eller arbetsträning någotskrivningens början.
och rehabiliteringsåtgärddet gäller ålderefter dagar. När90senare,

lika. Sjuk-behandla alla åldersgrupper relativtverkar arbetsgivarna
dock missgynnade eftersomsigskrivna under 30 år nära enmeranser

åldersgruppema,i de övrigadubbelt så mångatredjedel dem, somav
arbetsgivaren interehabiliteringsåtgärderbehöverdeatt av menanger

rehabiliteringsutredningar,förkanfår Förklaringennågra. attsomvara,
äldre.anställningartillfälligaoftare har änyngre

utsträckning pååtgärderförekommer i störreSom störreväntat
Otillfredsställdabehovet likamindre,arbetsplatser är stort.än trots att

mindre arbetsplatserna.femte på derehabiliteringsbehov av varanges
arbetsplatser. Ompå övrigahälften sååtgärderBristen på är stor

rehabiliteringsåtgärd tillbransch vidtasefterfördelasarbetsplatserna
markantSkillnadenlandstingen.inomandel, 39 är motprocent,största

sjuk-åtgärder vidtas i 20-25sektorer/branscher därövriga procent av
fallen.

vidtagitssjukfall där åtgärd intepå dekoncentrerar trotsOm vi oss
åtgärder från arbetsgivarenpåbehoven störstdet sig ärbehov, visar att

fått den hjälphaanställd inte sigfemtedäri servicesektom, anservar
tillverkningsselctorn.med ikan jämföras 13de behöver. Detta procent

där försäk-rehabiliteringsutredningarmedhärjämförelse kanEn göras
servicesektom.från Förutomandel justringskassan får störstöverta

informationshämtning de sjuk-förmed arbetsgivarenkontakter om
försäkringskas-aktuellt förkan det bliarbetssituationskrivna och deras

flerpartssamtal med arbetsgivarenkalladeha såatt sam-som en avsan
ledermed arbetsgivarenkontakterförsäkringskassanstalspartema. Av

hjälpflera aktörer med sinflerpartssamtal därtillhela 39 ettprocent av
framgångsrik rehabiliterings-fram tillkommasakkunskap försöker en

med arbetsplatsens storlek.samtal ökardessaFörekomstensatsning. av
skillnad mellan olika branscher.finns det ingenDäremot större

faktorerförsäkrade beskriva vilka desjukfallet fick deUnder själva
arbete.förutsättningar för återgång i Denödvändigauppfattade som

vilketfler faktorersjukskrivna kvinnorna 25 än män, ty-procentanger
Under de förstahjälpbehovuppleverder på kvinnor än män.störreatt

och stödförändringar arbetssituationensjukfallet imånaderna ärav
tredje sjukskrivenarbetskamraterna viktiga.från och Vararbetsgivaren

arbetskarnratemas stöd avgörandehjälp ocharbetsgivarens ärattanser
sjukskrivna likaEfter år de intebörja arbeta.för möjligheten ett troratt

fram-hjälpa dem.möjligheter Denmycket arbetsgivarenspå mestatt
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trädande faktorn, minskade besvär, dock förmotivationutöver är egen
efterarbete. hälften hävdar månads sjukskrivning derasMer än atten

avgörande faktor för arbete. Betydelsenvilja återgång iäregen aven
överraskande, längre sjukfalletmotivation minskar, inte pågår. Fort-

betraktar dock fjärde sjukskrivenfarande efter två års sjukskrivning var
drivkraft.betydelsefull tredje sigmotivationen Mer än ansersom en var

och den ekonomiska förlustenha råd sjukskriveninte att ser somvara
förstafaktor under hela året.avgörandeen

under sjukskrivningen kompletteradesKartläggning motivatorerav
dem arbete.ställa frågor till återgått i Sva-ävenatt somgenom samma

förutsättningarfacit för vilka faktorer viktigaslagsett som varren ger
och minskadekort sikt den viljanför arbetsåtergången. På nämns egna

avgörande faktorerna. Hela demde 85besvär procentmest av somsom
och hälften dem åter-under det första åretåtergick i arbete över av som

avgörandeden viljangick under det andra året, att var avanser egna
hälften den ekonomiska förlustenförstabetydelse. Under året anser un-

fram-de avgörande faktorerna. Däremotder sjukskrivningen avvara en
faktorer för många påtill arbetsplatsen viktigafaktorer knutnastår som

underdem återgick i arbete någon gångtredjedellängre sikt. En somav
ochstöd betydelsearbetskamratemasandra hävdadeåret näs-att var av

faktor.hjälp viktigåberopade arbetsgivarensfjärdedeltan ensomen
hälf-arbetssituationenolika förändringar iarbete ochNytt omnämns av

fackets försäkringskassans insatsersåvälDäremotten. avsomvar
Sammanfattningsvis antyderlångtidssjuka.betydelse för dessamindre

från arbetsgivarenförväntar sig mycket hjälpsjukskrivnadeattsvaren
längre sikt.förlorar på deras insatser påoch arbetskamraterna, tronmen

Å lös-från dem återgått arbete mångaiandra sidan visar attsomsvaren
och de sjuk-samarbete mellan arbetsgivarenfram iningar justväxer

arbetskamraterna.stöd frånskrivna, och med bra

arbetsgivareArbetsgivaren rehabiliteringsprocessen. 21i
Västerbotten

medberör arbetsgivarnas inställning till arbetetundersökningEn som
rehabilitering Arbetsgivaren i rehabiliteringspro-1996:14,är rapport

folkhälsovetenskap vidfrån för Umeå universitet.Centrumcessen,
fram samarbete mellan Umeå universitet ochhar tagits iRapporten

Västerbottens län.Försäkringskassan i
med arbetsgivare i Västerbottensbygger på intervjuer 21Rapporten

valdes från de två kom-län under hösten Arbetsgivama1995. störstaut
arbetsgivarevardera kust- och inlandskommun. Desamtmunerna en

anställda, medundersökningen med mindre sjuingår i 50är änsom sex
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mellan och anställda51 200 åtta arbetsgivare med 200samt änmer an-
ställda. Sexton arbetsgivare privata, elva inom tillverknings-är varav
industrin, byggföretag, och handel och samfärdsel.inom Femett tre
arbetsgivare återfanns offentlig förvaltning.inom Nio arbetsgivarnaav
drev verksamhet glesbygd.i

Efter har undersökama klassificeratintervjuerna arbetsgivarna i fem
olika olika arbetsgivargruppema representerade allt frånDegrupper.

frågaokunskap och i rehabiliterings- och arbetsmiljö-ointressestor om
till gällande regler för arbetsmiljö och rehabili-synsättetansvaret att

verksamheten. försöker helhets-tering tillgång i Rapportenär en ge en
framgångar och tillkortakommandenorienterad bild de intervju-somav

tyckte i respektive arbetsgivargrupp.sigarna se
generella slutsatser redovisas arbets-Några i ärrapporten attsom

rehabilitering,alltmer har insett betydelsen variationengivarna av men
arbetsgivaransvaret. valet mellan ekono-det gäller axla Iär när attstor

och rehabilitering väljer arbetsgivarna ekonomi mångami trots att
lönsamt. Arbetsgivarens rehabiliteringsan-rehabilitering ärattuppger

riskerar bidra tillkombination med effektivisering vissai att attsvar
finns tendenser arbets-från arbetsmarknaden.slås Det attutgrupper

med lågmed eller undviker rekryteragivare siggör att personerav
ohälsoproblem.utbildning och

horisontell rörlighettill såväl vertikalPersonalens möjligheter som
rehabi-strukturell betydelse för fungerandearbetsplatsen harpå stor en

entydigtlångtidssjukskrivningar har ingetliteringsprocess. Sjuktal och
förbätt-arbetsgivartyp. vissa arbetsgivarna harsamband med Hos av

rehabilitering lett till minskad långtidssjuk-arbetsmiljö ochringar i
minskade sjukfrånvaron på utstötningskrivning. andra beror denHos

vid anställning.och selektivt urvalextremt
arbetstagarna harArbetsgivare resurs som man an-som ser som en

bara rehabiliteringsprocessenledning vårda klarar sig bra, inte i utanatt
företagsekonomiskt. framgångsrika arbetsgivarna rehabili-Deäven ser

och samordnar förebyggande arbetsmil-tering insatser isom processen
rehabiliteringsinsatser for dem redan sjuka.jön med direkta ärsom

lagstiftningen främstarbetsgivare använd-Dessa AML ettsomser - -
bart Försäkringskassan betraktas servicefunktioninstrument. som en

bästa försöker använda sig väl fungerandepå Desättsom man av.
effektiva kontakter försäkringskassan.arbetsgivarna verkar ha med

kan bero på försäkringskassan prioriterar dessa arbetsgivare.Detta att
Rehabiliteringsprocessen har oftast fungera väl hos de arbets-visat sig

särskild kontaktperson vid försäkringskassan.givare har Detsom en
finns och flexibla liggertendens de aktiva arbetsgivarna iatt mesten

anställda.och har mångaregionerstörre
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arbetsgivare mindre framgångsrikaDe rehabiliterings-är settsom ur
synpunkt de har svårigheter bryta det skrå-igenom och revir-är attsom
tänkande personalen uttrycker. mindre framgångsrikaDe arbetsgi-som

fokuserar arbetsmiljöarbetet på förbättringar fysiskai den miljönvarna
och hänsyn till utvecklings-liten och påverkansmöjligheter för detar
anställda. arbetsgivare inte intresserade samverkaDessa medär attav
övriga aktörer i rehabiliteringsprocessen och flyr delsin ansvaret.av

fungerandemindre väl arbetsgivarna lagstiftningen alltförDe ser som
anställdes förkrävande och betonar den arbetsmiljö och hälsa.ansvar

Försäkringskassanl

har det inledande avsnittet till detta kapitel konstaterat detVi i näs-att
studier för för-helt saknas övergripande ingående redogörtan som mer

handläggningsarbete rehabiliteringen ochsäkringskassans i kassans
förhållande till arbetsgivaren.arbete i
övergripande nationella studier finns saknas i de flesta falldeI som

detaljerad information det arbetslivsinriktade rehabili-omen mer
innehåll. Vanligtvis har klassificeringen gjorts iteringsarbetets mer

gäller de aktiviteter försäkringskassankategorier. Detsamma somgrova
många fall saknas det kontroll-ska utföra rehabiliteringsprocessen. Ii

föreligger problemeller andra jämförelsematerial. Det även attgrupper
specifikaresultaten allmängiltiga eller deställning till är ärta om om

finns studier kangranskas. många inteför Det sägassomgruppen som
ställningstaganden specifika för denallmängiltigaredovisa ärutan mer

siktegranskas. finns del studier påHär tar atten somgrupp som
kontakter.och försäkringskassans ochbehandla arbetsgivarens ansvar

regional/lokal prägel eller använderhar sigMånga studier aven mer
dra generella slutsatser.olika resultatrnått, vilket det svårtgör att

syfte ofta användas stöd denTilläggas bör studiernas iär attatt som
aktuella verksamheten.

har ändå funnit anledning redogöra för någraVi närmareatt mer
studier rehabiliteringsarbetet och i huvudsakövergripande rörsom som

genomförts Statskon-genomförts RFV, även rapporten som avav men
frånuppdrag regeringen. Vi redovisar resultatet detpå äventoret av

materialet undersökning arbetsoförmåga påframtagna RFV:sur om
de delar försäkringskassansgrund nacke- eller ryggbesvär i rörsomav

rehabiliteringsarbetet.kontakter med arbetsgivaren i
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Riksförsäkringsverkets och Statskontorets rapporter

rehabiliteringsområdet särskiltBland övergripande studier inom kan
sjukskrivningar har bedri-LS-projektet långvariga RFVnämnas som

vad leder till långvariga sjuk-kunskapernavit i syfte ökaatt om som
åtgärder för rehabili-samhälletsskrivningar och förtidspension attsamt

bedrivits sedantill arbetslivet. Projektet harsjukskrivnalångvarigttera
resulterat flera1980-talet och har imitten rapporter.av

rehabiliteringsjukskrivning, ochLångvarigI RFV:s rapport
1989:12 gjordesSystemanalys RFV redovisarförtidspension En en-

rehabiliteringsverksamheten under börjanomfattande översikt över av
samhälletsomfattande beskrivning organisation80-talet. Förutom aven

åtgärderförsäkringskassansgjordes analyskring rehabiliteringen aven
försäkrade.rehabiliteringen den Deoch isjukskrivningarnai av

haderehabiliteringsverksamheten intedrogsslutsatser attvarsom
prioritet.försök den högreunder periodenutvecklats trots att man ge en

sjukskrivning,generellt låg underaktivitetFörsäkringskassans settvar
in inoch de åtgärderrehabiliteraderelativt få blev sattes sentsattessom

sjukskrivningen.under
under börjanförsthar visatuppföljningar RFVSenare att avav

aktivitetsnivå påförsäkringskassan sinförändrade avgö-1990-talet ett
rehabiliteringsarbetetstudieredovisar 1994:5, Enrande se RFVsätt av

RIKS-LS Enredovisar 1995:20,ochförsäkringskassan, RFVpå un--
Kontakterrehabilitering.ochsjukskrivninglångvarigdersökning om

Flersnabbare tidigare.ochutsträckningbetydligti änstörretogs nu
rehabiliteringsinsatser ocharbetslivsinriktadeförföremålblev också

tidigare.betydligtåtgärderna insattes
1998:4 redo-tillsynsrapport RFVnämndatidigareRFV:sI anser

ochunder åren 1996 1997handläggningförsäkringskassornasvisas av
försäkrings-granskat samtliga 25Verket harrehabiliteringsfallen.bl.a.

ohälsa.med de försäkringarde arbetatlandet och hurkassor röri som
rehabiliteringsersätt-detochslumpmässigtUrvalet har gjorts rörnär

ärenden och 250granskat RFVförsäkringskassorna 700harning ca
beslutsunderlaget harkvaliteten ifå uppfattningärenden. För att omen

antal ärenden.mindregranskat ettman
avvikelsekaraktär ochbegränsningar. Denhar sinaRapporten är av

tillämpningenärendehanteringen ochde brister iomfattar endast som
försäkringskassomasTonvikten har legat påuppmärksammat.harRFV

gäl-ärendehantering och tilllämpningfrågor kringarbete", på"inre" av
förvaltningsrättsliga aspekter. Till övervägandeande regelverk utifrån

hur kassanproblem, oklarheter iförvaltningsrättsligadel RFVtar upp
Tillsynen harsamordningsfrågor. inteuppfattar uppdrag ochsitt rört
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effekterna utfallet försäkringama föreller de försäkrade ellerav
samhället heller de delar fungerari och inte väl.stort som

begränsningar funnitVi har anledning berörarapportens atttrots
drar.de slutsatsernågra RFVav som

rehabiliteringsarbetet konstaterar det sak-de delarI RFVrör attsom
fallenutredningar högre utsträckning drygt i dei 75 procent avnas

ärenden har granskat sjukskrivningen har pågått i da-90närsom man
hälften fallen granskat fanns det någonungefär RFV inteI av somgar.

gjord arbetslivsinriktad rehabiliteringrehabiliteringsutredning trots att
hade samlade intryck i vidare arbets-RFV:s ärrapporten attstartat.

generellt rehabiliteringsutredningar enligt de reglerintegivarna görsett
försäkringskassoma inte heller påminner arbetsgi-gäller och attsom

kassorna emellanåt själva kontaktar arbets-framkommerDet attvarna.
uppgifter arbetsgivaren då lämnar.och skriver ned de Igivaren som

och uppgifternapå så initiativ hämtar inoch med kassan sätt taratt
utredningsskyldighet åligger arbetsgivaren.de också denövertar som

försäkringskassoma anmäler till be-framgår inteAv även attrapporten
försummelser enligtYrkesinspektion/YI vid arbetsgivarens AML.rörd

systemtillsyn hossamarbete med vid s.k.förekommer YIDäremot
sammanhanget kan frågor rehabili-och i detarbetsgivarevissa t.ex. om

det ofta saknaskonstaterar ocksåteringsutredningar RFV atttas upp.
sociala förhållan-försäkrades arbetsförhållanden ochdenuppgifter om

rehabiliteringsutredningarden i de görs.som
försäkringskassoma underochfört med sig RFVharRapporten att

förbättra tillämpningenvidta rad åtgärder för1998 kommerår attatt en
konsensusrehabiliteringsarbetet.hanteringen RFVoch i även attanger
det gällersocalförsäkringsadministrationenbör eftersträvas inom när

rehabiliteringsuppdragets innebörd.
samtliga kassor åtagit sigframkommer iAv stort settattrapporten

ställningstagande.beslutsunderlag och tydligarebättreframatt
fortsätta arbeta med kvaliteten ikommer ocksåMånga kassor att att

har också desamtliga kassorbeslutsunderlagen. I attsett angettstort
med rehabiliteringsplanering.arbetsmomentkommer överatt se

Perspektiv på rehabilitering,Statskontoret har i sin rapport,
bildteoretisk modell försökt skapa sigl997:27 utifrån en aven grov

från försäkringskassansden kan framstårehabiliteringsprocessen, som
sammanhang.på modellen i dettaperspektiv vi går inte innärmare

rehabiliteringsprocessen kompli-Statskontoret drar den slutsatsen äratt
fungera krävs det aktiv uppföljningför arbetet skacerad och att en av

lqitiska i arbetet Statskon-varje fall och alla led. De momenten anser
informerad dearbetsgivaren måste väl möj-bl.a.toret att vara omvara

skyldigheter ochrehabiliteringen erbjuder, sinaligheter om omsom
olika myndigheter. Statskontoret fram-möjligheterna få hjälpatt av

18-12426
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rehabiliteringsutredningen kommer i gångviktenhåller också attav
för lyckad reha-helt avgörandemotivationenskildessnabbt. Den är en

arbetsgivaren underaktiv kontakt medhållsdetbilitering samt att en
kvalitetenStatskontoret iunderstrykerVidarehela rehabiliteringen. att

viktig.mycketrehabiliteringsutredningama är

ellergrundarbetsoförmåga påundersökningRFVss rygg-avom
nackbesvär

arbetsoför-utredninggenomförtharRiksförsäkringsverket även omen
med och nack-sjukskrivnaförrehabiliteringsinsatserochmåga rygg-

sjuk-enkäter tillförsäkringskassan ochmaterial frånbyggd påbesvär,
undersökning-kort beskrivning6.1avsnitt Härskrivna. Se avenges

rehabiliteringsarbete.försäkringskassansavseende påmedresultatens
genomsnitts-översiktinklusivehelhet,materialet i sinFör att avense

bilagarehabiliteringsprocessen,delarna iför de olikatider se
med kvinnorkontaktgradi högreförsäkringskassansjukfallVid tar

kontaktade kvinnormedmarkant 60Skillnadenmed procentärän män.
kon-samtligaförsäkringskassansMajoriteten40 män.procentmot av

kontakternaEndast 14 ärförsäkrade.den procentmedtakter är av
harFörsäkringskassanarbetsgivare.ochförsäkringskassanmellan

åråldern 18-29igällerdetmed arbetsgivarekontakt närminst personer
Försäk-år.åldern 30-39gäller idetkontakteroch flest när personer

medarbetsplatsernamellanstoramed dekontakterflestharringskassan
16kontaktarFörsäkringskassananställda. procentoch 49mellan 10 av

Ande-arbetsgivarna.de mellanstorarespektive 21de procentstora, av
arbetsgivaremellanstoraochförsäkringskassa ärmellankontakterlen

undermed 10arbetsplatsermedkontakterkassansflergånger äntre
anställda.

arbetsgivarenkontakt medförstaförsäkringskassansAndelen där
försäkringskassansEfterflerpartssamtal 39följdes procent.ett varav

flerpartssamtal.tillleddeförsäkrade 29den ettkontakt med procent
leder tilloch arbetsgivarenförsäkringskassanmellanKontakter som

Flerparts-åldersgrupper.vanliga allalika iflerpartssamtal iär settstort
denidet gällerovanligaredock något yngstasamtal närär personer

ochförsäkringskassakontakt mellaninledandeEfteråldersgruppen. ar-
Under-arbetsplatsenflerpartssamtal vanligare är.betsgivare störreär

branscher/olikaskillnad mellansökningsmaterialet visar ingen större
till flerparts-lederkontakterdet gällersamhälletsektorer i när som

samtal.
rehabiliteringsåtgärd kanbehöver rättförsäkradedenOm gesomen

rehabili-försäkringskassanskarehabiliteringsersättning upprättatill en
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teringsplan med bland tidsplan för rehabiliteringen. Andelenannat en
individer med och/eller nackbesvär där rehabiliteringen påbörjasrygg-
före fastställd rehabiliteringsplan 23 Detprocent. upprättas stör-var en

förandel rehabiliteringsplaner kvinnor för Andelen därän män.re
troligt behov, för både kvinnoringen plan uppgår ochupprättas, trots

Åldern däremottill cirka 16 inte ha någonmän störreprocent. ut attser
rehabiliteringsplanbetydelse för eller Alternativetupprättasom en

aktuell naturligtingen rehabiliteringsplan förär är störstatt nog som
mellanden äldsta åldersgruppen, dvs. de 50 och 59 år. Landstinget är

upprättandetden sysselsättningssektor där rehabiliteringsplan ärav en
sjukfallenvanligast. hela rehabiliteringsplan,I 36 görsprocent av en

den statligavilket kan jämföras med 20 i sektorn. kan slut-Detprocent
fastställs rehabiliteringsplanen förstligen konstateras i genomsnittatt

dagar efter den försäkrade har insjuknat.134 att

Andra aktörer6.2

Företagshälsovården6.2. 1

Definitioner

arbetsgivaren skyldig tillhanda-arbetsmiljölagenEnligt kap §3 2 är att
denföretagshälsovård arbetsförhållandena påkallar det, och ihålla om

Regeln sikte på arbetsmiljöer däromfattning verksamheten kräver. tar
förenade med sådana påfrestningar tillgång tillarbetsuppgifterna är att

nödvändighet för förebygga ohälsaföretagshälsovård absolutär atten
tillhandahålla företagshälsovård kanSkyldighetoch olycksfall. att

föreliggerkollektivavtal. sådan avtalsenlig skyldighetockså följa Enav
arbetsmarknadssektorer.någrapå

idag definition begreppet företagshälsovård ifinns ingenDet av
förarbetenaarbetsmiljölagen. dock innehåll i tillBegreppet ettges

förarbetenkommunalskattelagen. Med ledning AML, och dessAFLav
beskrivs företagshälsovård på följande i 1994/951182,sätt prop.
Beskattning hälso- och sjukvård vissa andra fönnåner. Medsamtav

professionell och oberoende rådgivare förföretagshälsovård avses en
arbetstagare. Företagshälsovården harsåväl arbetsgivare tillsom upp-

gift arbeta på sådant ändamålet med arbetsmiljölagensätt attatt ett
uppfylls. Företagshälsovården arbetar med förebyggande arbetsmiljö-

arbetslivsinriktad rehabilitering.arbete och Företagshälsovårdens verk-
samhet baserad på bred kompetens inom ämnesområdenär en som
medicin, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabilite-teknik,

Företagshälsovården identifierar och beskriver sambandringsmetodik.
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och hälsa.produktivitet Företags-arbetsmiljö, organisation,mellan
aktivtåtgärder och verkalämna förslag tilluppgifthälsovårdens är att

företagshälsovårds-beskrivninggenomförs.dessa Dennaför att av
företagshälsovårdbeskrivningardestriderbegreppet inte mot somav

kollektivavtal.förekommer i

finansieringverksamhet ochNuvarande

mångdisciplinärtarbetaföretagshälsovårdenidé ärbärande inom attEn
professionerolikauppbyggdVerksamhetentvärvetenskapligt.och är av

problem.kundernasmedtillsammansarbetarhelhetssynutifrån ensom
1990-taletvillkoren underekonomiskaförsämradedeDock har

jämfört medminskatmellan yrkesgruppemasamarbetetmedfört att
de anslutnaoftare arbetaralltoch gentemottidigare att ensamman

gradhögreiefterfrågan på tjänster änKundernasarbetsplatserna. styr
företags-med dettaFördelenutbud.företagshälsovårdens är atttidigare

nackdelenbehov,kundensefter ärkanhälsovården bättre menanpassas
innehåll.företagshälsovårdens Ettkanekonomiåtstramad utarrnaatt en

intressebegränsatvisarkundföretagen attexempel ettsådant är att av
företagshälso-defrån insatserresultatetåterföringbetala för somav

de psyko-har skett inomefterfråganökninggenomfört. Envården av
områdena.arbetsorganisatoriskaochsociala

bärsföretagshälsovårdenvanlig inomkompetens ärDen upp avsom
ochsjuksköterskorläkare,ergonomer/sjukgymnaster,beteendevetare,

medarbetarBeteendevetarnaarbetsmiljöingenjörer.skydds- eller psy-
ochpsykosociala arbetsplats-såsomfrågorsocialakologiska och orga-

utbränd-ochochkonflikthanteringochkris- stress-nisationsanalyser,
arbetsplatsutfonn-medarbetarErgonomer/sjukgymnasterhetsproblem.

behandlingoch avspänning,arbetsteknik samtproduktrådgivning,ning,
individersåvälinriktat påArbetetrehabiliteringsutredningar. är som

efterhjälpande. Läkarnaellerakutförebyggande,och kan varagrupper
tilloftast i relationarbetet,sjukdomar kringmedmedicinsktarbetar

hälso-sjukvård ochrehabiliteringsfall,medarbetarLäkarnaindivider.
hälsoundersök-med provtagning,arbetarSköterskornaundersökningar.

med reha-ocksåsköterskomaarbetarIblandvaccinationer.ochningar
lcrissamtal. Skö-ochalkoholfrågorstressproblematik,biliteringsfrågor,

företagshälsovården.samordnande roll inomoftaharterskorna en
kringutredningarmedarbetararbetsmiljöingenjöremaSkydds- eller

koldioxidmätningar,bullerproblem,ventilation,ochinomhusklimat
samtligaritningsgranslming. Förochelöverkänslighetfrågor,kemiska

och infor-utbildninginslagförekommakananställdakategorier avav
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mationsverksamhet riktade till de arbetsplatser anslutna tillärsom
företagshälsovården.

företagshälsovårdmodell för kvalitetssäkring har tagits framEn av
och sedan Modellen bygger i på den angivnaanvänds 1995. stort ovan

företagshälsovård. Kvalitetssäkringbeskrivningen begreppet är enav
innebär systematiskt och kontinuerligtutvärderingsprocess att mansom

verksamheten relation till deoch värderar kvaliteten i ibeskriver, mäter
avsedd leda till certifieringfastställda.mål Processen ärär att en-som

företagshälsovårdsenheter certifieradecirka 3ligt 9000. 700ISO Av är
inriktningKvalitetssäkringen har uppnåförsta kvartalet 1998. mot att

olikaolika yrkeskategoriema i fråga hurlikfonnighet deinom om
utförs.arbetsprocesser

utbetalades generellt statsbidrag tillden januari 1993till lFram
hade ändring 1986 fåttBidragssystemetföretagshälsovården. genom

bekostnadförebyggande arbetsmiljöarbete påstimulerainriktningen att
till företags-verksamheten. statsbidragetsjukvård Närandelen iav

den totala kost-utgjorde det drygt 25hälsovården bort procenttogs av
företagshälso-har den traditionellaverksamheten. Efter 1992naden för

minskat medomfattning. Personalen har 25vården minskat i procent
arbetsmiljöavtalSåväl centralamed 10och kundunderlaget procent.

företagshälsovård har Vis-omfattadesanställda sagts upp.som avsom
för-de innebär sällanarbetsmiljöavtal slutits,serligen har enmennya

ökadföretagshälsovård.tillhandahålla Enpliktelse för arbetsgivaren att
och koncentrationharstycketjänstertendens köpa motnoteratsatt en

Borttagandetföretagshälsovårdsenheter pågår.allt större av
Företagshälsovård statsbidragenbart negativt.statsbidragen inte utanär

högre förväntningar ikostnadsmedvetenhet ochmed ökadför sig en
erbjuds.defråga tjänster somom

avgifter frånhuvudsakföretagshälsovården ifinansierasNu genom
företagshälsovårdscentral.med berördslutit avtalde arbetsgivare som
förändringar kundunder-känsligare för iverksamhetenDetta ärgör att

tillföretagshälsovårdens hartjänsterPrissättningenlaget. anpassatsav
frånför avgifter har utvecklatskundefterfrågan. Systemetvariationer i

avgift, ordning med basut-totalutbud till fastordning med över enen
till fritt val stycketjänster.till tilläggstjänster,bud med möjlighet ett av

den professionella kompe-medför dockStycketjänstförsäljningen att
grad för-verksamheten högrimlig planering iochtensen utarmas aven

utvecklas modulsystem.för avgiftersvåras, varför ordningen motnu
företagshälsovårdens VerksamhetfinansierasmånI viss attgenom

enligt lagen läkarvårds-uppbär ersättningläkare och sjukgymnaster om
för sjukgymnastik. Ersättningenlagen ersättningersättning och ut-om

sjukgymnasten tillläkaren respektiveför den sjukvård ger en-somges
harArbetsmarknadsdepartementet iskild. arbetsgrupp inomEn en
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företagshälsovården bland analyserat konsekven-utredning annatom
delfrnansiera företagshälsovård. departements-detta Isätt attserna av

samhället Ds 1998:17Företagshälsovård iEnpromemorian resurs-
bort eftersom defrnansieringsmöjlighet skaförslås denna tasatt

företagshälso-snedvrider konkurrensen mellannuvarande reglerna
företagshälso-ändå till del finansieravissvårdsenhetema. Ett sätt att

vårdavtal med före-landstingen slutermedelvård med allmänna är att
tagshälsovården.

Värmlandsmodellen

avtal med företags-sedan tecknatVärmland har 1994Landstinget i
dettaBakgrunden tillhela länet.inomhälsovårdsenhetema attvar man

förebyggandearbetsmedicin ochområdenakunnandet inomville öka
mellan primär-lokal samverkanAvtalet bygger påarbetsmiljöarbete.

Syftet med det lo-försäkringskassan.företagshälsovården ochvården,
behållaförutsättningarföretagshälsovårdensamarbetetkala attär att ge

arbetslivsinriktadocharbetsmedicininomkompetensoch utveckla sin
tecknar avtalsjukvårdsnämndernahälso- ochlokalarehabilitering. De

begrän-betalarföretagshälsovårdsenhet. Landstingetmed respektive en
och sjukvårdstjänster.företagshälsovården för hälso-tillsad ersättning

företagshälsovårdens totalacirka 10-20Ersättningen procentutgör av
teckna avtalföretagshålsovårdsenheter harAlla rätt attomsättning.

kvalitetsutvecklingsgrupp. Igodkännandeochefter granskning av en
verksamheterna.berördaför deingårdenna trerepresentantergrupp

omfattningsjukvård i vissbedrivaFöretagshälsovården rätt attges
Primärvår-ochlaboratorierspecialister,till röntgen.och får remittera

företagshälso-tillgång tillsaknarkan patienterden remittera egensom
för arbetsmedi-företagshälsovårdsenhetavtalstecknandevård till en

medföroch åtgärder. Dettacinska bedömningar att som an-personer
företagshälso-finns inomtill den expertistillgånginte har somnars

tjänster. 75åtnjutande dennaändå kan komma ivården typ avav
Värmland arbetarföretagshälsovården iindividerdeprocent somav

anställning.med har en
mellan före-samarbeteVärmland innehållerSamarbetet i även ett

vid försäldings-försäkringskassan. Handläggaretagshälsovården och
företags-medarbetsplatsbesökgenomför iblandkassan gemensamt

företagshälso-Försäkringskassan köper tjänsterhälsovården. även av
före-utredning och behandlinggällandeintygvården i fråga avom

tagshälsovårdens patienter.
ytterligare någraöverläggningar inom1997/98 pågickVid årsskiftet

företagshälsovården.landsting avtal medom
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Tillgång till företagshälsovård

Tillgången till företagshälsovård varierar beroende på vilken typ av
verksamhet arbetsgivaren bedriver och arbetsplatsens storlek. Enligt en
undersökning förhållandena Statskontoret1995 1997:2 hade 73om

alla anställda tillgång till företagshälsovård. färre anställ-Juprocent av
verksamhet hade, lägreda tillgången till företagshälsovård.en var

verksamheter med högst 4 anställda tillgångenFör 36 Förprocent.var
verksamheter med 500 eller fler anställda tillgången 94 procent.var

vissa områden har alla anställda tillgång till företagshälsovårdInom
storleken arbetsgivarens verksamhet.på Ett sådant exempel äroavsett

den statliga sektorn där myndighet antal anställdavarje haroavsett av-
företagshälsovården. Tillgången till företagshälsovårdtal med enligtär,

Statskontorets inom sektorerna tillverkning och utvin-störstrapport,
finansiell verksamhet, utbildning, vård och offentligning, samtomsorg

förvaltning. kan dock sektor finnasinom varje skillnader.Det stora

Förslag enligt Ds 1998:1 7

1998:17 innehåller dels förslag änd-Departementspromemorian Ds om
direkt eller indirekt företagshälsovårdensde reglerringar styrsomav

arbetsuppgifter.verksamhet, dels förslag ändring arbetssätt ochom av
innebär bland ändring arbetsmiljölagen 1977:1160,Förslaget annat av

läkarvårdsersättning och lagen 1993:1652lagen 1993:1651 om om
sjukgymnastik.förersättning

kap innebär arbetsgivarenFörslaget till ändringen i 3 2 § AML att
företagshälsovård påkallas arbetsförhållan-ska anordna den som av

innebär skärpning kraven. Företagshälsovård ska intedena. Detta en av
det förekommer speciellt farliga arbetsuppgifterendast anordnas pånär

anordna företagshälsovård föreslås före-arbetsplatsen. Skyldighet att
omständigheter anställdasligga till följd andra påverkar deäven somav

framkommerhälsa arbetsplatsen och under intemkontroll-på som
arbetet.

Ytterligare förändring förslås det införs defi-2 § atten av genom en
företagshälsovård. företagshälsovårdnition begreppet Medav avses,

enligt arbetsgruppens förslag, verkar inom områ-expertresursen som
dena arbetsmiljö och rehabilitering, med kompetens förebygga ochatt
undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. Företagshälsovården ska vara
professionell med identifiera ochkompetens beskriva samband mel-att
lan arbetsmiljö, organsiation, produktivitet och hälsa. ställer kravDetta

kompetens områden beteendevetenskap,på inom arbetsorganisa-som
teknik, ergonomi medicin och rehabilitering. Företagshälso-tion, samt
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och kunnauppdragsgivareför sinaoberoendeskavården resursenvara
förslagentillmedverkaoch aktivtåtgärdertill attlämna förslag

genomförs.
lagenochläkarvårdsersättningföreslås i lagenändringarDe omsom

skaersättning intesådansjukgymnastik innebärförersättning attom
före-verksam inomsjukgymnastrespektive ärtill läkarelämnas som

avskilja sjuk-heltförslaget intebakomTankentagshälsovården. är att
sjukvårdinslagföretagshälsovården. visstEttfrånvård anses varaav

fullgörakunnaföretagshälsovården skaförbehållanödvändigt attatt
rehabilitering.och tidigarbetsrelaterad ohälsaområdetuppgift inomsin

privatpraktise-erhållasendastsjukvård kanförersättningDagens av
företagshälsovård. Spe-specialistkompetensmed änrande läkare annan

ersättnings-företagshälsovård omfattas inteinomcialistutbildning av
skaintearbetsgivarnapåankommerkostnadereftersomsystemet som

mel-konkurrensneutralitetbristandemedförDettalandstingen.belasta
läkare medhar,respektive intehar,företagshälsovårdsenheterlan som

företagshälsovård.specialistutbildning änannan
företagshälsovårdensjukvård inomdärtillArbetsgruppen attanser

sjukvård. Ettoffentligochprivatövrigavgränsningfåmåste moten
arbetsgruppen,enligtavgränsning attdenna är,lämpligt görasätt att

medvårdavtalslutamöjlighetentill attsjukvårdshuvudmännen tar vara
andra tjänsteromfattaAvtalen kan ävenföretagshälsovårdsenhetema.

företagshälsovården utövaförmöjliggör attavtalSådanasjukvård.än
områdetinomfull kompetensbibehålladärigenomsjukvård ochviss

arbetsrelaterad sjuk-ochrehabiliteringarbetsmiljöarbete,förebyggande
systematiskvärdetframhållerArbetsgruppen ävenvård. samver-enav

försäk-ochföretagshälsovårdensjukvården,offentligamellan denkan
ochsamverkansystematiskkomponenterdessaBådaringskassan. -

kalladesådenåterfinns iföretagshälsovårdförsjukvård inom ramen -
beskrivitsVärmlandsmodellen ovan.som

juli 1999.kraft den 1träda iföreslåslagändringarSamtliga
företagshälsovård väsentligttilltillgångenframgåttSom ärovan

samtidigtverksamhet. Detmindre ärdriverarbetsgivarenmindre när en
bristande kun-finnsgenerelltverksamheter,små sett,detså inomatt

rehabili-ocharbetsmiljöfrågaiarbetsgivarensskaper omansvarom
Även påarbetsmiljö.godinsiktOfta saknas nyttantering. enavom

mel-kanarbetsmiljöbravärdet stegetinsettdärarbetsplatser enavman
ofta dåligharföretagenmindrelångt. Dehandlingochlan tanke vara

imed. Bristerhjälpa tillkanföretagshälsovårdenvadkännedom om
seföretagende småpåtalasfaktormarknadsföringen är avsomen

Mitthögskolan.frånarbetsmiljöarbete,förStrategier rapport
frågaiundantagställda pådeuppleverföretag ärSmå att om

företag.jämfört medföretagshälsovårdenfrån storaserviceochintresse
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avstånd mellanlångadet oftaglesbygd därförstärks i ärProblemet
förhar små,Företagshälsovårdenföretagshälsovård. attocharbetsplats

överskottekonomisktfåmöjligheterobefintliga ettattinte säga genom
framkommitSåvittverksamhet.till sinföretagsmåanslutningen ne-av

Arbets-företagshälsovården.avtal medföretagensmådedock intekas
företagshälso-Arbetsmarknadsdepartementet attinom ansergruppen

före-de småbättreförarbetssättsitt attvården måste passaanpassa
bildasmåföretagareförunderlättamåste attFöretagshälsovårdentagen.

klinikernayrkesmedicinskadearbetsgruppenVidare attnätverk. anser
företagen.med de småarbetetföretagshälsovården aktivt istödjabör

Arbets-förslaginnehåller attDepartementspromemorian även om
ochgrundutbildningföruppdragska i attlivsinstitutet att ansvarages

anordnaspersonal organiseras,företagshälsovårdensfortbildning av
dele-särskilddet ska inrättasocksåFörslag attoch bedrivs. enomges

företags-konsolideringochutvecklingmedarbetaskagation avsom
hälsovården.

ochArbetarskyddsstyrelsen6.2.2

Yrkesinspektionen

Inledning

arbetssituationenanpassningtidigareframkommit utgör enSom av
därförkanDetrehabiliteringsansvar.arbetsgivarensdelväsentlig av

Arbetar-ochYrkesinspektionenhurberöranågotanledningfinnas att
arbets-delanpassningsfrågoma. Denmedarbetarskyddsstyrelsen av

fråntillsynförföremålkan blirehabiliteringsansvargivarens som
delsarbetssituationen,anpassningdelssidaYrkesinspektionens är av

rehabiliteringsverk-ochanpassningsverksamhetenorganiserandet av
individärenden. Närtillsyn ianpassning utövasfrågasamheten. I om

organiserandetavseendeendasttillsynenrehabiliteringgäller utövasdet
rutiner.lämpligaav

framhålls1997-99verksamhetsprogramArbetarskyddsverketsI
vik-myndigheter. Sommed andra ettsamarbeteeffektivtvikten ettav

rehabilite-iförsäkringskassornamedsamarbeteexempeltigt anges
skaaktivtASSför 1998regleringsbrevet attringsfrågor. I sam-anges

användningeffektivaresåoch RFVSoSmed AMS, attverka aven
rehabiliteringsområdet.uppnås inomtillgängliga resurser
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Samverkansavtal mellan yrkesinspektionen försäkringskassanoch

Under perioden juli till och med december1994 1996 pågick projektett
angående arbetsgivarens arbetsanpassningorganisation och rehabili-av

Projektet centralt samordnattering. ASS drev det tillsam-var av som
med yrkesinspektionsdistrikt. kommer den fortsatta fram-nio Vi imans

ställningen redogöra för utvärderingen projektet. En utgångs-att av av
samverkan med försäkringskassan ochpunkterna ökaatt att utar-var

beta samverkansavtal mellan yrkesinspektionen och försäkrings-bra
finns de flesta yrkesinspektionsdistrikt.kassan. Sådana avtal inomnu

och för samverkan, olika samverkans-Avtalen behandlar mål motiv
få erforderlig statistikformer fråga möjlighet tillgång till ochi attom

frågor tillsyn arbetsgivarnas anpassnings- och rehabiliterings-om av
ansvar.

hur samverkansavtalen fungerarheltäckande utredning iNågon om
haft möjlighet Vad vi kanpraktiken har vi inte göra. säga är attatt

samverkan har hunnit mycket långt vissa yrkes-utvecklingen inomav
andra distrikt brottas med betydande prob-inspektionsdistrikt, medan

förförefaller ha betydelse vällem. samverkansavtalEtt ettstorsom
försäkringskassanfungerande samarbete mellan yrkesinspektionen och

respektive Försäkringskassanavtalet mellan Yrkesinspektionen iär
med samarbetet ochmycket nöjda såStockholm. Båda är satsar,parter

Yrkesinspektionenpå vidareutveckling. ilångt tillåter,resurserna
ochförsäkringskassan Uppsala påliknande avtal med iStockholm har

Även samverkan väl.fungerarGotland. där
Överenskommelsen Försäkringskas-Yrkesinspektionen ochmellan

Därefter utvärderas samarbetetförStockholm sluts år ii ett taget.san
Utfallet samverkansamverkanoch plan för upprättas. rappor-aven ny

samverkanrespektive myndighet. Syftet medförtill ledningen ärteras
med arbetsanpassning ochbedriva sitt arbetefå arbetsgivarna attatt

för långt möjligt förhindraeffektivt sårehabilitering på sätt, attattett
försäkringskassans sida haranställda slås från arbetslivet. Frånut man

för lokalkontoren samverkan skatydligt från centralkontoret angivit att
såväl försäkringskas-enligt överenskommelsen. inomgenomföras Men

införahar varit medyrkesinspektionen att samver-som man nogasan
lagt möda det förank-kansmodellen successivt och på internastorner

ringsarbetet.
fort-samverkan den konkreta samverkan skaMålet for 1998 är att

arbetsplatsbesök och arbets-minstsätta treattgemensammagenom
genomförs lokalkontorsområde. förutsätt-platsbesök inom varje De

överenskommelsen samverkan ska ske medningar i är attangessom
myndighetsroller, samverkansmodellen har in-bibehållna att acceptans

samverkan bygger dialog mellan ochde båda myndigheterna, påattom
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verksamhets-respekt för respektive och ansvarsområden ochderas att
alla rehabiliteringshandläggare och yrkesinspektörer har kunskap om
samverkansmodellen.

besök/inspektioner undergenomförsUnder 1998 gemensamma
för länet ska uppgå tilltotala antalet besöktiden mars-november. Det

till handläggarnabesöken infonnationstycken under året.48 Före ges
myndighet.respektive samverkansparts Be-yrkesinspektörernaoch om

riskarbetsställen. Besökenproblemarbetsställen respektivesöken avser
förslag från försäkringskassan. Ansvarigske utifrånhuvudsakligenska

lämpligtarbetsställe bedömer detföreslagetinspektör för göraär attom
och rehabi-arbetsplatsbesöket träffas yrkesinspektöreninspektion. Före

arbetsuppgifter.roller ochoch går igenomliteringshandläggaren
ochyrkesinspektören inspektionenarbetsplatsbesöket lederUnder

rehabilite-erbjuderbrister konstateraseventuella brister. Närpåtalar
stöd till arbetsgiva-försäkringskassan råd ochfrånringshandläggaren

buds. På sålösningar står tillde olikainformerar sättoch somomren
dels tydliggöravarandramyndigheternakompletterar de två attgenom

handledningerbjuda arbetsgivarendelsarbetsgivaren,problemen för
arbetsplats-medOrdningenlösandet problemet.vid gemensammaav

arbetsgivare.enkät till berörda 83utvärderasbesök har pro-genom en
klartbesökenuppfattade dearbetsgivarnacent somgemensammaav

försäkrings-kontaktperson hoserhållitarbetsgivarepositivt. För som
arbets-hos andraväsentligt bättreförändringsarbetet löpthar änkassan

givare.
samverkansavtaletomfattararbetsplatsbesökFörutom gemensamma

medver-rådgivning,yrkesinspektionenochförsäkringskassanmellan
utbytetill företag ochvid informationmedverkanvid utbildning,kan

ellersjukfrånvaroexempel uppgiftertillinformationskriftlig omomav
företag.arbetsskadestatistik för

finnsStockholmfinns isamverkansavtal detLiknande som som
fore-huvudsak bra.fungerar Detsamarbetet iochandra regioneriäven

framkommit viduppgifterdeproblem. Avdock vissakommer som
detslutsatsenkan dra denyrkesinspektörer ärsamtal med några attman

myndigheter tydligtför berördaviktigt ledningen attatt anger samver-
krävsdet stödberörda handläggareochska prioriteraskan att somges

rehabiliteringsfrågornainriktning itydligupprätthållaför gent-att en
arbetsgivarna.emot

ArbetarskyddsverketProjekt inom

projektcentralt samordnatstartade ASS 1994tidigareSom nämnts ett
och rehabili-arbetsanpassningorganisationarbetsgivarensangående av
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finns Arbetarskyddsstyrelsenstering. Projektet redovisat i rapport
rehabilitering. Arbetarskyddsverketsoch1997:8, Arbetsanpassning

genomfördesUnder den tiden 960 inspektionerprojekt pågick i år.2,5
frågaolika krav ställdes på arbetsgivarna iledde till 781att omsom

tidsperiodrehabilitering. cir-arbetsanpassning och Kraven avser en om
inspektion enligt ordinarieslag;ka Inspektionsbesökenår. treett var av

inspektion samverkan medanmälan och iinspektion på grundurval, av
flesta branscher besöktes, såväli deförsäkringskassan. Arbetsgivare

både ochBesöken gjordes hos småoffentlig sektor.privat storasom
företag med mindre tioregel besöktes ingetföretag, än an-men som

ställda.
genomfördes tillsammans medplanerades ochinspektionema218 av

yrkesinspektionsdistrikt ansågSamtligaförsäkringskassoma. att sam-
värdefullterfarenhet.positiv Ettförsäkringskassanverkan med envar

kompletteramyndigheterna kundede bådasamverkaninslag i attvar
Yrkes-och rehabiliteringsarbetet.arbetsanpassnings-rollervarandras i

tillsynsuppgiftfullgörakunna sinkan förinspektionen ävenatt gene-
exempel frå-försäkringskassan, till iunderlag fråninhämtarellt behöva

dock hinderfinnsarbetsgivare. Detsjukfrånvaron hos viss ettenga om
oftaFörsäkringskassan sinainformationsutbyte.för bra sorterarett

Yrkesinspektionenmedanfödelsedatumförsäkradesärenden efter de
Yrkesinspektionensförsvårararbetsställe.efter Detta avsevärtsorterar

rehabiliteringsinsatserarbetsgivarensinformationtill snabbtillgång om
inspektion.inför en

avsak-hos arbetsgivarnaförekommande bristernavanligastDe var
rehabilitering, bris-ochför arbetsanpassningnad erforderliga rutinerav

och kom-kunskapbefogenheter,fördelningfrågaiter resurser,avom
rehabiliteringsverksamhetenocharbetsanpassnings-för samtpetens av-

missbrukssituationer. påför Kravsaknad handlingsprogram anpass-av
totala antaletendast detutgjorde 2arbetssituationenning procent avav

brister harmed anledningarbetsgivarna. Kravenkrav riktade mot av
be-har medfört kravlikartatpå Dettaalltid redovisatsinte sätt. attett

del distrikt redovisatsrehabiliteringoch iträffande anpassning somen
Yrkesinspektio-anpassningskrav ivarför mängdenintemkontrollkrav

inspektörernamissvisande. 54redovisning blir något procent avnens
rehabilitering sällanochföreskrifter anpassningASSatt omuppger

arbetsställena.finns tillgängliga på
frågakunskap iyrkesinspektöremasmedfördeProjektet att om

förbättrades. ökning uppmärk-rehabilitering Enocharbetsanpassning av
detta område kundevid inspektioner inompåtala bristersamheten att

också noteras.
visade inspektörernaprojektet 89Utvärderingen att procent avav

det totalaoch rehabilitering viktigt iarbetsanpassningtycker äratt
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och påta-uppmärksammarinspektörematillsynsarbetet. 70 procent av
ocharbetsanpassningfrågabrister iofta demycketelleroftalar om

inspektörerManligavid inspektioner.framkommerrehabilitering som
tillrelateradeproblemutsträckningmindreiuppmärksammar anpass-

ellersällandet 35rehabilitering. Av procentäroch männenning som
avseende.dettabrister ipåtalarochuppmärksammaraktivtaldrig

ipåtalar bristeraldrigellersällandet 10Bland kvinnor procentär som
inspektörema41rehabilitering.och procentanpassningfråga avom

fått förharrehabiliteringsfrågomaocharbetsanpassnings-tycker att
arbetsmiljöfaktorer. Detta ärtill andraförhållandei enutrymmestort

tidigare.med två årjämförtmed 7ökning procent
de endast iyrkesinspektörer 55 attprocentMajoriteten anserav --

tillsynsarbete in-förutbildningochkunskaptillräckligharmånnågon
rehabilitering. 31och attprocentarbetsanpassningområdet anserom

till förräckergradhögiutbildningochkunskaphareller honhan som
tillräckligharknappastde14 atttillsynsarbetet. Drygt procent anser

kunskap.
försäkrings-medkontakthar tagitinspektöremaandelDen somav

till 14uppgårtillsynsarbetet procent.underärendenmångaikassan
Majo-utgjort 6tidigarefrån procent.ökattvå årpå attharDenna grupp
någraförsäkringskassan imedkontakttagithar55riteten procent -- medkontaktinspektöremavanligtså tarinte atttillsynsärenden. Det är

ocharbetsanpassningförfrågananledningmedarbetsställe omett av
viddetgjortharEndast 4försäloingskassan. procentfrånrehabilitering

medan 28gånger procentdet någrahar gjorttillfällen, 53flera procent
Dock har 20förfrågan. procentgrundkontakt påtagitaldrig har avav

försäkringskassan.frånförfråganfått någonaldriginspektörema

undersökningHandikappombudsmannens

1996/97genomfördesHandikappombudsmanneninitiativ un-På enav
allasysselsättningsförhållanden. Avfunktionshindradesdersökning av

arbetshjälpmedelbehovmedochfunktionshindermedarbetstagare av
initiativhjälp påsådanfåttintehar 43anpassning, procenteller annan
Yrkes-studeratharHandikappombudsmannenarbetsgivare.berördav

Handikappombuds-Enligtanpassningsfrågor.medarbeteinspektionens
besök546totalt 381996underYrkesinspektionengenomfördemannen

ochrehabiliteringfrågorbesökvid 538och 2arbetsställena togspå om
anpassning upp.

förbudförelägganden,få inbegärdeHandikappombudsmannen att
reglernastödmedutfärdatsinspektionsmeddelandenoch omavsom

begä-hörsammadeyrkesinspektionsdistriktSamtligaarbetsanpassning.
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endast 16 ärenden rapporterades till Handikappombuds-ran, men
En rad omständigheter inspektörema förkla-malmen. angavs av som

ring till den låga andel ärenden angående individuell arbetsanpassning.
De orsaker här redovisas inte graderadeär inbördes efter bety-som
delse. huvudorsakDen angivits varierar mellan yrkesinspektio-som
nema.

Några yrkesinspektörer arbetsgivaren i många fall löserattanger
arbetsmiljöproblem på hand inblandning yrkesinspek-utanegen av
tionen. Det svårt vid inspektion bristerär frågai indivi-att en se om
duell anpassning, inte förhandpå har kännedom vilkaom man om an-
ställda har funktionsnedsättning. Yrkesinspektionen hasom en uppges

tradition rikta in sig på verksamheten sådan ochatt inte på indi-en som
viduella fall. Organisatoriska frågor prioriteras till exempel hur arbets-
givaren lever till kraven på intemkontroll. anställdaDe vid yrkes-upp
inspektionen har falli många professionell bakgrund inom teknik-en
området och prioriterar därför andra områden de funktionshindradesän
arbetsmiljö.

Ytterligare orsaker lyftes fram del arbetsanpass-är attsom en av
ningen sker med stöd föreskrifterandra de handlar indi-änav som om
viduell arbetsanpassning. Vidare tycker del det svårt skiljaatt är atten
mellan individuell arbetsanpassning och individuell rehabilitering, och i
fråga individuell rehabilitering har yrkesinspektionen inte något till-om

delEn inspektörer tycker de inte kan frågoriattsynsansvar. agera om
individuell arbetsanpassning fåttinnan de frånsignal försäkrings-en
kassan missförhållanden. Slutligen den svåra situationenattom anges
på arbetsmarknaden medfört färreallt vågar anmäla arbetsmiljö-att
problem.

de inspektionsmeddelandenAv 16 skickades till Handikapp-som
ombudsmannen härrörde alla från åren 1994-1997utom ett trots att
någon begränsning i tid inte angivits Handikappombudsmarmen.av
Inspektionsmeddelandena rörde krav inom olika områden bland annat
lcrav på arbetsorganisatoriska åtgärder till exempel lämpliga arbetsupp-
gifter eller arbetsuppgifter tillräckligti hög omfattning, anskaffning av
teknisk ochutrustning anpassning arbetslokalema. Fleraannan av av
yrkesinspektionsdistrikten har dock inte redovisat några ärenden alls.



Rehabiliteringsarbete praktiken 175SOU i1998: 104

och andra formerArbetsgivarringar6.2.3 av

arbetsgivarsamverkan

Inledning

anställdaarbetslivsinriktad rehabiliteringförprimäraDet ansvaret av
arbetsgivarna.åligger

rehabiliteringshänseendeiegenskaperviktigaArbetsplatsen har som
ochfårarbetet visaknar. Genommiljöer statusandra andraflestade

erfaren-skaffargemenskap ochsocialingår ivisocial identitet, ossen
och vi kantidsstrukturarbetetandra,delasheter ger oss enavsom

tillocksåArbetet kanhandlingar.vårakonsekvensernaöverblicka av
tillsystematisktpåmiljöerandra sättde flestaskillnad från ett anpassas

aktivförväntasarbetsplatsenPåförutsättningar.individens varaman
överhäng-passiviseringförriskensjukskrivenproduktiv. Som äroch

patientenoch blirsjukroll över-igår inande somatt enmangenom
initiativtagaresubjekt ochIndividens rolltillsiglämnar experter. som

han/honoch förrehabiliteringframgångsrikför attviktigmycketär en
hjälp-och sittlivsplaneringsin egetbeslutfattakunnaska rätt omom

behovf
framkommerföretagirehabiliteringsinsatserutvärderingarI van-av

och låg kompetensfrån ledningenbrister otydlighetföljandeligtvis
uppfölj-ochkontrollföroch verktygrutinerdåligaarbetsledama,hos

professio-dyramyndigheter,berördamedsamverkansrutinerning, inga
urskiljningtillräckligoch samtskedetidigtföri utannella insatser ett

ochsärskilda insatserBehovetomplaceringsmöjligheter.påbrist av
fram-genomgångVidbetonas.företagenmindreför demetoder aven
tillbidrarföljande faktorersammanfattadesprojektgångsrika ensom

ochföretagsledningens1996;m.fl.Brunnbergrehabiliteringlyckad
delegerattrovärdighet,projektledarensarbetsledamas engagemang,

organisatoriskochbehovsrelaterade insatserochtidigaansvarstagande,
resultatlyckatforfaktornviktigastesärklassi etthelhetssyn. Den var

arbetsledningensochföretags- engagemang.
förinsatserarbetsgivamasochförsäkringskassansbådeBristerna i

reha-rörandeansvarslagstiftninggrund för dentilllåglångtidssjukade
långtidssjukadesällankraft 1992. Inteträdde ibilitering mervarsom

myndigheternasocharbetsgivarnabortglömdaheltmindreeller av

Rantakyrö,Åberg, mfl., 1994,Westerberg1994,Rydén Stenström,1992,
1997.

1997.Otter,mil., 1996,Hagberg2 Brunnberg,1994,Medicare,Scandinavian von
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åtgärder, de ofta med fördröjningnär in, onödigt dyrastor sattes var
och medicinskt avancerade. förelågDet risk för omotiveraden en pro-
fessionalisering och medikalisering verksamheter syftade till attav som
återföra de långtidssjuka i arbete, medan de närliggande och viktiga
lekmannainsatserna från arbetsledning och kamrater kom i bakgrun-
den3. förändringarGenom i arbetsmiljölagen och lagen allmän för-om
säkring förtydligades arbetsgivamas för rehabiliteringansvar av an-
ställda och försäkringskassans roll samordnare rehabiliterings-som av
insatser.

Arbetsgivarens ökade rehabiliteringsansvar tillsammans med före-
komsten utvecklingsresurser via Arbetslivsfonden medverkade tillav
försöksverksamheter med arbetsgivarringar. Genom ekonomisktatt ge
stöd till företag och offentlig förvaltning för utveckling arbetsmiljö,av
organisation och rehabilitering skulle fonden medverka till minskaatt
sjukskrivning förtidspensioneringoch se 5.7. genomfördaavsnitt I
utvärderingar fondens verksamhet dokumenteras många godaav exem-
pel på hur arbetsgivare medverkat till positiva resultat rehabiliterings-i
hänseende.

Till följd ökad konkurrens på marknaden och besparingar i denav
offentliga sektorn, skärps kraven arbetskraftenpå ska tillatt nyttavara
för kap. 4. Risken finnsorganisationen se detta leder tillatt att
arbetsgivare i första hand på den friska delen arbetsstyrkansatsar av
och söker möjligheter samhälletsvia sociala skyddsnät avvecklaatt
personal med nedsatt arbetsförmåga. avhändaAtt sig problemet genom

låta eller någon kan uttrycköveratt staten ta ansvaret ettannan ses som
för "fripassagerar -syndromet".free rider

"fripassagerar-syndromet"Risker förknippade med särskilt uttala-är
de i arbetsmarknadssituation med hög arbetslöshet och höjda presta-en
tions- och kompetenskrav. "Fripassagerar-syndromet", innebär attsom

åkernågon snålskjuts på andras bekostnad, olika uttrycksig påtar
arbetsmarknaden. Problemet aktuellt i rehabiliteringssammanhang.är
En arbetsgivare kan avstå från utbilda den personal han behöver iatt
förvissning andra företag kommer det och han kanatt att göra värvaom
personal från dem. exempelEtt inte bär de fulla kost-annat är att man
naderna sina beslut överför del dem på andra tvingasutanav en av som

med och betala för denågot oskyldiga till. Arbetsgivarringarärvara
kan bidra till risken för "fripassagerar-syndromet" minskar.att

3 "Rehabilitering i samarbete analys arbetsgivarring Karlskrona",ien av en-
C. Otter, Widman,M. 1997.von
4 Lindqvist, 1995, Otter Widman, Rantakyrö,1997, 1998.von
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rehabiliteringsfrågorsamarbetefrivilligt imodell förEn

reha-arbetsgivare ifleramellansamarbeteArbetsgivarringar utgör ett
iaktivvanligtvisingårFörsäkringskassan partbiliteringsfrågor. som

samverkansorganisa-tillinitiativtagaresällanoch inte ävenringen är
arbets-arbetsförmedlingen,ocksåovanligtheller inteDet atttionen. är

samarbetet.företagshälsovården deltar iochlivstj änsten
inomverksammaarbetsgivarringeniarbetsgivarnaVanligtvis är

såväl pri-offentligaarbetsmarknadssektorer-ochbranscherolika som
Arbetsgivar-på olikaarbetarfinns sätt.arbetsgivarringarDevata. som

har iförsäkringskassanbyggtsochinitieratsharringar avuppsom
försöksverksamhetfrånövergåttdekassanlämnavalt närfallvissa att

arbetsgivarringenexempelsådant ärverksamhet. Etttill permanentmer
till arbetsgi-Initiativetaktiebolag.drivsKarlskrona,i somnumerasom

arbetsförmedlingen,försäkringskassan,Katrineholmivarringen togs av
företagshälsovården. Ringenochprimärvårdensocialförvaltningen,

företagshälsovårdscent-medverkandetvådetillfysisktknöts aven
fortfandeavslutatsförsöksverksamhetenefterdendärralerna, attäven

kvar.är
förmöjligheterökadetillmedverkarArbetsgivarringar att enges

företagellerarbetsgivarehosarbetsprövaanställd att annanperson
handlararbetsgivarringSamarbetet iutanför ringen.ellerinom en- arbetsträning.alltframförrehabliteringsinsatser,individuellafrämst om

ochsjukskrivningminskaochförebyggavanligtvisingår attDärutöver
rehabiliterings-ocharbetsmiljö-kompetensutveckling inomutslagning,

tillmedverkaochrehabiliteringsmetoder attutveckla bättreområdet, att
arbets-ovanligtinteDet attpersonella ärutbyteökatett resurser.av

organisations-exempelvisuppgifter,andrasiggivarringar ägnaräven
"benchmarking"samarbete,personalpolitisktlångsiktigtutveckling,

ellerinitiativtagareförsäkringskassandär ärföretagsringaro.dyl. deI
utvecklaarbetsgivarringenviamålsättningeningår attaktiv ävenpart

rehabilitering.församordningsansvarförsäkringskassans
dessaFlertaletarbetsgivarringar.tjugotalfinnslandet samar-I ett av

nätverknationelltriksring5. Riksringen utgör ett1996 isedanbetar en
stärkaförerfarenhetsutbyte,ochkunskaps- attförintresseföreningoch

metodut-stödjaöverlevnad,ochutvecklinglångsiktigilokala ringar
nationellaallmännabevakanivå,lokalvidareutveckling påförveckling

utveck-ochrörande forskningmed olikasamverkafrågor samt organ
rehabilitering.ocharbetsmiljö-påinriktningmedling

analyssamarbetei"Rehabilitering5 WidmanM.Otter,C. avvon -
Arbetslivsinstitutet, 1997.Karlskrona,iarbetsgivarringen
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Försöksverksamhet med arbetsgivarringar

Arbetsgivarringen i Karlskrona har på uppdrag utvärderats°. Sexeget
medlemsföretag i Karlskrona ingick i arbetsgivarringen, tillsammans
med fyra olika företagshälsor.

sambandI med det utökade arbetsgivaransvaret noterade försäk-
ringskassan, arbetade företagsanpassat med utsedd kontaktper-som en

för varje företag, företagen saknade tillräcklig erfarenhetatt förson att
arbeta med det utökade Personalchefema på de företa-ansvaret. större

upplevde behov ökat samarbete på rehabiliteringsområdet. För-gen av
säkringskassan inbjöd därför antal företag för efterhöra intressetett att
för arbetsgivarring. fannsInga föratt starta detta,en pengar men man
utgick ifrån verksamheten kunde basera sig på avgifter från före-att

frånIntresset företagen så besluttagen. stort att togs att startavar om en
ring, i princip fristående enhet under försäkringskassan. Bidragsom en

miljon kronor erhölls för de två förstanära åren. Arbetslivsfon-om en
den bidrog med drygt 500 000 kronor, försäkringskassan bidrog med
200 kronor000 och medlemsföretagen med 180 000 kronor.

Sex företag ingick arbetsgivarringen.i Senare harstörre ytterligare
företag och landstinget anslutit sig. En mängd belastningsskadorett stor

utgjorde det främsta skälet till företagen anslöt sig.att
Arbetsgivarringens syfte utveckla samarbetet mellan arbets-attvar

givare, företagshälsa, försäkringskassa och den enskilde; förebyggaatt
och minska korta och långa sjukskrivningar; hjälpa anställda fin-att att

arbetsuppgifter i de fall de hade svårt klara sina nuvarandeattna nya av
eller tidigare uppgifter; öka möjligheterna till omplacering ochatt att
förhindra utslagning.

För uppnå målen konkretiserades verksamheten. Blandatt annat an-
anställd kaninte återgå till ordinarie arbete skaatt erbju-gavs en som

das arbetsprövning, vanligen under till4 6 månader. Rehabiliterings-
ersättning betalas försäkringskassan och lön ordinarie arbetsgi-av av

Aktiveringskurser för de anställda och chefs- och arbetsledarkur-vare.
andra inslag i verksamheten. De förväntningarna knötsstörstaser var

initialt till arbetsprövning. Senare erfarenheter påvisade den betydelse
ringens samordnande hade. kontaktpersonemaDe två visade sigresurs

mycket betydelsefulla för de resultat uppnåddes ringen. Devara som av
hade befriats från myndighetsstämpeln- "medmänniskor" höllvar som
kontakt och "brydde sig". Varje deltagare ägnades cirka 30 timmar.
Beroendet till de samordnande visade sig således stort.resurserna vara

6 "Rehabilitering i samarbete analys arbetsgivarringen Karlskrona",i C.av von-
Otter, ALI, Widman,M. RFV, 1997.
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genomförtsaktiveringskurserhaderesultatmätningenVid tretton
tredje deltagareår.erbjudits i två Drygthadeoch arbetsprövning var

utsträckningdeltagithade ikvinnor än män.år ochunder 40 störrevar
efteråtdeltidssjukslcrivna,hel- eller79Vid starten varpersonervar

jämfört medarbete 73i46kursende Före52 var personerpersoner.
årsarbe-till 71uppgick före kursensjukskrivningarTotalaefter kursen.

ochbland de hel-27årsarbetare.till 41efter kursenochtare personer
41 %flersjukskrivna någotlängre mänintedeltidssjukskrivna var -

29 %.kvinnorän
aktiebolag.drivsKarlskronaiArbetsgivarringen ettnumera som

iBoden hararbetsgivarringengenomförtsutvärderingDen avsom
Universitet7.TekniskaLuleågenomförtsochRFVfinansierats avav

projektledare1995. Enförsäkringskassan våreninitieradesRingen av
arbetsgivar-idéernamarknadsföraföråretslutettillsattes i att om enav

företagshälsor,organisationer,fackligapåarbesgivarering hos orten,
mil.arbetsförmedling

försäkringskas-utvecklahar varitarbetsgivarringenmed attSyftet
verksamhet,rehabiliterandeochförebyggandesamordningsroll isans

rehabiliteringeneffektiviseraarbetsgivaremedsamverkanatt genom
reha-ocharbetsmiljö-inomkompetensarbetsgivarnasutvecklaoch att

biliteringsområdet.
dagsläget bestårochanslutna ivaritarbetsgivare18harSom mest

underhararbetsgivareoffentliga. 29arbetsgivare,15ringen varavav
denorganisationsförändringar inomringenlämnatförsta halvåret g.a.p.

anställda.omfattas 000Totalt 7organisationen.egna
delsarbetsgivarnaanslutnadefinansierasArbetsgivarringen ge-av

arbetsgivarna,offentliga näm-defrånbidragekonomiskt störrenom
diffrentieraddelsoch försvaret,landstingetligen kommunen, genom en

arbetsgivare.övrigaårsavgift från
arbets-ordinarieanställdasdebelastararbetsträningförKostnaden

rehabiliterings-bl.a.sedvanligtpådelfinansieras sättochgivare genom
arbetsprövar.till denersättning som

arbetsgi-anslutentill ringenVarjeledsProjektet styrgrupp.enav
personalvanligtviskontaktpersoner,fleraellerhar somutsett envare

före-mindrederehabilitringsärenden. Iochpersonalfrågorhandlägger
del-Kontaktpersonernakontaktperson.företagsledarenregeliärtagen

infonna-kompetensutveckling. De är ävende aktiviteti rörtar som
tionsmottagare.

försäkringskassansutveckla7 försökBodeni"Arbetsgivarringen attett-
Luleå TekniskaArbetsvetenskap,förRantakyrö, Inst.samordningsroll", L.

1997.Universitet,
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Projektledarens roll administrera och samordnaär utvecklings-att
insatser och fungera arbetsgivamas rådgivare i rehabiliterings-att som
frågor. beredningsgruppEn finns knuten till projektledaren. Projekt-
ledarrollen mellanting mellan rehabiliteringshandläggareär ochett ad-
ministratör. dettaI ligger bl.a. inventera intresse och motivation hosatt
den enskilde arbetstagaren, sprida information och förmedla, inven-att

och vid behov samordna, följa och avsluta arbetstränings-tera upp
aktiviteter. Handläggningen rehabiliteringsärenden ligger formelltav
kvar på försäkringskassans ordinarie rehabiliteringshandläggare.

central slutsats det har långEn tagit tid komma igång medär att att
rehabiliteringsverksamheten, tidigt fram riktlinjer förtrots att togman
hur detta skulle samordnas. anledning kan rehabiliterings-En attvara
problematiken kommunicerades tillräckligtinte inom ringen. En annan
anledning kan arbetsgivamas villkor rehabiliteringsverksam-iattvara
heten tillräckligt kända försäkringskassan,inte vilket kan liggavar av
till grund för diskrepans uppstod mellan riktlinjerringens ochsom
förutsättningarna för praktiskt förverkliga dessa på arbetsplat-att ute

anknytning tillde intervjuer gjorts i utvärderingen fram-Avserna. som
för skapa ömsesidig förståelse för varandrasgår tid behövsatt att

förhållnings- och arbetssätt.
rehabiliteringsverksamheten relativtResultatet Noterasär svagt.av
utvärderingen gjordes redan efter verksam-bör samtidigt årsatt ettca

Åtta och hos hälften de harhet. arbetsprövningar har igångsatts av som
har åtgärden förändrat sjukskrivnings-genomgått arbetsprövning inte

med dessa kvinnor framkommer de harbilden. negativaI intervjuer att
attityder och förhållningssätt. interv-erfarenheter arbetsgivarens Deav

önskan hos arbetsgivaren bli medjuade kvinnorna skönjer atten av
"fripassagerar-syndromet". Möjligtvis finns övertalighetdem jmf. ien

fallet det vanligtvis lätt arbets-organisationen. Om så ersättaär är att
frånvaron blir kan sjuk-kraft sjukfrånvarande och långvarigär omsom
organistoriska problem.arbetet leda tillskrivna återgår isom

kommunikation och informa-Erfarenheterna problem medvisar att
företag och verksamheter, vilket viktigtofta förekommer inomtion är

uppmärksammar och söker lösa. Abetsgivar-respektive arbetsgivareatt
underlätta detta bidra med utbildningarringen kan söka iattgenom
Kompetensutvecklingen har medförtkommunikation. inom ringen att

kommunikationen ringen förbättrats har kommitinom närmareman-
förståhaft samtala och varandras språkbruk ochvarandra och lättare att

erfarenhetsutbyte har medverkatförhållningssätt. ökat lärande ochEtt
utvecklatsvärderingar och förhållningssätt har inomtill attityder,att

ringen.
Kompetensutvecklingen ringen har berört områdeninom som

förebyggande arbetsmiljöarbeteintemkontroll, personalekonomi, och
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rehabiliterings-harArbetsledamapersonalutveckling.ochledarskap
dehosdet operativaocksåhar ansvaretochtill sigdelegeratansvaret

ochutbildningsdagarbehovuttryckligaharDearbetsgivarna. avstörre
rehabiliteringsfrågor.påinriktningmedtematräffar

mel-kontakternaarbetsgivarnaintervjuade attdeFlertalet menarav
gåttärendenahandläggningenochbravarit attberörda avlan parter

Arbetsle-tidigare.annorlundavarit änpå sättintesnabbare annatmen
med arbets-utbyteföretagensroll decentral i störrespelardama en

kon-håller iarbetsledamadetarbetsprövningVid är somgivarringen.
förefallerArbetsgivarringararbetgivama.tillfälligademedtakterna

Omrehabiliteringsarbetet.iverktygochkomplementbraettvara
arbetsträning iomfattatillrenodlasskulleuppgift attarbetsgivarringens

arbetsgivareantaletskulleallmänhetrehabiliteringsstöd iochsynnerhet
intervjuadedemångaobegränsade,deti närmaste avmenarkunna vara

arbetsgivareoffentligaochprivataBlandningen upp-arbetsgivarna. av
styrka.demlevs ensomav

arbetsgivarringarerfarenheterSammanfattande av

rehabilite-iframgångnåförlösningargenerella attingafinnsDet
ochmotivtill dehänsynemellertid tasVäsentligt attärringsprocesser.

arbets-denIiaktörercentralavägleder processen.förutsättningar som
individen,sidanvidarbetsgivarna,harrehabiliteringen avlivsinriktade

rehabili-arbetslivsinriktadedenframgång inånyckelroll. För atten
förutsättningarindividenstillhänsynstagandeförutommåste,teringen

organisatio-ochföretagenvillkorvilkaunderbeaktasmotivation,och
arbetar.nerna

samarbets-ochrollermedexperimentArbetsgivarringar är ett nya
rehabiliterings-handförstarörande iförvaltningochför företagformer

etablerat nät-ettarbetsgivarringar är attmedpositiva manDetfrågor.
rehabiliterings-sina"poola"villiga attföretag ärmellanverk som

fri-förmedlemmarna ettNätverket utsätteroch sinaproblem resurser.
Behovuppgift.lösaförtryck enavoch lagom attvilligt gemensamen

nätverkEtt ärföreligger.arbetsgivarringenför ensamordnande resurs
påkravställersådanOrganisationsform, även ansvar,flexibel enmen

struktur,olikahakanNätverksorganisationer menochrutiner resurser.
spindeln i nätet.ledaraktörfinnsoftast somen

påförförsäkringskassan ettattinombehövsKompetensutveckling
framkommerutvärderingenIsamordningsansvar.sittklarabra sätt av

får kun-rehabiliteringshandläggamahärvidväsentligt attsärskilt äratt
under,arbetararbetsgivarnaförutsättningarochvillkordeskap somom

detbörsiktPåomvärldskunskap.ökad varabehovingårdär även av
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möjligt för rehabiliteringshandläggarna på försäkringskassan sökaatt
utveckla sitt arbeta med arbetsgivare inom geografisktett avgränsat
område och söka dra samverkannytta rörande rehabiliteringattav en
sker dem emellan.

En viktig del i handläggamas kompetensutveckling hurannan avser
de ska kunna hantera de motstidiga krav ställs på dem. Försäk-som
ringskassans personal har fått utvidgad och motstridig roll. Samti-en
digt ska arbeta tillsammans med arbetsgivaren skasom man taman
tillvara individens intressen skydd och rättvisa. Samtidigtav som man
ska ska varje individ service ska följa byråkratiska regelverkge man
och tillgodose dess krav på effektivitet. Samtidigt arbetar medsom man
arbetslinjen, vilket fasta på det friskt hos människanatt ta äravser som
ska arbeta med rehabilitering grundad på medicinska bedömningarman
jmf. Linqvist 1995, RFV, AGRA, kap.7.

Den arbetslivinriktade rehabiliteringsprocessen innehåller två vik-
tiga Det handlar den enskildesteg. individengöra så friskattena om
och motiverad omständigheterna medger. Det andra handlarsom attom
individen åter ska kunna försörja sig arbete. Framgång i detgenom

avseendet handlar i utsträckning minska arbets-stor attsenare om
givarens risk. aktörEn arbetsförmedlingen, försäkringskas-extern som

eller ringen kan minska risken för arbetsgivaren och företagetattsan
ska åsamkas ovälkomna kostnader eller besvär. arbetsgivarringEn
bygger på inom ringen lyckas utveckla förtroende och för-att ettman
bättrat kunskaps- och informationsutbyte, för arbetsgivaren ochsom
den anställde medför minskad risk för problem och besvär skaatt
uppstå.

Mycket talar för huvudfrågan för arbetsgivarna inte den di-att är
rekta personalekonomiska kostnadseffektiviteten. Snarare oroligär man
för allt kan leda till komplikationer och konflikter mellan anställda,som
mellan företaget och facket Inte minst företag ochetc. värnar ar-
betsgivare ledningens uppmärksamhetsfokus. Företagsledningenom
måste kunna maximal tid och kraft utveckla kämverksam-ägna att
heten och affarema. Allt innebär distraktion förhållandei tillsom en
detta medför indirekt betydligt högre kostnad vadän snäven en perso-
nalekonomisk eller kostnads-intäktskalkyl kan visa von Otter,annan
1996.

Fördelarna med samordning intressen i arbetsgivarring haren av en
analyserats Otter, nyckelbegrepp samordnings-att ärav von som menar
kostnader samtidigt mindre risk föreligger för "fripassagerar-som
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begreppettalarOrganisationsteoriproblem. modernI omman
transaktionskostnader. Omkallatsamordningskostnader, även man reg-

kanaktörerolikaformiantingenkostnader, attuppstårför litelerar av
blir åt-problem inteellerandras insatser,på attsnålskjutsåkaförsöka

villinitiativ. Ingen göraavvaktar någonalladärförgärdade att annans
hoppasangelägenheter, utaniinvesteringarnödvändiga gemensamma

ledersamordningpåBristenandras insatser.snålskjuts pååkakunna
förslösas.till att resurser

samordningskostnadersidan, harandraåverksamhet,Reglerad av
ochbehovverkligaförokänslighetfusk,byråkrati,slag, t.ex.annatett

lederSamordninglösningar.innovativamotverkartrögheterandra som
kunskapermed högautvecklasprofessionersärskilda mentillofta att

perspektivochsärintressenockså egna
överenskom-frivilligaviasamordning,åstadkommaOlika sätt att

nätverk,mellanformerochregleringstatligmarknad,melser på somen
Allt-sammanhang.olikabra iochnackdelarochför-olikahar passar

med rela-betonakommit systemorganisationsforslcningen attharmer
lyhörd-bevararälvblir sig utandär ingen entivt gränser, nog,öppna

framhåller Otter.krav,omgivningensförhet
vill-omgivningenspåutsträckninghögiarbetararbetsgivarringEn
före-problemet,fortsätterarbetsgivaren ägainnebärbl.a.vilket att;kor,

organise-företagenmobiliseras,problemlösningsresursertagarens egna
vidställningringenstydliggörs,"beställare"rollderassåsig att somrar

obyrå-ochflexibeltfungerakandenmyndigheterna gör attsidan av
ochtill derastillgångharden närasamtidigt resurserlcratiskt, som

mobilisera ävenlättrelativtdet attorganisationsfonnen resursergör
arbets-förplatserståndtillförmedlemskretsen attutanför t.ex.-

medlems-följdtillskersistnämnda attexpertstöd. Detoch avprövning
sigförhandlingsposition,brahar varesomföretagen sammantaget en

ha.skullemyndighetellerför sigföretagflestade en
gränsöverskri-deidag ärutvecklingsprojekten ärviktigaste somDe

ochmobiliserakankonstruktivtoch sättfritt resurserpåvilkadande, ett
rehabilite-arbetslivsinriktadområdetfinns. Inomdedärengagemang

Arbetsgivaningarprojekt.viktigtsådantarbetsgivarringar ettring är
ieffektivitetenochkontaktytanökaförmodell attkan en nysomses

arbetsgivar-näringslivet. Enochsektornoffentligadenmellanutbytet

Pools:"EmploymentDebatt, 1995;DNansvaret",3 "Låt företagetOtter, taC. von
IndustrialandEconomicMarket",LabourtheApproach toResourceCommonA

1995.vol. 16,Denocracy,
9 1987.McGuiness,Clarke
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ring omsluter 15 000-20 000 arbetstillfällen kan lämp-som utgöra ett
ligt underlag för utveckling detta utbyte.av

I princip lönar det sig på eller "göratt sig med"ett sättannat av en
arbetshandikappad det finns fullt arbetsfömiögenperson, om en person

i stället. Staten rollsätta inte baraatt hand försörjnings-är att tar om
vanligtvis hjälpa till betalaansvaret utan även eventuell utbild-att att

ning Professor Casten framhållerersättare. Otter detta inteattav en von
långsiktigt hållbar modellär i samhälle ska effektiviseraetten som

resursutnyttjandet och minska de offentliga utgifterna.

Andra former företags- och arbetsgivarsamverkanav

Vid sidan arbetsgivarringar finns andra former företags-ävenav av
samverkan i rehabiliteringsfrågor. Galaxen exempel påutgör ett annat
företagssamverkan. Galaxen AB de fem byggföretagenägs istörstaav

ÄvenSverige. byggentreprenörema, byggnadsarbetarförbundet, SEKO
och Ledarna medverkar idag i samarbetet.

Galaxen förmedlings- och rehabiliteringsorgan inom bygg-är ett
branschen. bildadesDet 1986 Byggförbundet och de riksbyggandeav
storföretagen med syfte ordna arbete och rehabilitering föratt anpassat
arbetshandikappade byggnadsarbetare. skeddeDetta med stöd ettav
avtal mellan och de byggföretagen landet.istaten störstaen grupp av
Galaxen består moderbolaget, finns i Stockholm, och dotter-ettav som
bolag i och de övriga 23 länen. CentralGalaxen har tillvart ett av
uppgift samordna och utveckla verksamheten i LänsGalaxbolagen.att
Byggbranschen har under lång tid haft hög andel arbetsskador,en
främst belastningsskador rygg-, nackbesvär 0.dyl.. Tillsvidare-arm-,
anställningar sedan länge förekommande.vanligtär

finnsI varje län lokal anpassningsgrupp. länsanpassningsgrup-Ien
har beslutsmandat, finns från lokala arbets-representanterpen, som

givar- och arbetstagarorganisationer, företagshälsovården Previa,
länsarbetsnämnden AMI eller At och försäkringskassan. Beslut rö-
rande lönebidragen försäkringskassan och länsarbetsnämnden.tas av
Previa medverkar till fastställa individuell handlingsplan.att en
Beslutsfunktionen möjliggör snabba beslut och förhalningatt av
behandlingen rehabiliteringsärendena undviks. länI varje finnsav en
"uppföljare" erfaren branschrepresentant vilken harutgörssom av en
till uppgift framleta arbeten, till rehabiliteringsarbetet funge-att attse

° C. Otter, Widman "RehabiliteringM. i samarbete analysvon en av-
arbetsgivarringen i Karlskrona", Arbetslivsinstitutet, 1997.
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kvalitetssäkringverksamheten. En"tillsynsansvar"och ha överattrar
kvalitetssäkrat.Skånebolaget i daginletts.har ärverksamhetenav

delönebidragstatligtmed hjälpanställerLänsGalaxbolagen av
anpassningsgruppenVägarbetareochbyggnads-, anläggnings- an-som

före-placeras påindividtill varjesedan ut ettLänsbolagenvisar. attser
hand-individuelladendetordnas påarbetsuppgifterna sättdärtag som

Anställ-följerfortlöpandevilken länsgruppenlingsplanen upp.anger,
fyratillnormalfallet förlängasoch kan ivarje årningen omprövas max

ar.
informations-utvecklabl.a.arbetedagensdel i ärviktig attEn

förebyggande.ochrehabiliteringrörandearbetsledaretillspridningen
Trygghetsrådetmed stödhar rest runtbyggnadsarbetareerfarnaFem av

ochverktygdvs.verktyget"goda"detoch visatarbetsplatsertill upp
välfungerarochproduktivitetsbefrämjandemetoder är somsom

försöksverksamhet harDennapåellerergonomiskt sätt.annat senare
Arbetsmarknadsförsäk-ochfrån EUstödekonomisktmedutvecklats

verksamheten.tillskjutitsDagmarmedelvissaharringar. Därutöver
kommerdeUngefär hälftenutvärderats.harVerksamheten somav

må-medelsjukskrivningstid påmedsjukskrivnaGalaxentill sexär en
orskema. Drygtvanligastedelederoch ärinader. Besvär armarrygg,

rehabiliteringsverk-ideltagitsedanhar startentusentre personer
arbeteordinärttill utanåtervänthar ett500Flersamheten. än personer

yrkes-förlängt sittfemhundraharlönestöd. näraDärutöver personer
fåtal harEndastanställning.års ettgenomsnittmed iliv treverksamma

Galaxverksam-cost-benefit-analyss.k.Enlångtidssjukskrivna.blivit av
mil-90tilluppgårresultatetsamhällsekonomiskadetheten visar caatt

anställd.kronor00078ellerkronorjoner per
arbets-ochbranschinomförsatsningar attAndra intressanta en
arbetetrehabiliterandeochförebyggandeutveckla detgivarorganisation

ochMetallgruppenbl.a.skett inomhararbetsplatsnivåochföretags-på
MetallgruppenCentralfonden.Stiftelsenskogsindustrininom genom

ochförebyggandemedlemsföretagallamålhar att genomsatt som
hälsagodmedpersonalbibehålla sinsökaåtgärder skarehabiliterande

rehabilite-genomförandeochUtvecklingenpensionsåldern.tillfram av
rehabili-kvalitetssälcrademedsamverkanisker näraringsprogrammen

lettarbetetföretagsnivå harPåRygginstitutet.däriblandteringsaktörer,
inkluderandeavtallokalarehabiliteringsarbetet intressantatill förfram

rehabiliteringsarbetet.mål förkonkretaochrehabiliteringspolicybl.a.
därSörmland,regionalt ipågårförsöksverksamhetintressantEn

arbets-ochföretags-formverksamhet iuppsökande avgenomman
Projektetarbetsmiljöarbetet.utvecklaochförebyggasökerplatsbesök

samarbetegenomförs iochArbetsmarknadsförsälcringarfinansieras av
rehabiliteringsansvararbetsgivarensArbetarskyddsnämnden. Hurmed
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kan utvecklas lokalai och regionala rehabiliteringsverksamheter bör
möjliga i liknande försöksverksamheter.prövaattvara

6.2.4 Försäkringsbolag

De svenska försälaingsbolagen arbetar i varierande utsträckning med
frågor anknyter till försäkringstagamas hälsobefrämjande ochsom
rehabiliterande arbete. det följande harI vi valt sådantatt ettsom exem-
pel främst verksamhetSPP:s på området.presentera

Karolinska Institutets projekt "Hälsoekonomisk Utvärdering av
Rehabilitering" finansieras SjukförsäkringAMF och ProjektetSPP.av
omfattar urval försäkrade kvinnor och arbetare och tjäns-ett stort män,

försäkrade inom respektiveAMF SPPtemän, 1995 långtids-som var
sjuka och sjukpensionerade med nacke/rygg-besvär. nyligen publi-En
cerad delrapport fåtalpåvisar dem fått någon form reha-att ett av av
bilitering. 16 kvinnorna respektive 13procent männenprocentav av
har erhållit rehabilitering. skillnaderStora konstaterades beträf-även
fande vilken rehabilitering kvinnor respektive erhåller.typ mänav som
Spridningen mellan "goda" företag aktivt arbetar med rehabili-som
teringsfrågor respektive de inte någonting alls kangör antassom vara
stor.

Arbetsmarknadsförsälcringar AMF-Sjukförsälcring och harTFA- -
under följd finansieratår forskning och utvecklingsprojekt inomen av
områden med anknytning till olycksfallsförebyggande, hälsa och ar-
bete. Många projekten kan karaktäriseras forskningsprogramav som
och handlar långsiktig kunskapsuppbyggnad och internationelltom
kunskapsutbyte. Andra bedrivs praktisk försöksverksamhet påutesom
arbetsplatser och företag.

SPP Sveriges sjukförsäkringsbolag efter AMFär näst största
sjukförsäkring, tradition har varit starkt inriktad ålderspen-påsom av
sion. SPP betalar årligen cirkaITP 760 miljoner kronor från sjukför-ut
säkringen och miljoner från430 premiebefrielseförsäkringen. dagI

det ligger outnyttjad potential medverkai tillatt stor attanser man en
deras försäkrade blir friskare, något alla har vinna på-att attsom sam-

hället, näringslivet och varje enskild individ och dennes kretsnärmaste
anhöriga.av
Inom Affärsområde HälsaSPP:s har inlett projektverksamheterman

för olikapå utveckla kunskap hur kan stödja företagatt sätt om man
och arbetsgivare i rehabilitering anställda och förebyggandeav av
ohälsa. utvecklingsarbetetI ingår bl.a. utvärdering de olika typeren av

rehabilitering erbjuds. kvalitetssäkraFör verksamheten kart-attav som
läggs 90 rehabiliteringscenter. Bedömningen sker utifrån helhetssynen
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ska iingå register utnyttjaskommer irehabiliteringscentrenoch ett som
upphandlingoch försäkringskassortill företagrådgivning närSPP:s av

aktuell.blirrehabilitering
Även kunskapsupp-led iarbete ingårinriktatindividuellt ettsom

och denförsäkringskassanmed arbetsgivare,samarbetebyggnaden. I
diag-fram.tagits Fyrarehabiliteringsprogramindividuellaenskilde har

kärlsjukdomar,hjärt ochoch nacke,prioriterade:är ryggnosgrupper
erbju-hardepression. 100utbrändhet ochoch allergi,astma personer

rehabiliteringsprogram.sådanadelta idits att
före-arbetaförekonomiska incitamentstarkaha attsigSPP anser

med må-Bertil-exempel; 40 årmedillustrerasbyggande. Detta ett en
försäk-förtidspensionärkostarkronor000på drygt 20nadslön som-

miljonordrygt 1,3och SPPkronormiljonerdrygt 3,5ringskassan
kommerrehabiliteringsinsatsernatidigareerfaritharlcronor. SPP att

försvårighetekonomiskt. Enochhälsomässigtvinnadestoin är attmer
för-dvs. dåsjukdom,dagarsefter 90förstinkommerSPP är att man

liggersjukdomtidigfångaSvårighetengälla.börjar attsäkringen upp
sjukförsäk-utveckla helaföraktivtgrund för atttill satsaratt numan

cirka 30 000försäkrade, ärtotalt 600 000harringsrörelsen. SPP varav
demstudieförtidspension. Enharsjuka ellerregistrerade somavsom

under 1996 visarsjukskrivningsinförändringformhade någon avav
dessablandSPPförtidspension.fått attdem88 procent anseratt av
haderehabiliteringtidig ochmed rättmångasannoliktfanns som

arbete.återgå i sittkunnat
socialförsäkringssystemetinomskettharförändringarMånga som

rehabiliteringvadbl.a.arbetsgivarnapåkravställer av an-stora avser
kompli-medmedtillsammans attsjuka. Dettablirställda personersom

harsjukvårdeninomNeddragningarökar.diffusaochcerade symptom
kom-hälsovårdförebyggandeochrehabiliteringeftervård,medfört att

fåttharFörsäkringskassankrympandetill följdklämi resurser.avmer
arbetsuppgifter.heltfåttsamtidigtneddragna nyamansomresurser

mycketde harochbeaktas attdetta måste sammantagetSPP attmenar
bästapåfinns utnyttjasdemedverka tillpåvinna attatt resurser somatt

sätt.
deterbjudsskyddtill detkomplementförsäkringPrivat är ett avsom

deunderharFörsäkringsbolagen senastevälfärdssystemet.offentliga
sjukfallrehabiliteringsfrågor. Iiökat sittpåtagligtåren engagemang

avtalsförsäkringarvanligtvisträderdagar90tidlängrepågår änsom
följdtilluppstårkostnaderoch täckerinförsäkringaroch privata som

kostnaderarbete. Deåtergå ikunnatförsäkrade inteden somattav
rehabiliteringenarbetslivsinriktadedenföljdtilluppkommer attav

sammanlagttilluppskattaskostnaderavsevärda. Dessamisslyckats är
kronor.miljardercirka 5
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Försäkringsbolagens intresse rehabilitera de skadade harattav en
direkt koppling till den förersättning inkomstförlust bolagen harsom

ochOm kostnaderna ligger på derasatt utge. ansvaret ärpartsamma
bedömning kostnaderna torde bli lägre idag. samlatEttänatt ansvar ger
på sikt lägre och sänkt kostnad förpremier samhället i stort menar
Försäkringsförbundet. Förbundets utgångspunkt konkurrensut-är att

har bättre förutsättningar aktivera förebyggande insat-satta system att
Kostnadsmedvetenheten följdtill strikt tillämpade kravär storser. av

på kostnadstäckning. Vanligt jämförelser till trafik-är göratt man
forsäkringskonstruktioner finnsskadeornrådet och de inom detta.som

ha särskilt goda förutsättningarWASA/Länsförsäkringar sig attanser
hjälpa företag, då de små företagen och arbetsgivarna,inte minst ge-

och framväxt. Under inledderegionala förankring 1997 Läns-sinnom
försäk-försäkringar samarbete med Samhall rörandeResursett en ny

likt ambitioner, handlar hjälpa företa-ringsprodukt SPP:s attomsom,
sjukfrånvaro och rehabilitering. Försäkrings-lösa frågor runtattgare

ökadpaket rådgivning och rehabiliteringsutredningar,inkluderar att ge
erbjuda helhetslösningar till sina företagskunder. Samman-service och

försäkringsbranschen ha god kompetenssig störreatt ta etttaget anser
rehabiliteringsområdet.påansvar

innehåller försäkringsskydd för kostnaderFöretagsförsäkringar som
rehabiliteringsåtgärder har interehabiliteringsutredningar ochför mött

marknaden. dylik försäkring inomfrån Ennågot t.ex.större gensvar
företag. detotalt cirka 100 FöretagenSkandia har tecknats attanserav

rehabiliteringsarbetet tillsam-försäkring klararbehöver någoninte utan
med försäkringskassan.mans

älpmedelArbetshj6.3

försäkringskassornaför de medeldet följ ande redogör viI närmare som
därefter utifrån den be-arbetshjälpmedel förm.fl. disponerar för att

bidragethaft disponera granska hurgränsade tid harvi närmareatt -
används praktiken.i

medelBudgeterade6.3.1 m.m.

budgetunderlag för år framkommer begärda medel för1997I RFV:s att
avseende arbetshjälpmedel stadigt har ökat.försäkringskassoma posten

År till kronor och föruppgick de budgeterade medlen 94 miljoner1996
efter-medelstilldelningen till miljoner kronor. Vidår 1997 ökade 105

försäkringskassomas användahörande med det sig medelRFV visar att
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till1995/96 och för år 1997budgetåretförmiljoneruppgick till 128ca
disponeras RFVmiljoner kronorframgår 5miljoner. Det75 att av

området.projektför inomunder 1997
arbetshjälpmedel för budgetåretför bl.a.kostnaderuppskattarRFV

miljonertill 143och för budgetår 2000miljoner kronortill1998 116
längresärredovisas intebudgetåret 1998fr.o.m.Observerakronor. att
försäk-ställs tillmedlenarbetshjälpmedel,arbetstekniska utan som

arbetslivsin-medsammanlagtsharförfogande posternaringskassomas
läkarundersökningar,läkarutlåtanden,rehabiliteringstjänster,riktade

för sjukpenning.ställetarbetet ioch fråntillochbidragsärskilt resor
för-sammanläggningenmedavsikten är attharRegeringen angett att

medel be-dessaförmöjlighet inomsäkringskassoma att ramennu ges
samverkansvinstcr.uppnåsyftebl.a.projekt, iolika attdriva

be-försäkringskassanfattadeuppgifter från RFVinhämtadeEnligt
beviljade iFörsäkringskassoma1997.underärenden565totalt 3slut i

ansökningarmedan 380arbetshjälpmedel,förbidragfall1853 om
avslogs.hjälpmedel

tillsammansmedel försärskildaårsedan några attdisponerarRFV
arbets-projekt inomangelägnautvecklaArbetsmarknadsstyrelsenmed

miljonerRFV 5disponerar1998budgetårethjälpmedelsområdet. För
kro-miljoner10förfogardelAMS överändamålet. Förförkronor man

hjälpmedel inomutvecklaföranvändasskaMedlen attår. om-nor per
viktigtbl.a.och det attlösningarfungerande ärsaknasdär detråden

kandensågeneralitetharområden attsker inom storutvecklingen som
ledautvecklingenhandikappade. Kanmångaanvändaskomma att av

bedömsyrkesområdeheltpåinkommer nytthandikappade etttill att
lokalpåutvecklingsarbetetskerVanligtvissärskilt intressant.det som

medlenHittills harkonsulter.tekniskaupphandlasvid behovnivå,
förolika slagIT-baserad teknik attframställatillfrämst attanvänts av

arbetssituation.stöd sinifunktionshindradege
gångpåsamprojektochprojekt ärexempel på intressantaSom som

ande,följkan nämnas

tillanpassningförrobotsystemutvecklingRobotarmprojektet av--
drift,stationärrullstol ochelektrisk

arbetsplatsen.teknik påkompensatoriskmeddyslexiprojektFlera-
tecken-åtkomstsnabbinnehållerbl.a.döva,förFjärrtollcning avsom-

arbetsplatsen,direkt påtolkning
hörsel-förutrustningframtagandetinnefattarStorsalProjektet av-

ochdeltagaretill 200medkonferenserdeltar iskadade uppsom
arbetslivet.ifor dövavideokommunikationektetVida-proj personer-
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6.3.2 Samverkansavtal mellan Yrkesinspektionen
försäkringskassanoch omfattas arbets-även-

älpmedlen

Arbetarskyddsstyrelsen beslutade i början 1990-talet initieraatt ettav
centralt samordnat förprojekt arbetsgivarens organisation arbetsan-av
passning och rehabilitering tillsammans med nio yrkesinspektions-
distrikt. Samarbetet redovisas i avsnitt 6.2.2. Härnärmarem.m. anges
endast kortfattat inriktningen och målsättningen med projektetatt var
dels undersöka hur arbetsgivarens organisation arbetsanpassningatt av
och rehabilitering fungerade, dels finna bra samverkansmetoder medatt
försäkringskassan.

Under projekttiden har flertal samverkansavtal kommit till ståndett
mellan respektive försäkringskassa och yrkesinspektion inom distriktet.
Avtalen och förinnehåller mål motiv samverkan, olikat.ex. samver-
kansfonner beträffande möjligheten få fram erforderlig statistik, ochatt
frågor beträffande tillsynen arbetsgivarens anpassnings- och rehabi-av
literingsansvar enligt respektive dag samverkansavta-AFL AML. I är
len rikstäckande.i princip

ArbetsanpassningArbetarskyddsstyrelsens 1997:8, ochI rapport
effekternarehabilitering redovisas och utvärderas projektet. I rap-av

bilaga finns samarbetsavtalen medtagna. Vi vill särskilt lyfta5portens
fram läns allmänna försäkringskassaavtalet mellan Malmöhus och
Yrkesinspektionen Malmö distrikt i avtalet mellan Kristianstadsi samt
läns allmänna försäkringskassa och Yrkesinspektionen i Malmö dist-

arbetshjälpmed-rikt. finns uttryckliga riktlinjer berördessaI som
fall försäkringskassan behöver hjälp medlen. avtalen i deI att attanges

enligt gällande lagstiftningbedöma arbetsgivarens skyldigheter att an-
anställdskaffa arbetshjälpmedel och eller arbetsplatsen tillanpassa en

kan inhämtas från Yrkesinspektionen. möjlighet bör,yttrande Denna
enligt dock tillgripas hand, efter andra före-vad i sista attsom anges,
kommande lämpliga har såsom länsarbetsnämn-utnyttjatsexpertorgan
den, företagshälsovård m.m.

försäkringskassoma6.3.3 hanterar ärendenHur som

arbetshj älpmedelrör

undersökning under efterhörde hur försäkringskassomal 1993 RFVen
hanterade bidragsforrnen. har i sammanställning konstateratRFV en
bl.a. följande.
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fallen försäkringskassan,Ansökan initierades i 10 i 64procent av av
försäkrade själv anställda och företagare,den i 14 procentprocent av

fallen fal-arbetsgivaren och 13 I 95 procentprocent avav av annan.av
arbetshjälpmedel för personligt bruk och ilen beslutet 5avsåg procent

ärendenaanordning. hälftendet klassificeras Ikunde änsom mer av
socialförsäkringsförmånanställde/företagaren inte någonuppbar den

fanns kontorsornrådetFlertalet sökande inomvid ansökningstillfállet.
funktionshinderlantbruk/skogsbruket 15 %. Typiska% och inom38

sjukdomar iryggvärkssyndrom övrigadiskbråck ochutgjorde samt
synskada huvudsak-hörselskada ochDärefter utgjorderörelseorganen.

beviljades bi-bidrag. de flesta fallansökantill Iliga anledningen om
ADB-stöd förhörselhjälpmedelspecialmöbler,draget för samt som

fordon.tillbehör tillsynskadade och som
försäkringskassorkontakt med antalutredningen varit ihar iVi ett

inhämtat lo-har viärendeslaget. övrigtIhandläggningenangående av
efterhörande medVidförsäkringskassor.från tvåuppföljningar ettkala

resultat frånredovisadeRFVframkommerförsäkringskassorantal att
redovi-det följandeallt väsentligt.gälla i Ifortfarande kan1993 sägas

ochförsäkringskassomakontakterna medframkommit ivadsas som
uppföljningar.kassomasvad kan utläsas ursom

anställ-fall lämnar dende flestabekräftar iFörsäkringskassoma att
bidrag tillansökaninmed hjälp någonellersjälvde/företagaren omav
sjukskriv-ansökan någonföranleds inteOftastarbetshjälpmedel. av
anställde/denTroligen fårarbete.söker idenning, ärutan som

handikapp-läkare,bidragsforrnenkännedomföretagaren genomom
eller från kommunenföretagshälsovårdenkontakt medorganisationer, i

social service Närmareinformationsamband medi m.m.omannan
försäkringskassorna Ikan inteinformationsvägamauppgifter ange.om

försäkringskassorlämnar mångablir sjukanställdefall dende som ru-
ocksåArbetshjälpmedlen finnsbidragsmöjligheten.informationtin om

"Rehabilitering"informationsbroschyrförsäkringskassomasmedtagna i
broschyr.särskildoch i en

Försäk-bidragsmöjlighetenkännedomdåarbetsgivarenfårHur om
till arbets-informationsändarutinhar interingskassoma utattsom

möjlig-särskilt rörandeellerinformationmedgivarna integrerat annan
troli-får arbetsgivarenarbetshjälpmedel. mångaIförheten till bidrag

företagshälsovården. Enkontakter meddel information genomgen av
positivtuppleverarbetsgivarensådant ärdel kassor atttror somsom

kanintresserad Informationenoch äventill sig taslättare att ta av.vara
andra företag.kanske kontakt medokonventionellt ipå sätt,emot mer

det inteförsäkringskassortillfrågadeSamtliga är överens attom
arbetshjälp-kan betraktasför vadreglerfinns några klara somsom

tillförsäkringskassornafall vänder sig mångatveksammamedel. I mer
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Yrkesinspektionen för bedömning vad kan ligga inomsom anses
arbetsgivarens ansvarsområde enligt från alla försäk-AML. Långt i

emellertid upparbetade samarbetsavtal ocksåringskassor har som om-
dettafattar arbetshjälpmedlen eller kontakter avseende mednärmare

försäkrings-och resultatet detta iYrkesinspektionen utmynnar attav
diskussioner alter-tveksamma ärenden direkt vidkassoma löser mer

övervägande tillfrågademed arbetsgivaren. antaletförhandlingarnativt
från andrainhämtar yttrandekassor de även expertmyn-attanger

länsstyrelsen för jord-lantbruksenheten viddigheter utrönaattt.ex. av
verksamhet. reglerar visserligensin AMLbrukares till utrustning irätt

riskerar den funktionshind-tillhandahålla,skavad arbetsgivaren men
de lämnar bidragflera kassorbli arbetslösrade anställde attatt anger

skullearbetsgivaren egentligen ståochenskilde ändåtill den attoavsett
personliga hjälpmedeldet då oftaflesta fall gällerkostnaden. deför I

föreningar eller mycket småorganisationer,och arbetsgivaren är en
företag med knappa resurser.

tillde vänder sigförsäkringskassornafallI många t.ex.attanger
särskiltanställdes behovdenför klarläggaföretagshälsovården att av

arbetslivstjänsterutredningenkassor köperarbetshjälpmedel. Några av
avtal köp tjänst.tecknat allmäntändå harmed vilka de ett avom

arbetsplatsbesök medförsäldingskassornafåtal fallEndast i görett
gång.handläggningensunderYrkesinspektionen

allt svårarede detpåpekatförsäkringskassor hardelEn att somser
arbetshjälp-behovkommandeberäknaförutse ochunder åretatt av

för fram-kostnaderhögatidigt under åretredanIbland harmedel. man
fört med sig devilket hardatautrustning,och dyravancerad attför allt

slutet året.tillräckerbudgeterade medlen inte mot av

Samverkansformer6.4

Inledning6.4.1

redogörakommerfinansiell visamverkansforrner attDe natur somav
modellerna DAGMAR, FIN-riksomfattandeföljande deför deti är

försöksverksamheternaGenerellt kanoch SOCSAM.SAM attanges
beslut ochkrav påställer högreoch SOCSAMFINSAM gemensamma

DAGMAR-modellen.s.k.denorganiserad samverkandärmed än
hargång några årförsöksverksamheterna har varit iEfter att rege-

försöksverksamheter, fyr-regionalatillklarteckenringen störregettnu
mellan myndigheterna uti-samverkanfrivilligpartssamverkan och mer

samverkan ska för-Tankenoch behov.förutsättningarfrån lokala är att
skälinslag verksamheterna. Somidjupas och bli permanentett anges
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fördjupad samverkan underlättar uppnåendet i vissaatt en av samsyn
frågor nödvändiga i och med det med renodlingär synsättetsom nya av
trygghetssystemen.

Dagmar-modellen6.4.2

DAGMAR korn till år och innebär och landstingsför-1991 att staten
bundet destinerar del de Dagmarmedel,ersättningar statenen av som

förbetalar till sjukvårdshuvudmannen, särskilda behandlings- och reha-
biliteringsinsatser. Målet sänka Socialförsäkringens kostnader i åt-är att

omfattning de specialdestinerade medlen.minstone samma som
från betalas från försäkrings-Medlen härrör sjukvården inte utmen

träffatskassan förrän överenskommelse mellan kassan och sjuk-en
vårdshuvudmannen hur medlen ska användas. Respektive landstingom
fär andel det totala beloppet. Sjukvårdshuvudmarmen redovis-sin ärav
ningsskyldig till försäkringskassan med avseende medelsförbruk-på

resultatning, m.m.
medel enligt fattas samband med överlägg-Beslut DAGMAR iom

Landstingsförbundetmellan och företrädare för sjuk-ningar staten som
vårdshuvudmannen.

medel för ersättningarna från sjukförsäk-Särskilda inom ramen
för rehabiliterings- och behandlingsinsat-sedanringen har 1991 avsatts

och sjukvården. Första året, verksamhetsåret 1991,hälso-inomser
fördelades till de olika landstingsom-miljoner kronor400avsattes som

Mkr och för Mkr.435 1997 250rådena. år 1996För avsattes avsattes
År definiera olika med stödkunde l 073 satsningar1993 avman

det ochDagmarmedel, år 1994 rörde sig 1 176 år 1996 1054.om om
målet med de särskilda medlen har ökaövergripande varitDet att

området medicinsk rehabilitering för snabbarekapaciteten inom att
liv denåterföra arbetslivet eller till aktivt i övrigt.människor Ii ett

träffats Landstingsförbundet ochöverenskommelse mellan statensom
omfattning skulle inriktasför påtalades medlen1996 i större motatt

rehabilitering människor med psykiska störningar med hänvis-samt,av
förtill önskemålet allmänt förbättrade rehabiliteringsinsatserning om

de äldre, fördelning projektmedlen skulle skejämnareatt moten av
Ävenolika åldersgrupper. könsperspektivet skulle uppmärksammas.

Uppföljningen riksnivå hur de särskilda medlenpå använtsav avse-
ende inriktning årligen. uppföljningen gällerDen årgörs senastem.m.

Uppföljningen1996 och har publicerats i redovisar 1998:3. visarRFV
högre andel års särskilda medel har till projekt1996att avsattsen av

vänder till hela befolkningen; 44 i jämförelse medsig 33procentsom
oförändradför andel, 29 medlen har1995. En procent,procent av av-

18-12427



1998; 104SOUpraktikenRehabiliteringsarbete194 i

ohälsan.psykiska Pro-denförbättrainriktningmedprojekttill attsatts
frånandelhar ökat sinhälsan/livskvalitetenförbättramåletjekt med att

år 1996.till 2016 procentprocent
Årsredovisning socialförsäk-förhar i RFV:sRiksförsäkringsverket

försäkrings-slutsatsendragit denbl.a.36 att1997Budgetåretringen s.
Dagmannedlenmöjlighetenutnyttjatgrad haralltför ringakassan i som

ochprojekt insatser.behovSocialförsäkringensstödjaatt avger

Socsam-modellernaochFinsam-6.4.3

fårförsäkringsanslagetdelarpåbyggerSOCSAMoch attFINSAM av
för-sänkasyftesjukvården iochhälso- attinomtill insatseranvändas

fåringående gemensamtettsäkringskostnadema. De parterna ansvar
hälso-för detsocialförsäkringenför samtbeloppetdisponiblaför det av

förbeloppetbudgeteradesocialtjänstenrespektivesjukvårdenoch
Dagmarmodellentillsocialtjänst. Isjukvård motsatsochhälso- samt

"utifrån".medeltillförs inga
social-mellansamordningfinansiellmedförsöksverksamhetLokal

bedrivitsFINSAM-projekt harsjukvården,ochhälso-ochförsäkringen
1994 på-Sedan1993-1997.periodenunderlänfemtolv kommuneri

social-därSOCSAM,försöksverksamhet ävenliknandegår även en
SocialstyrelsenochRiksförsäkringsverketingårtjänsten part.ensom

nationell nivå.påutvärderingförgemensamtsvarar

FinsamtillBakgrund6.4.4

sjukvårdshuvudmän,samtligaSocialdepartementetinbjöd1991I mars
sitt intresseanmäla attprimärkommuneroch attförsäkringskassor av

finansiellbättreskapasyftemedförsöksverksamhet attdelta i enen
socialförsäkringssystemetsjukvården,ochhälso-mellansamordning

frånsammanfördeTankensocialtjänsten. att resurseroch manomvar
bedöm-samordnadeförincitamentskapasdetskulleområdenabådade

minskadochhälsaförbättradtillbidraskulleåtgärderochningar som
försöks-aviseradedenförsamhällsekonomin. Intressetpåbelastning

förde företrä-1991höstenUndervisade sig stort.verksamheten vara
huvud-med vissadiskussionerfördjupadeSocialdepartementetfördare
social-fannbearbetningEfterintressanta.bedömdesmän varasom

medgnmdmodell vissaenhetligförordaskäl gene-departementet att en
kunnaskulleförsöksverksamhetförföljasmåsteregler attrella som

medges.
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I 1991/92:105proposition föreslogs ökade möjligheter att genom-
föra lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring

hälso-och och sjukvården. lokala försökenDe skulle bygga på vissa
förutsättningar. Utifrån dessa skulle berörda avtalipartergemensamma

reglera hur det enskilda försöksprojektet skulle bedrivas, hur ochvar en
skulle inflytande försöksverksamheten och de for-utöva över närmare

för beslutsfattande. Försöksverksamheten skulleett gemensamtmerna
regleras särskildi lag.en

Försöken skulle innebära sjukvårdshuvudmannen utöveratt ansvaret
hälso-för och sjukvård delansvar för utgifter för sjukpenningettgavs

och rehabiliteringsersättning enligt lagen allmän försäkringom m.m.
förFörutsättningar skulle skapas flexibel medelsanvändning fören mer

åtgärder syfte åstadkomma förbättradi rehabilitering och begrän-att en
socialförsälaingskostnadema medel för den allmännaattsa genom

sjukförsäkringen ställdes till förfogande.
möjliggöra för försöksparterFör så önskade lo-inrättaatt attsom en

kal nämnd för hälso- och sjukvården försöksornrådeinom föreslogsett
från kommunallagensmöjliga bestämmelseratt avsteg var om propor-

tionella val.
föreslogs efterFörsöksverksamheten regeringens tillstånd få bedri-

under åren 1993-1995 i högst tio områden i landet. förutsättningEnvas
för försöken uppföljning och utvärdering genomfördes lokalpåattvar

nationell nivå. Sådan uppföljning och utvärdering försöken skul-och av
Riksförsäkringsverkethandhas och Socialstyrelsen.gemensamt av

förslag riksdagenRegeringens och lagen 1992:863antogs av om
med finansiell socialför-lokala försöksverksamhet samordning mellan

träddesäkring och hälso- och sjukvård i kraft den januari medl 1993
tidsbegränsning till den januari 1995 Finsamlagen. har där-Lagenl
efter fortsatt giltighet flera omgångar och gällde tilli utgångengetts av
1997.

Bakgrund till6.4.5 Socsam

med medgivande lokala försökjanuari startade regeringens medI 1993
finansiell samordning mellan socialförsäkringen och hälso- och sjuk-
vård. utformningen aktualiseradesUnder arbetets gång med den även
förutsättningar för utvidgad samverkan, vilken också ingick kom-ien

socialtjänst. Under beredningen propositionen till Finsamavmunens
inbjöds samtliga sjukvårdshuvudmän, kommuner och försäkrings-även
kassor anmäla delta försöksverksamhet syfteintresse i medatt attav en

skapa bättre finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården,att en
socialtjänsten och socialförsäkringssystemet. Syftet inventeraattvar
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mellansamordningfinansiellåstadkommaföridéerochalternativ att en
detutsträckningvilkenundersöka iocksåsektorerna, attde tre men

försöksverk-sådanbedrivahuvudmänberördahos attfanns intresse en
visade sigförsöksverksamheten stort.församhet. Intresset vara

medvidaresedanarbetadeSocialdepartementetinomarbetsgruppEn
regel-hurövervägdeochgång ettarbetetsunderframkomidéerde som

mellansamordningfinansiellmedförsöksverksamhetlokalförsystem
Arbetsgrup-utfonnas.skulle kunnasamhällssektoremaberördade tre

finansiellblirHur ett-iredovisats trerapportenhar sam-förslagpens
socialtjänstsjukvård ochochhälso-socialförsäkring,mellanordning

1994:15.Ds
lokaltillförslagframregeringenladei 1993/942205propositionenI

socialförsäkring,mellansamordningfinansiellmedförsöksverksamhet
allmänskulleförslagetEnligtsocialtjänst.ochsjukvård enochhälso-

kommakunna överenskommunochlandstingförsäkringskassa, ett en
verk-sektorersberördaförekonomiskaföra resurseratt sammanom

ansvarade förfinansiell Dens.k.till somsamhet ram.gemensamen
delarför dekostnadernaförocksåansvarade avförsöksverksamheten

Vilka ornrå-försöksverksamheten.ingå iskullesektorerberörda som
självaföreslogsförsöksverksamheten parternaiingåskulleden som

angiveninomkomma överens ram.enom
handhashandförstaiförsöksverksamhetenskulleregeringenEnligt

kunde ettorganisation. Dennafristående avvarafrån parternaenav
avtalträffarkommunalförbundbildatoch kommunen somlandstinget

ingående gemensamtförsöket parteriallaidenmedsamverkanom
beställarförbund.kalladorganisationledningsorgan,fristående nyen

för-ideltogkommundenföreslogsförutsättningar somUnder vissa
Lednings-verksamheten.ledningenhandhafåsöksverksamheten av
utifrån.ochlagstiftning ettgällandeförskulle, inomorganet ramen

målbeslutauppgiftenövergripande attden omhabefolkningsansvar,
planera,verksamheterna samtingåendeförsöketde iförriktlinjeroch

föreslogsLedningsorganetdessa.finansieraochupphandlaprioritera,
brukarbeställarutförandemodellers.k.iuppgifterhaintedäremot som

berördedirektbeslutochUppgifterutförande. en-beskrivas somsom
hoskvarliggaskullemyndighetsutövning,innefattandeskilda, bl.a.

huvudman.respektive
Ären-stycken.till tiobegränsasskulleförsöksverksamheterAntalet
med-underberedaskundeförsöksverksamhettillmedgivandeden om

skulleRiksförsäkringsverket, ävenochSocialstyrelsen somverkan av
Resursernaverksamheten.administrationcentral res-övrigför avsvara

Social-medsamrådefterfastställdes parternatillfördespektive part av
fördelninggälldeRiksförsäkringsverket. Detsamma avochstyrelsen
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och underskott. Försäkringskassans andel och underskottöver- över-av
föreslogs fördelas mellan och försäkringskassan.staten

Reglerna for försöksverksamheten bestämmelser bildandesamt om
beställarförbund och hur det ska arbeta har förts lagenin iav m.m.

lokal försöksverksamhet med finansiell1994:566 samordningom
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Socsam-

kraft fr.o.m. den juli efter för-lagen, trädde i 1 1994 och gällersom
utgången år 2000.längning t.o.m. av

1997/98:41 föreslagithar proposition det inomRegeringen i att
förförsöksverksamhetens borde regio-även störreutrymmegesram en

befolkningsunderlagetförsöksverksamhet, där inte endast och rela-nal
förhållanden intresse i utsträckning delokalativt ävenutan storvar av

borde därför finnas möjlighet förgeografiska förutsättningarna. Det en
landsting, tillsammans med flera kommunerförsäkringskassa och attett

försöksverksamhet. Försla-landsting bedrivainom en gemensamsamma
fr.o.m. april har införts lagenriksdagen och 1998 i attget antogs enav

flera kommunerlandsting tillsammans medförsäkringskassa och ett
försöksverksamhet.får bedrivalandstinginom en gemensamsamma

för-nuläget beslutat medge i igångsättandehar iRegeringen att av
för kommuner. Ytterligare antalförsöksverksamhet Socsam ett an-sex

under beredning.sökningar är

ochutvärderingar Finsamoch6.4.6 Rapporter av
Socsam

flera lägesrappor-Socialstyrelsen har lämnatRiksförsäkringsverket och
och 1995:1.för RFV redovisar 1994:7FINSAMter

de första årenmed inriktning påutvärdering FINSAMEn tre pre-av
Riksförsäkringsverketslutrapport,FINSAMi rapportensenteras en-

finansiell samordning, 1997:1. Ioch Socialstyrelsen, rapporten anges
socialförsäkringen ochsamordningen mellanfinansiellabl.a. denatt

till besparingar i försöksornrådenasjukvården har lett vissahälso- och
med dagarohälsotalet minskade 2,5 iperioden 1993-1995,för samt att

dagar.med rikssiffran ökade med 2,1jämförtförsöksornrådena som
utvecklats och förbättrats inomhar ocksåSamarbetet mellan parterna

har kunnat försöketViktiga insatser iför försöken. även görasramen
vilka fördelar kan utvinnasoch medvetenhetskapa insiktatt om som

insatser.för den enskilde av gemensamma
lägesrapportoch Socialstyrelsen har iRiksförsäkringsverket en

utförts föranalys de utvärderingaröversikt ochlämnat av somen
Stenungsund Finansiell samordningförsöksområdetSOCSAM inom

1997:2.
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samverkansformerutveckling6.4.7 Fortsatt av

b1.a.1994/95:SfU socialförsäkringsutskottet17betänkandeI tog upp
dags förUtskottet fannjjzrpartssamverkan.frågan att att tavarom

med finan-försöksverksamhetenutvidgningeniytterligare stegett av
försäkringskassan och hälso-socialtjänsten,mellansamordningsiell

för-arbetsmarknadsmyndighetema iinlemmaochoch sjukvården även
riksda-förslag tilloch lämnadeberedde frågansöken. Regeringen ett

försöksverksam-arbetsmarknadspolitiskföljde förslaget. Engen, som
Syftetantal kommuner.byggas i ärpåhet håller attstortettatt uppnu

arbetsmarknadspolitiskadetlokal samverkan inomförfinna former
arbetsförmedlingar och kommunerformiområdet mellan staten av --

medel.offentligaanvändningeneffektiviseraför att av
nivåerSocialförsäkringensSamverkan,l996/97:63,propositionenI
behovdet farmsframhöll regeringenadministration stortoch attm.m.,
bättreförsamhällets samladeutnyttjaeffektivt attatt resursermerav

stödåtgärder.behov Rege-människorsenskildatillgodosekunna av
och ända-vidareutveckla braskälfannskonstaterade detringen attatt

reha-förbättre förutsättningarsamverkansmodellermålsenliga som ger
frivilligmöjlighet tillinföradagsbiliteringsarbetet. Det att envar nu

be-istödja allasyftemyndigheter iberörda ärförsamverkan att som
formbedrevs isamverkansärskilda Deninsatser.hov av pro-somav

ordi-i denutvidgas till ingåochövergåhåll borde attjekt på många
nöd-samverkan ansågsTvärsektoriellhela landet.verksamheten inarie

problem tillkomplexamedfåeffektivareförvändig att merpersoner
behövaskulle intesamverkansprojektlokalaFramtidaförsörjning.egen

propositio-riksdagen.eller Iregeringengodkännandesärskiltnågot av
rehabiliterings-samverkan inomförriktlinjervidare vissaföreslogsnen

området.
1997/98:l återkomprop.för 1998budgetpropositionenI rege-

mellansamverkanfrivilligmöjliggörförslagradmedringen somen
få träffaskaförsäkringskassan över-innebärFörslagenmyndigheter. att

länsarbetsnämndochlandstingmed kommun, attenskommelser om
användningeffektivareuppnåsyfteprojekt idelta i att engemensamma

få slutaoch landstingska kommunerVidaretillgängliga resurser.av
länsarbetsnärnn-försäkringskassan ochmedvarandraavtal med samt

och sjuk-hälso-respektivesocialtjänstenförinomden att, ramenom
finansieringenbidra tillochområden, delta ivårdens gemensammaav

kommunersamverkanformför denna ärförutsättning attprojekt. En av
finansiering-tillprojektet också bidrarmedverkar ioch landsting som

förinblandadetill deproportionbör stå iMedlen parternas ansvaren.
till. börriktar Detsamverkansprojektet sigför denåtgärder grupp som

ande-bidrar med likaallanödvändigt storadäremot inte parterattvara



SOU 1998:104 Rehabiliteringsarbete praktiken 199i

lar. effektivareEn användning respektive tillgängliga medelpartsav
bör kunna uppnås på några års sikt. tänktDet Riksrevisionsverketär att
ska ha granska verksamheten bedrivs i samverkan mellan för-att som
säkringskassoma, arbetsmarknadsmyndighetema med kommun ochsamt
landsting. Riksrevisionsverket ska ha del kommunensäven rätt att ta av
redovisning avseende sådan verksamhet bedrivs och delvis finan-som

samverkan med försäkringskassan och länsarbetsnämnden.sieras i
betänkandet 1997/98 SfU:1 tillI propositionen socialförsäk-anger

ringsutskottet bl.a. följande särskilt intresse.ärsom av

"Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Riksförsäkrings-
Socialstyrelsen har arbete tillsammansverket och initierat medett

kommunförbundet och Landstingsförbundet syfte stimulera dei att
aktörerna till fördjupad samverkan utifrånlokala och regionala en

helhetssyn människan. Arbetet med formulerapå att gemensamma
mål, verksamhets- och handlingsplaner liksom för utbild-program

regionala konferenser har genomförts underning har påbörjats. Fyra
länschefernaoktober/november med de berörda och företrä-1997

med inriktning klargöra förvänt-dare för den nationella nivån att
planeringen lokalunderlätta den fortsatta på nivå. Ge-ningar och

fördjupadförslag utvidgas möjligheterna tillregeringens ennom
omfatta fyra finns dock ingetsamverkan till Detparter.att som

mellan två ellerhindrar samverkan bedrivs Entre parter.att samver-
socialtjänst och arbetsförmedlingen ikan kommunensmellan t.ex.

således fullt tänkbar. för-till arbete Ensyfte hjälpa äratt personer
de samladedet möjligt utnyttjadjupad samverkan gör att resurserna
angeläget de redo-och kvantitativt.bättre, både kvalitativt Det är att

effektivareförbättrad metodutveckling och ad-visade insiktema om
FINSAM-försöken till och får genomslag ifrånministration tas vara

fördjupad samverkansamverkansarbetet.det utvecklade Genom en
till helhetenskapas möjligheter hänsyn imellan flera tarparter som

olägenheterSamtidigt kan enskilda besparasindividens situation.
den andrafrån den myndigheten tillmed onödan slussasiatt ena

vidför individen minskas kan uppståroch problem som annars
undvikamyndighet till Därmed kanövergång från annan. manen en

försörjasvårigheter för sig det skäletdet uppstår attatt en person av
ärendet drar på tiden eller han eller honhandläggningenatt ut attav

till aktivt livförlorar återvända på grundmotivationen att ett av
långa väntetider för få rehabiliteringsåtgärd. fördju-Enatt t.ex. en

underlätta för individenpad samverkan kommer komma till-att att
baka till aktivt liv. Från myndighetsperspektiv kommer- bortsettett
från effektivitetsvinstema fördjupad samverkan underlättaatten-

frågor nödvändigauppnåendet sådan i vissa iärsamsyn somav en
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trygghetssystemen,med renodlingoch med det synsättet avennya
bedömningförde reglernatill uttryck i närbl.a. kommit avnyasom

har så komp-arbetsför. Vissaska enpersoneranses somen person
arbetsmarknadsmässigt,socialt ochmedicinskt, attsituation,licerad

myndigheterfleramellanmed samverkannödvändigtheltdet är

detangelägetdetutskottet,fortsätter attbakgrunden, ärdenMot gene-
utifrån lo-berördamellansamverkantillmöjlighet parterrellt införs en

skasamverkan, intebehov. Dennaochförutsättningarkala varasom
blidärmedkommer permanentspecifik sektor, ettatttillbegränsad en

fastställsdetviktigt gemensamtettverksamheterna. Det attinslag i är
detslå fastmyndigheterna. Förberörda attde attsamverkan förmål om

utskottetverksamhetlångsiktigoch atthandlar permanent anserom en
klart framgår.dettasåbör justeraslagtexterföreslagna attregeringens

dekan disponerasmedelnödvändigt vissaDet att samver-är även av
verksamhet. Rege-fungerandefå gångisyfteikande attparterna en

ska ställasmedelsärskilda1998budgetåretförföreslagitharringen att
vis-sammanslagningförfogandeförsäkringskassornastill avengenom

Utskottetsamverkansvinster.uppnåsyfterehabiliteringsmedel i attsa
1997/98:SfU1yfinansutskottetyttrande tillmed sittenlighetianser

ska fårehabiliteringförmedlenkronormiljoner100ytterligareatt av
snabbfåskasamverkansåtgärdemaförangivetanvändas på attsätt en

miljoner,till 814uppgådärmedkommermedlensärskilda atteffekt. De
admi-försäkringskassansföranvändasfårkronormiljoner200varav

nistration.
harändringarnaföreslagnautskottetmed deförslagRegeringens av

komplette-AFLharapril 1998denfr.o.m. lochriksdagenantagits av
träffamöjlighetförsäkringskassan attbestämmelsemedrats som geren

länsarbetsnämndochlandstingmed kommunen,överenskommelse om
tillgängligaanvändningeffektivareuppnåsyftesamverka i att avatt en

AFL.stycketandrakap. 2 §i 18juli 1998den lfr.o.m.resurser
projektmedverkan ilandstingetsochkommunensFör gemensamma

och sjuk-hälso-och1980:620socialtjänstlagenharslagetdet härav
bestämmelserlikartademedkompletterats1982:763vårdslagen som

socialtjänstenförlandstinget inomochkommuneninnebär att ramen
överenskommelserträffafårsjukvårdsområdetochhälso-respektive
länsarbetsnämndenochförsäkringskassanallmännadenvarandra,med

till-användningeffektivareuppnåsyftesamverka i att avatt enom
gängliga resurser.
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regleringsbrev förRegeringens6.4.8

budgetåretmyndigheterna 1998

för Riksförsäkrings-budgetåretregleringsbrev för 1998regeringensI
Arbetarskyddsstyrelsen/ASS och Ar-Socialstyrelsen/SoS,verket/RFV,

myndighetsspeciñka ochbådebetsmarknadsverket/AMV myn-anges
regle-redovisningskrav. Avuppdrag ochmål,dighetsgemensamma

resultatuppföljning börmyndigheternasframgårringsbreven även att
ske gemensamt.

myndigheternamyndigheternämndaförregleringsbreven attI anges
användningeffektivsamverka såmålska ha attattgemensamt ensom

Syftetrehabiliteringsornrådet. äruppnås inomtillgängliga resurserav
möjligtdet blirsåblir tillvaratagenarbetsförmågaindivids attvarjeatt

ska iMyndigheternaarbete.sigförsörjaenskildeför den egetatt genom
så-utbildningsinsatserforutvecklasamverkan gemensammaprogram
skarehabiliteringsonrrådet. Programmensamverkan inomgällervitt

juni 1998.den 2redovisas senast
imyndighetensärskiltför SoSregleringsbrevet attI samver-anges

samverkaneffekternautvärderaskaoch RFVASSmed AMS,kan av
formervilkaska ske iRedovisningenrehabiliteringsområdet.inom av

syfte, mål-vidare skeskaRedovisningbedrivits.harsamverkan av
andelrespektiveoch derassamverkaniingåttvilka aktörer somgrupp,

utvärde-förharmedlendel använtshurkostnaden storsamt somavav
utvärderingskaredovisningenslutligadenring/kvalitetssäkring. I en

löpandeskaResultatengenomförda insatser.resultatengöras avav
redo-slutligochjuli 1998den lmed börjanhalvår, attredovisas varje

juli 2000.den lskavisning senastgöras
för budget-försäkringskassomaför RFVregleringsbrevet attI anges

medel.särskilda Ikronormiljonertillförs 8141998året summansom
arbetshjälp-utvecklingforkronor RFV:smiljoner5inberäknas även av
administra-kronormiljoner200totalamedel. den utgörAv summan

särskildaför deska inomFörsäkringskassantionskostnader. ramen
samverkansvinster.uppnåsyftebl.a. iprojektolikabedriva attmedlen

regle-isärskilda medlende närmareanvändningförVillkoren angesav
samverkans-deltar iövriga ettbl.a. skaringsbrevet; parteräven som

finansiering.projektetstillbidraprojekt
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6.5 Slutsatser problemenom

6.5.1 Arbetsgivarna

undersökningar kunskaperDe gjorts visar rehabiliterings-attsom om
dess innehåll har fått allmänoch inte spridning bland arbets-ansvaret
fler anställda företaggivarna. Allt människor inom små där kunska-är

verksamhetsfrågor stundom saknas helt. Inomänannatper om rena
arbetsplatser delegeras personalansvaret till nivå där det intestora en

alltid självklart upparbetar eller bibehåller kompetens iär att man per-
sonalvårdsfrågor. med urval arbetsgivareDjupintervjuer visarett attav

rehabilitering lönsamtsådana arbetsgivare iäven äratt ettsom anser
väljer de kortsiktigt alternativen.längre perspektiv ändock lönsamma

undersökningar gjorts går det inte dra några generellaAv de attsom
genomfört rehabilite-hög eller låg gradslutsatser arbetsgivarna iom

undersök-sådana fall behov utredning fiumits.ringsutredningar i Deav
indikationer det finns problem.dock RFV:sningar gjorts attomsom ger

arbetsgivarna iundersökning, och Nacke, visar 60Rygg att procent av
utred-rehabiliteringsutredning. Närsjukfallen underlåtit göraatt en

genomförda arbetsgivarna. de fallväl utförs 80 Iningar är procent av
ofullständigafaktiskt många utredningar så de inteutredning ärgörs att

för bedömningar rehabiliteringsbehov.kan ligga till grund Inteav ens
tillgängliga för arbetsgivaren finns alltiduppgifter lättsådana ärsom

de fall där arbetsgivarendrygt fjärdedelmed i utredningarna. I aven
Nackeundersökningen, försäk-enligt ochutredningen har,gjort Rygg

arbetsgivaren eller be komp-påminnaringskassan varit atttvungen om
letteringar.

finns allt mindre fördetUtvecklingen har gått utrymmemot att om-
erbjuda mindre belastandepåeller möjligheterplacering sättatt annat

detta. problem på-arbetstagare med behov Dettaarbetsuppgifter för av
verk-storlek verksamheten. mångaarbetsgivare på Italas oavsettav

sällan övertaligafinns därutöver intesamheter personer.
företagssamverkan bl byggbranschen påvi-från inomErfarenheter a

kunskap och informa-till arbetsledare spridadet väsentligtär attattsar
arbetsmiljöarbete.och förebygganderörande rehabiliteringtion

samarbets-med roller ochArbetsgivarringar experimentär ett nya
första hand rehabiliterings-former och förvaltning rörande iför företag

etableratfrågor. med arbetsgivarringarpositivaDet är ett nät-att man
rehabiliteringsprob-företag villiga "poola" sinaverk mellan är attsom

ställer kravErfarenheterna visar sådanalem och sina ävenattresurser.
ha olika struktur,och Arbetsgivarringar kanpå rutineransvar, resurser.

föreliggerledaraktör spindeln Såledesoftast finns i nätet.sommen en
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behov samordnande och initiativtagande inomävenav en resurs en
arbetsgivarring.

huvudfrågan rörande arbetsgivarnas rehabili-Mycket talar för att
personalekonomiska kostnadseffek-den direktateringsinsatser inte är

för allt kan leda till komplikationeroroligtiviteten. Snarare är somman
mellan företaget och facketmellan anställda, Inteoch konflikter etc.

ledningens uppmärksamhets-och arbetsgivareföretagminst värnar om
maximal tid och kraftkunnafokus. Företagsledningen måste ägna att

innebär distrak-och affärerna. Alltkämverksamhetenutveckla som en
högre kostnad vadindirekt betydligttill dettaförhållande äntion i är en

kostnads-intäktskalkyl kan visa.personalekonomisk ellersnäv annanen
rörande rehabiliteringsansvaretdärför informationfrågaviktigEn är att

behövs såledesEnkel informationtill arbetsgivarna.kommuniceras ut
innebär och hurrehabiliteringsansvarvad arbetsgivarensklargörsom

försäkringskassan.medkan samverkade

ochFörsäkringskassan6.5.2

rehabiliteringsverksamheten

försälcringskassornasutvecklades intehar framkommitEfter vad som
försökte denunder 1980-taletrehabiliteringsverksamhet trots att man ge

generellt lågaktivitetFörsäkringskassansprioritet. setthögre un-varen
de åtgärderrehabiliterade ochfå blevrelativtsjukskrivning,der som
under börjansjukslcrivningen. Förstunderinin sentsattessattes av

påaktivitetsnivåförsäkringskassan sin avgö-förändrade ett1990-talet
och snab-utsträckningbetydligtKontakter irande störretogssätt. nu

rehabi-arbetslivsinriktadeföremål förblev ocksåtidigare. Flerbare än
har dåtidigare. Vadbetydligtinåtgärdernaochliteringsinsatser sattes

under 1990-taletrehabiliteringsverksamhetenmedhänt
försöksverk-olikahar regeringen1990-taletbörjanSedan genomav

områdensamverkan mellanfinansiellökadverkat församheter som
socialtjänst Dagmar, Finsam,sjukvård ochochhälso-socialförsäkring,

för-rehabiliteringenverksamheternaSyftet medSocsam. är att se om
minskaskostnadertotalasamhälletsbättras och ett gemensamtgenom

harhar varit i gångförsöksverksamhetemaEfterkostnadsansvar. att
regionala försöks-förtiden störreregeringen ärattansett mogennu

arbetsmarknadsmyndighetemafyrpartssamverkan ävenverksamheter,
samverkan mel-frivilligsamverkansfonnen, ochingå iska kunna mer

och behov. Tankenutifrån lokala förutsättningar ärlan myndigheter att
verksamheterna.inslag ioch blifördjupassamverkan ska ett permanent

frågorvissanår isamverkan underlättarfördjupadEn att samsynman
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nödvändiga och medi det med renodlingär synsättetsom nya av
trygghetssystemen.

försäkringskassor hittat ellerkan konstateras mångaDet att mer
utvecklat rehabiliteringsarbetet. kanmindre lösningar för Det iattegna

medfört rehabili-tillsynsrapporten haockså isig RFV attangersom --
försäkringskassor.hanteras olika landets Detteringsarbetet kommit iatt

verksamheten. har i sin tillsyns-samlat RFVhar saknats ett omgrepp
eftersträvas socialförsäkrings-bör inomkonsensusattrapport angett

innebörd.gäller rehabiliteringsuppdragets Detdetadministrationen när
talarenskildes rättssäkerhet,aspekter, denfinns andraäven t.ex. som

rehabilitering.hanteringen ärendentillämpning iför likformig omaven
försäkringskassornaochfort med sig RFVharTillsynsrapporten att un-

förbättra bl.a.rad åtgärder forvidtakommer ären-der år 1998 attatt en
dehanteringen.

Även denhar begränsningartillsynrapport sinRFV:s attgenomom
och tillämp-ärendehanteringundersöka brister isyftar tillfrämst att

gäller viss mån visatillföra det iändå delhar denningen när attatten
rehabiliteringsarbetet.ivad fungerarpå intesom

rehabiliteringsutredningar högidet saknasbl.a.framkommerDet att
harde ärendenfallen iutsträckning drygt 75 procent som manav

hälftenungefärpågått i dagar.har 90 Isjukskrivningengranskat när av
rehabiliteringsutredningdet någonfanns integranskatfallen RFVsom

rehabili-arbetslivsinriktadhadeförsäkradedengjord startatatttrots en
rehabiliteringsutredningararbetsgivarnainteGenerellttering. görsett

hellerförsäkringskassoma påminner inteochgällerreglerenligt de som
behövs.utsträckningdenarbetsgivarna i som

Yrkesinspektion/YI vidtill berördanmäler inteFörsäkringskassorna
detförekommerforsummelser enligt AML. Däremotarbetsgivarens ett

arbetsgivare och i dethos vissasystemtillsynvid s.k.medsamarbete YI
rehabiliteringsutredningarfrågorsammanhanget kan tast.ex. upp.om

frånmaterialdethar konstaterat imed vad RFVsagdaDet stämmer
vår begäran. Avtagits fram pånackundersökningenoch somrygg-

kontakter medflestförsäkringskassan harframgårmaterialet även att
flerpartssamtal ochöverlag relativt fåföretagen,medelstorade att

efter denmånaderfastställs genomsnitt fyrairehabiliteringsplanen att
sjukskrivning.har påbörjat sinförsäkrade

funnitharförsäkringskassoma intekonstateraskan ännuDet att en
undersökningarrehabiliteringsarbete.för Deform sitttillräckligt bra

finns bristerdetoch Statskontoret visarhar gjorts RFV storaattavsom
Även regler kandet tydligarekassoma behövsförverksamheten.i som

arbete påaktivtoch kanske ocksåenhetlighetbidra till ettstörre mer
rehabiliteringsområdet.
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irehabili-framgångfåförlösningargenerella attfinns ingaDet
ochmotivtill dehänsynemellertidVäsentligt tasattärteringsprocesser.

arbets-denIaktörer icentralaväglederförutsättningar processen.som
individen,vid sidanarbetsgivarna,harrehabiliteringenlivsinriktade av
rehabilite-arbetslivsinriktadedeniframgångnånyckelroll. För atten

förutsättningarindividenshänsynstagande tillförutommåste,ringen
organisatio-ochföretagenvillkorvilkaunderbeaktasmotivation,och

arbetar.nerna
kompetens-ochutbildningiinvesterabehöverFörsäkringskassan

samordningsansvar.sittklarabrapå sättförutveckling ettatt av
kunskapfårrehabiliteringshandläggamahärvidväsentligt attSärskilt är

ingårdärunder,arbetararbetsgivarnaförutsättningarochvillkordeom
bakgrundbörsiktPåomvärldskunskap. motökad avbehoväven av

rehabi-verksamhet prövasävenarbetsgivarringarsfrån omerfarenheter
medarbeteutveckla sittkanförsäkringskassanpåliteringhandläggama

draoch sökaområde nyttageografiskt avgränsatinomarbetsgivare ett
finns.dedärochståndtillförkontakter engagemangatt resurserav

kompetensutvecklingroll ochhandläggamas avserdel iEn annan
dem.ställs påkravmotstridigaoftadehanterakunna somde skahur

samti-arbetsuppgifterutvidgadefåttharpersonalFörsäkringskassans
upprätthållaskaSamtidigtned.skuritsderas mansomdigt resursersom

människanfriskt hosdetpåfasta ärvilket att taarbetslinjen, somavser
medi-grundad pårehabiliteringmedarbetaavmedikalisering ska man

AGRA,RFV,1995,Linqvistmedikalisering,bedömningarcinska se
skasamtidigtarbetsgivarenmedsamarbetar mansomMankap.7.

skydd ochintressenindividenstillvaraochindividen avföreträda ta
rättvisa.

specialiseradeochFöretagshälsovården6.5.3

rehabiliteringsaktörer

arbetsgivaren,förfrivilligdagi ärfunktionFöretagshälsovård är somen
påfrest-sådanamedförenadverksamhet inte ärarbetsgivarensså länge

förnödvändighetabsolutföretagshälsovård ärtilltillgångningar enatt
företagshälsovårdtillTillgångenolycksfall.ochohälsaförebyggaatt

verksamheter.småanställda inomförminstochkraftigt ärvarierar
verksamheternamindredeockså inomdet somredan ärSom nämnts

kannivådentillalltid nårintekompetens somarbetsgivarens uppegen
AMLlag-rehabiliteringsärenden. Denkompliceradeliteikrävas -mer

situationenbeskrivnadenföretagshälsovård i an-påställer krav nusom
ändringarDebestårföretagshälsovård somvad begreppetinte av.ger

ord-stabilareskapatillmånnågonbidrar i att1998:17föreslås i Ds en
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ning för företagshälsovård. Bland föreslås definitionannat be-att en av
ska föras in i AML, vilket skullegreppet kunna bidra till full-en mer

ständig kompetens hos den framtida företagshälsovården.
Vidare föreslås viss skärpning kraven frågai nären av om en

arbetsgivare ska skyldig ha företagshälsovård.att Förslaget inne-anses
bär dock inte arbetsgivaren allai lägen kommeratt ha företags-att en
hälsovård tillgå vid genomförandet rehabiliteringsutredningaratt av
eller anpassning arbetsförhållandena. Om arbetsgivaren underav
intemkontrollarbetet inte kan identifiera omständigheter påverkarsom
de anställdas hälsa på arbetsplatsen arbetstagare ändock drab-men en
bas nedsatt arbetsfömiåga, kan den situationen uppstå arbetsgi-attav

har för arbetslivsinriktad rehabilitering,ett för denutanvaren attansvar
skull ha tillgång till företagshälsovård. Om det i stället hade funnits en
ordning gjorde företagshälsovård eller motsvarande obliga-som resurs
torisk för alla arbetsgivare, hade såväl arbetsgivaren försäkrings-som
kassan haft kompetent samarbetspartner vid utredning, bedömningen
och åtgärdande rehabiliteringsfallet fråga.iav

Arbetsgivamas möjlighet uppbåda rehabiliteringskompetens lig-att
i antingen ha väl utbyggd personalvård, underställdatt personal-ger en

avdelning och/eller företagshälsovård eller köpa de aktuellaattegen
tjänsterna från företagshälsovårdscentral eller specialiseradexternen
rehabiliteringsaktör. Begränsningama dagensi företagshälsovård är att
den tradition lägger för del initiativet hos specialisterstor medav av
sjukvårdsbakgrund och underbemannad beträffande kvalificeradeär
generalister.

specialiserade rehabiliteringsaktörerDe finns tillgå på mark-attsom
naden spännvidd beträffande personalkompetens,representerar storen
metodik och kvalitet. aktörerVissa har byggt sitt erbjudande kring en
speciell teknik, exempelvis vid ryggbehandling. Andra företräder ett
holistiskt med plats för psykologiska och sociala bedöm-synsätt, stor
ningar/åtgärder. dag finns påtagligaI svårigheter för försäkringskassor
och arbetsgivare välja skaran privata rehabiliteringsorgan.rättatt ur av
Lösningen torde ligga i utveckla bättre metoder för kvalitetsdekla-att

kvalitetssäkring,ration, uppföljning och utvärdering. Detta borde vara
åliggande för de aktörer har för avsikt bliett kvar på mark-attsom

naden. Med den relativt efterfrågan finns i dag, kan möjligenstora som
tillräckliga incitament saknas, varför myndigheter bör i förspetsen

kräva kvalitetsdeklarationer och seriösa utvärderingar villkoratt som
för rehabiliteringsaktörer.utnyttjaatt
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Yrkesinspektionen6.5.4

ökatbedrivs,utvecklingsarbetedetharYrkesinspektionen somgenom
rehabili-ochanpassnings-kunskapersinasåväl sitt intresse omsom

yrkesinspektöremasutifrånska dömateringsfrågoma. Om egnaman
dettainommycket kompetensfortfarandedocksaknasbedömningar

kompetens-heller,har inteYrkesinspektionen oavsettansvarsområde.
frågaindividärenden isamtligatillsyn ifrågorna, utöva omattresurser

försäkringskassanmed ärSamarbetetarbetssituationen.anpassning av
förytterligareutvecklasdet attviktigtdetochutveckling är attunder

stödtill YI. Ettkanaliserasskaanpassningsärendenochrehabiliterings-
försäkringskassanförskyldighetreglerai AF Lkandettaför att envara
kännedom.till kassanskommermissförhållandenanmälaatt som

älpmedelArbetshj6.5.5

finnsdetframkommerförsäkringskassorna attmedkontaktervåraI
arbetshjälp-förordningenioklarheterochgränsdragningsproblem om

hjälpmedlen inteför utnytt-riskpåtagligockså attfinnsmedel. Det en
haftharvikontakterframgårutsträckning. Dettillräckligi somjas av

hjälp-det,vi ärProblem, attm.fl.Handu ABYI,med RFV, sersom
lyftas frambordedeochlivundanskymtganska attlever avmedlen ett

och irehabiliteringsarbetettidigadetbåde iförsäkringskassan,
kantill detanledning attförsäkrade. Enden vararehabiliteringen av

allthandikappstöd och har gettsarbetshjälpmedlen ett ensommerses
bidragsmöjlig-kanförklaring attinriktning. Ettför varasnäv annan

rehabiliteringsreglernavid sidanförordningilagtsheten omegenen
rehabiliteringshandläggarevid kassoma änandra tjänstemänoch att

handläggningen.ofta sköter

utvecklingochforskningBehov6.5.6 av

rehabiliterings-utvecklingsverksamhet påochforskninggenomfördAv
skärskådahelhetssynutifrån stra-viktenframkommer attområdet enav
sådant synsättrehabilitering. Ettrörandeprogramuppläggochtegier

inter-arbetakanforskarespecialutbildadebl.a.påkravställer som
människorstillvarata sammantagnasökasystematisktfördiciplinärt att

speci-visstisvårigheterderasreducera ettenbartoch intemöjligheter
rehabilite-exempelvisandra,förtalarMycket ävenavseende. attellt

rehabiliterings-andraochförsäkringskassaninomringshandläggare
avseende.dettakunskap iöka sinpåvinnamycket attharaktörer, att
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Inte minst försäkringskassans för samordning rehabiliterings-ansvar av
insatserna ställer krav på ökad generalistkompetens. Ur internationella
trender i rehabiliteringens teoriutveckling och kanpraxis läravi attoss

kan vinna effektivitet och kostnader göraman attspara genom samar-
betet mellan rehabiliteringsaktörer systematiskt under samordningmer

generalist.av en
En utveckling enkla skattningsinstrument för bedöma rehabi-attav

literingsprocessens riktning och fart behövs, bl.a. utifrån kriterier som
yrkesmässig situation, livsföring/livskvalitet, socialt nätverk, grad av
"självgående" och välbefinnande.

Till följd de strukturella förändringar sker på arbetsmark-av som
naden och i anställningsvillkor och anställningsformer ökar beho-även

samordning mellan arbetsmiljö- och allmänt hälso- och livskvali-vet av
tetsförbättrade insatser.

De inom området föreliggande forskningsbehoven har bl.a. redo-
visats i Forskning och forskningsbehov inom socialförsäkringsområdet
RFV, SFR, 1997. kap.Se 6 ochäven
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ochRehabiliteringsteorier7
åttio-underrehabiliteringsprinciper

nittiotaletoch

deltillrehabiliteringsornrådet är storinomkantrenderDe semansom
USAförhållanden. I ärekonomiskaochsocialahistoriska,beroende av

ekono-samhället inteeftersomindividen,förkostsamrehabilitering ger
samhälletstöderDäremotregel i Europa.det slagstöd ärmiskt somav
vilketrehabiliteringsornrådet,metodutveckling inom re-ochforskning

praktik.ochteorirehabiliteringensutvecklingständigsulterat i aven
infly-haftharfrån USA stortutvecklingsarbeteochForsknings-
ställ-starkharUSArehabiliteringssatsningar.världenshelapåtande

spridningvilkaoch FN,WHO gettinternationellaning inom somorgan
ochuniversitetamerikanskafrånhärrörrehabiliteringsprinciperåt som

jämförelseinternationell ärVidklientorganisationer.amerikanska en
följddels attstarka,mycketi USA manavklientorganisationerna som

delskrigsveteraner,välorganiserade somorganisationerhadetidigt av
Civil1960-taletsföljde påUSAiströmningarpolitiskadeföljd somav

fortsattekamprättigheter. Dennamedborgerliga ge-förRights-rörelse
underpriviligie-organiseradeallt bättreochfleraallt avgruppernom

sjuttio-påLiving-rörelsenIndependentepokgörandedenrade. Inom
institutionsvård.förställetisamhälletdelaktighet itilldrevstalet, rätten

rehabili-följerövervägandenprincipiellaochteoretiska ursomDe
förocksåprincipgäller ihandikapplångvarigamedtering personerav

tillfrisknande-rehabiliteringssituationervardagligai sommerpersoner
län-europeiskadeiharsjukskrivningsperioder. Dettaefterprocesser

rehabiliterings-samhällenauttryck i garanterarsigtagit attbl.a.derna
den"Rentenversicherung",tyskadetersättningar somorgangenom

Försäk-"Allmännasvenskadenoch"Folkpensionsanstalten"finska
ringskassan".

förstai sinutkomRehabilitation""Total upp-Standardverket som
möj-stödprocessrehabiliteringdefinierar som1980USAilaga som en

tillfreds-uppnåochnyttigblihandikappmed attettförliggör personen
definitionvidmycketharBoken-80.Wright avlivetställelse i en

skador,medföddaorsakatshakannågothandikapp avsomsom
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sjukdom, arbetsskador eller trafikskador, påfrestningar krig, arbeteav
eller det dagliga livet. Handikapp kan också kulturellt betingat,vara

socialt, ekonomiskt eller utbildningsmässigt.t.ex. Med denna definition
täcks sådana rehabiliteringsärendenäven exempelvis den svenskasom
försäkringskassan hanterar i omfattning i sin dagliga verksamhetstor
och sådana situationer där arbetsgivare i lag har rehabiliterings-ett
ansvar.

ÅbergMedicine doktor Jonas sin utgångspunkt i detta standard-tar
verk i den till utredningen bilagda genomgången teorier och rehabi-av
literingsprinciper vägledandevarit under åttio- och nittiotalet.som
Åberg framhåller sammanfattningsvis betydelsen vidgat iett synsättav
rehabiliteringsarbetet, samarbetet mellan olika yrkesgrupperatt utveck-
las till teamarbete har interdisciplinär arbetsformett och attsom en av

kvalitetssäkring sker rehabiliteringsarbetet. Vidare framhållsen av
betydelsen delaktighet- individen, den försäkrade, vadatt änav mer

fallet idag blir subjekt i ochär samordningenattsom processen av
rehabiliteringsarbetet handhas med generalistkompetens.av en person

Detta kapitel sammanfattning den till utredningen bi-utgör en av
lagda teoriöversikten.

7.1 Vägledande principer och modeller för

rehabiliteringsarbetet

De rehabiliteringsprinciper Wright fastslår i standardverket "Totalsom
Rehabilitation" har på olika förstärkts i internationella trendersätt un-
der åttio- och nittiotalet. Rehabilitering inte antal lös-är etten process,
ryckta åtgärder. Rehabilitering verkar tiden där klienten, den för-över
säkrade, så långt det möjligt bör handläggare.är Proces-möta samma

bör utvärderas och kvalitetssäkras utifrån antal olika kriterier.ettsen
Rehabilitering, till karaktärsin multidimensionell, bör baserasärsom
på interdisciplinärt teamarbete. Generalistkompetens och generalistrol-
len sammanhållande rehabiliteringsprocesseni behöver ut-som resurs
vecklas.

till delaktighetRätten och likvärdighet centrala begrepp rehabili-iär
teringsarbetet och frågor klientorganisationerär i världenruntsom om
och deras paraplyorgan drivit sedan tidigt åttiotal. harDe utvecklats till

under nittiotalet omfatta till delaktighet detatt i sociala liveträtten och
tillträde till yrkeslivet.

Synen på sjukt och friskt håller på ändas del i dennaatt som en
utveckling. för sjukdomarIntresset håller på övergå i intresse föratt ett
hälsa och vad skapar friskhet. Sverige ligger långt framme i dettasom
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Levi, AaronLennartförgrundsgestaltertacktänkande somvare
Konarski.KristofferTheorell ochAntonowsky, Töres

exempelvishälsa,förbehövskomponentersamtligaSå gott somsom
upplevelsennyttig,känslan ettvärde,känslan att so-eget avvaraavav

-95.arbetsplats Levibrapååterfinnagårsammanhangcialt attetc. en
arbetsplat-påklimatetarbetsgivareblandinsiktbegynnande attEn om

personalomsättningoch ävensjukskrivning utanpåverkarbaraintesen
till intressantarbetsgivarnahar gjortutdelningekonomiskdirekt enger

rehabiliteringsresurs.
förarbetaochrehabiliteringsmål attha arbetepåSatsningar att som

trenderarbetsmarknadenpå ärfunktionshindradeinsläppaatt personer
och NyaAustralienUSA,ländernafattigasåväl detydliga iär somsom

genomslag i Europa,fått trotsintetrender harZeeland. Dessa samma
lagstiftningochhärfunnitslänge stöttssedanambitionersådana avatt

har inteklientorganisationerEuropasprincipdeklarationer.politiskaoch
motsvarigheter iderasförändringskraftdentillnännelsevishaft som

mycketkvarirehabilitering EuropaharFöljaktligenoch har.haftUSA
delenunderhaftden störreuppläggningtraditionelladen avsomav

exempel.sådanttydligtTysklanddärsekel, utgörinnevarande ett
särskildrehabiliteringshänseendeiländerna intareuropeiskaDe en

knutetrehabiliteringsansvaretdelharde storställning att avengenom
bekvämsjukhus inompåTillgången storaprimärkommunema.till

förunikttämligenglobaltmedborgare settde flesta ärförräckvidd
rehabili-sjukvård ochförhållandetdetliksomfaktum attDettaEuropa.

reha-kliniskadenhar gjorti Europaskatteñnansierat attstarkttering är
forsk-ställning. Denframträdande mestabehållit sinharbiliteringen

kli-tillanslutningbedrivits ihari Europarehabiliteringkringningen
ochdiagnosrelateradutsträckningimodellenkliniska är storniker. Den

innebär beto-vilketindividen,hos ettfunktionermätninginriktad på av
Modellenfunktionshindret.ochskadanaspekterna,fysiskanande deav

denpåpekatdärklienthåll, attallt frånframförhar kritiserats, german
behandlingsinsatser.passivrollklienten mottagare avsomen

rehabiliteringspro-påhelhetssynmedtrendeninternationellaDen
självbestäm-livskvalitetsaspekten,påfokuseringökadochcessen

hög-respekteradfulltbli attutanochmandeaspekten rätten att vara
ökatfåttårenallrade ettemellertid under senastepresterande har

utvecklingdennadel iEnrehabiliteringsarbetet i Europa.inflytande på
viktiga,framlyftsfrågorvärderingsmässigaochfilosofiska somär att

livskvalitetfunktionshinder måste mätaförutomoch mätaattatt man
hälsoläge.och allmänt

forskarespecialutbildadebl.a.behovskaparsådantEtt synsätt av
sökasystematiskt kanochinterdisciplinärtarbetakan somsom

derasreducerabaraoch intemöjlighetermänniskorstillvarata
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svårigheter. Den sociala funktionen och det subjektiva välbefinnandet
går inte enkeltpå härleda sig skadan/sjukdomenatt sättett ellerur vare
det definierade funktionshindret eftersom det avgörande vilkaär
kompensatoriska mekanismer finns och hur individens ochsom
omgivningens starka sidor kan i anspråk. braHur det förgårtas en

med nedsatt beror bl.a. hurpå övriga sinnen fungerar.person syn
Förmågan i påverkas inte bara muskelfunktionatt trappa utanen av

balans och sinnesfunlctioneräven motivation.samtav
Betydelsen samordning och kontinuitet betonas. Angelägenhetenav

utbilda särskilda rehabiliteringskonsulenter kanatt verkaav som som
generalister framhölls redan på åttiotalet. Syftet konsulentenattvar
skulle arbeta "patientombudsman" eller "case-manager" utifrån ettsom
klart definierat mål klienten sådan uppbackning han/honatt attge-
kommer i yrkesverksamhet. En tiden fungerande relationöver mellan
"handledare/handläggare" och klient framgång i arbetsmark-gör att
nadsledet betydligt lättare uppnås. Försäkringskassan på Nya Zeeland
har genomgripande förändrat handläggamas yrkesroll 1992 och därvid
starkt betonat deras generalistroll bl.a. genomföra det deattgenom som
kallar "one-to-one-relation" dvs. kunden alltid skaatt möta samma
handläggare.

7.2 Behov utvärdering, kvalitetssäkringav

och etiska riktlinjer

Kvalitetsaspekterna i rehabilitering har tacklats på olika Australiensätt.
och Nya Zeeland har använda kvalitetssäkringprovat att ISO-typ.av

Kvalitetssäkring rehabilitering och rehabiliteringsproces-som avser
till delarvissaär vid traditionell kommersiellännatursen av annan

och tjänsteproduktion. "Varan", rehabiliteringsinsatsen, kan intevaru-
"tillverkas" enligt standardiserad vari kan kontrolleraen process, man

för detpå kvalitetsmätningamamoment sättmoment inom bl.a.som
tillverkningsindustrier förutsätter. Själva det individuella upplägget av
varje rehabilitering i sig kvalitetskriterium,är vilket framgåttett av
studier "kund"/klient-önskemålöver i samband med rehabilitering
Materson -97.

Under nittiotalet har helhetssynen fått ökat genomslag i utveck-ett
lingen utvärderingsinstrument och utvärderingsmetoder inom reha-av
biliteringsområdet. Tidigare rehabiliteringsmodeller "utgick från upp-
fattningen det finns lineära samband mellanatt sjukdom och funktions-
hinder och fokuserade frågai mål på uppehålla och förbättraattom
individens funktionella status" under det "senare modeller tenderaratt
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mellansamspelkomplexapåbyggerfrån angreppssättutgå ettatt som
tillhänsynocksåvilketfunktionshinder, tareffekterochorsaker av

ökasyftetmed attRehabiliteringlivscykeln. processsom enses
-95.Biefangpersonen"funktionshindradedenförlivskvaliteten

nittiotaletunder är attrehabiliteringsutvärderingtrend itydligEn
delaktighet iochlivskvalitetaspektertillmäts sam-viktbl.a. större som

kvali-medförtharkravÅttiotalets klientrörelsemasförframsteghället.
behand-självafrånlångtliggersådantkringtetstänkande även som

föryrkesliv. Detochsamhälleåterinträde i ensomlingsområdet, t.ex.
kanske intedetlivskvalitetoch gördelaktighettillmedverkarperson

teknisktanvändasvårtdetvilket att processre-görför person,annanen
sådanameddäremotgår9000. Det attISOlaterade instrument som

yrkesmässigapersonalenskvalitetskriterierkonstaterainstrument som
ochhjälpmedelträningsredskap,ianspråkstagande rättkompetens, av

miljön.fysiskadenfrågakriterier ibehandlingar samt om
ochteoretiskadetförprinciperetiskafastläggaBetydelsen attav

länder.mångauppmärksammatsiharrehabiliteringsarbetetpraktiska
rehabi-förvägledande-92RubinenligtbörprinciperetiskaFem vara

ska-inteska göraför patienten,tillska nyttaliteringsåtgärder. De vara
tilläm-Sverigeärlighet.ochrättvisasjälvbestämmande,vägledasda, av

sjuk-vidrehabiliteringregler videtiskaenhetliga sominte sammapar
underarbetarrehabiliteringsaktörerolikapåberoendebl.a. attvård,

sekretesskrav.ochregleryrkesetiskaolika
rehabilite-tolvformulerasRehabilitation""TotalstandardverketI
DiMichaelomarbetatsvilka1959,WrightBringsprinciper avsenare

etiska principerinkluderandepraktiska arbetetdetförRiktlinjer1969.
konkretaderegler ärantal attisammanförts merahar ett genomsom
-80.Wrightarbetar ihandläggarnavardagdenligger nämnare som

Avslutning7.3

praxisochteoriutvecklingrehabiliteringenstrender iinternationellaAv
kostnaderocheffektivitetvinnakan ge-lärakan vi sparaatt manoss

systematisktrehabiliteringsaktörermellansamarbetet mergöraattnom
hand-exempelvisgeneralist,generalist. Ensamordning enunder av en

ieller någonvårdbiträdekommunaltförsäkringskassa,vid ettläggare
företagshälsovård, be-ellerrehabiliteringsorganisationspecialiseraden
rehabiliteringsproces-bedömaförskattningsinstrument attenklahöver

följandebl.a.utifrånskelämpligenkanoch fart. Dettariktningsens
socialtlivsföring/livskvalitet, nät-situation,yrkesmässigkriterier;fem

principeretiskaTill devälbefinnande.och"sjä1vgående"gradverk, av
konsekventklienten,över" att"köra utanaldriggälla hörbör attsom
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bland tänkbara rehabiliteringsåtgärder prioritera sådana den aktu-som
ella klienten motiverad för.är Det fordrar rehabiliteringssamord-av en

förmåga till individualisering, kommunikation, inlevelse ochnare en
helhetssyn.

I allt mångkulturellt samhälleett det viktigt observeraärmer att att
olika värderingssystem kan finnas mellan klient och professionellaen
aktörer. Stora diskrepanser kan leda till rehabiliteringsprocessatt en
bromsas Fenomenet har belysts i samband med sjukvård, och iupp.
rehabiliteringssammanhang bl.a. Banja -96. Insikt värdegrun-av om
dens betydelse och nödvändigheten inte konfrontera klienters kul-att
turella värderingar i onödan viktig delär rehabiliteringsgenera-en av
listens skolning.

Av teoretiska överväganden utifrån befintlig facklitteratur och prak-
tiska erfarenheter från bl.a. följerNorge rehabiliteringssamord-att en

bör generalist och inte specialist. Detta högtnare görvara en atten
specialiserad vårdpersonal läkare och sjuksköterskor mindreärsom
intressanta i rollen exempelvis försäkñngskassehandläggare,än en en
arbetsterapeut eller personalkonsulent. Rehabiliteringssamordnarenen
skulle kunna återfinnas inom försäkringskassan, hos arbetsgivare,en
företagshälsovården eller hos specialiserad rehabiliteringsenhet, pri-en

eller offentlig, åtar sig uppdragvat för försäkringskassans ellersom en
arbetsgivares del. ochVar dessa lösningar har fördelar ochen av
begränsningar.

Arbetsgivamas möjlighet uppbåda rehabiliteringsgeneralisteratt lig-
i antingen ha väl utbyggdatt personalvård, underställd personal-ger en

avdelning och/eller företagshälsovård eller köpa de aktuellaattegen
tjänsterna från företagshälsovårdscentralextern eller speciali-en en
serad rehabiliteringsorganisation.

Begränsningama i dagens företagshälsovård den traditionär att av
lägger för del initiativet hos specialisterstor med sjukvårdsbakgrundav
och underbemannadär beträffande kvalificerade generalister. Man
skulle behöva utbilda exempelvis kuratorer, beteendevetare, ergonomer
och arbetsterapeuter inom företagshälsovården till kvalificeras föratt

seriöst "caseett managementuppdrag". Detta skulle flytta fram arbets-
givamas positioner rehabiliteringsaktörer och säkerligen öka des-som

motivation och känsla ha verklig betydelseatt i rehabilitering,sas av en
inte bara antal formella förpliktelser.ett

Beträffande specialiserade rehabiliteringsaktörer måste observeras
den spännvidden dagstora i föreligger avseende personalkompe-som

metodik och kvalitettens, överhuvudtaget. Vissa aktörer har byggt sina
rehabiliteringstjänster och produkter kring speciell teknik, exempel-en
vis vid ryggbehandling. Andra har holistiskt medett platssynsätt, stor
för psykologiska och sociala bedömningar/åtgärder. dag finnsI påtag-
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väljaarbetsgivareoch rättförsäkringskassor attförsvårigheterliga ur
ligga itordeLösningen att ut-rehabiliteringsorgan.privataskaran av

uppfölj-kvalitetssäkring,kvalitetsdeklaration,förmetoderveckla bättre
aktörerför deåliggandebordeutvärdering. Dettaoch ettning somvara

efter-relativtMed denmarknaden.på storabli kvaravsiktförhar att
saknas,tillräckliga incitamentmöjligenkani dag,finnsfrågan var-som

ochkvalitetsdeklarationerkrävaförbör imyndigheterför attspetsen
rehabiliteringsaktörer.för utnyttjavillkorutvärderingar attseriösa som

JohnsonBaldwinPransky,HimmelsteinforskningAktuell
ocharbeteåtergång iforcerariskenpåButler visar att ger sam-enav
uppnåskunnaskullede attvinsterfingervisningtidigt avsomomen

försäkringskassa,vårexempelvisvidrehabiliteringshandläggare,låta
i arbete.återgångentid efterunderklientkontakt medstå kvar i enen

skulledelssjukskrivning,förnyadförebyggadels kunnaskulleDetta
garanteradstödbehovvid förnyat ärklientenmöjliggörakunnadet att

de län-kundkrav iframförtoftaetthandläggaretillbaksatt samma
erfa-fördjupadehandläggarnaskulleVidarestuderats.där dettader

och vadrehabiliteringsinsaterefterklarar sighur klienterrenheter av
handläggningen.ibehöva justeraseventuellt skullesom

vidare bilaga 2:Se
ochunder åttio-rehabiliteringsprinciperoch"Rehabiliteringsteorier

Åberg.drMed JonasFörfattare:litteraturreferenser.inklnittiotalet"
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rehabiliteringsansvaret iFörslag8 om

framtiden

Inledningl

slutbetänkandeSjuk- och arbetsskadekommittén konstaterade i sitt
allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och reha-SOU 1996:113 En

rehabiliteringsreformens hade fått alltför litetbilitering intentioneratt
framhöll bl.a. arbetsgivaransvaret till-genomslag. Kommittén inte äratt

ekonomiska ansvarsfördelningen mellanräckligt preciserat, denatt
oklarhe-arbetsgivaren och försäkringskassan oklar och det råderär att

regelverket det gäller för rehabiliteringsutredningama.i när ansvaretter
Åläggandet rehabiliteringsutredning upplevs integöraatt en som

meningsfullt arbetsgivaren, eftersom denne inte tycker sig ha nyttaav
effektivare tillsyn och intensifieratutredningen. skärpta krav,Trotsav

enligt kommittén lyckats få tillräck-partssamarbete har inte ettattman
för arbetsmiljö- och rehabiliterings-ligt genomslag integreratett

Genomgående vidare små ochtänkande på arbetsplatserna. ärtema att
skilda förutsättningar uppfylla rehabiliterings-företag har attstora

ansvaret.
underströk emellertid samtidigt det kartläggningKommittén att av

och probleminventering framgår dagens problem bara till mindreatt en
del har grund behov regeländringar. huvudsakliga prob-sin i Detett av

tycks enligt kommittén det saknas konsekventlemet attvara en mera
genomförd metodik i rehabiliteringsarbetet.

förslagKommittén presenterade härefter olika bl.a. rördesom
arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar försäkringskassanssamt
roll och ansvar.

Vid remissbehandlingen kommitténs betänkande fler-instämdeav
talet arbetsgivarensremissinstansema i måste förtydligasattav ansvar

kommitténs förslag bidrogansåg inte till undanröjaatt attmen nuva-
rande gränsdragningsproblematik.

framhöll i proposition 1996/97:63 den kundeRegeringen instäm-att
flertalet kommitténs slutsatseri det gäller problematiken mednärma av

nuvarande regelverk. Kommitténs förslag bidrog emellertid enligt rege-
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till undanröja nuvarande oklarheter i frågaringens mening inte att om
gränsdragningsproblematiken mellan arbetsgivare och försäkrings-bl.a.

kassa.
till utredning konstaterar Regeringendirektiven vårI att trots att

till stånd rehabiliterings-rehabiliteringsarbetet länge inriktats mot att
bidra-möjligt, har detta inte skett i praktiken.insatser så tidigt Ensom

direktiven arbetsgivaransvaret inte tillräck-gande orsak enligt ärär att
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare ochligt Vidarepreciserat. är

fråga kostnaderna.försäkringskassa oklar, inte minst i om
det finns klar forDirektiven understryker inte någon gräns näratt en

ha fullgjort sina skyldigheter. hararbetsgivare ska Det ansetts attanses
bedöms uttömda, dvs.så skett arbetsgivarens närnär resurser vara

ytterligare åtgärder. Arbetsgivaransvaret,arbetsgivaren kan vidtainte
således olika tolkningsmöjligheter ochdet formulerat,såsom är rymmer

tolkas praktiken också olika.i
direktiven den oklara ansvarsfördelningenSlutligen det isägs att

intressekonflikter fråga hur långt arbetsgivar-vållar problem och i om
sträcka och vilka arbetsgivaren rimligen skaska sigansvaret resurser

ställa förfogande. kan heller inte uteslutas oklarttill Det att ett ansvar
ståndkan motverka rehabiliteringsinsatsema kommer till i tidigtettatt

skede.

Allmänna förutsättningar8.2

Vårt uppdrag8.2.1

har under 1990-talet lagt ned mycket arbete ochI Sverige vi inte minst
söka åstadkomma förbättringar arbetslivet.på istora attresurser

redovisade ArbetenArbetsmiljökommissionen i rapporten utsatta
rad fakta låg förför särskilda hälsorisker till grund över-som senareen

väganden och förslag presenterades i betänkandet SOU 1990:49som
syftadeArbete och hälsa. Förslagen bl.a. till åstadkomma insiktatt en

omfattning och kostnadproblemens samlat nytänkande isamt ettom
det arbetslivet kring dessa frågor.praktiska

Arbetslivsfonden verkade under åren 1990-1995. Fonden, som
finansierades med särskild arbetsmiljöavgift, lämnade under sinen
verksamhet sammanlagt bidrag till arbetsgivare för föråtgärderstora en
förbättrad arbetsmiljö, förändrad arbetsorganisation tidig och ak-samt
tiv rehabilitering.

Rehabiliteringsreformen 1992 kom till under tid utprägladen av
högkonjunktur. den svenska arbetsmarknadenPå rådde överhettning,
och det överskuggande problemet på arbetsmarknaden attvar
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återkommerområden. vitill alla Somarbetskraften räcka på straxatt
inträffade kraf-sedankonjunkturomsvängningförändrade dentill som

reformen.genomslag förordentligtförutsättningarnatigt att
försäkring handlarallmänkapitlet lagenBestämmelserna i 22 om

ochförsäkradesdenarbetsgivarens rättfrämst eget ansvaransvar,om
roll samord-försäkringskassansrehabiliteringsersättningtill samt som

utredahar fåttuppdrag viDetrehabiliteringsinsatsema. är attnare av
ska draskostnadsansvar och huråtgärds- ocharbetsgivarens gränsen

och detåligger arbetsgivarenrehabiliteringsansvarmellan det somsom
berördaövrigaförsäkringskassanförsta handankommer på i ävenmen

aktörer.
innebär tillinnehålloch uppdragetsnuvarande utformningLagens

har förvärvsarbeteoch andra intearbetslösabörjan dels ettatt somen
det regelsystemhela berörsdet inteegenföretagare ioch dels stora av

utreda.harvi satts att
Vidare roll och påarbetsgivarens inteinriktat påuppdraget attär

Ännuarbetsuppgifter. mindreförsäkringskassansundersökanärmare
social-sjukvårdshuvudmännens,exempelvishar vi prövanärmareatt

rehabilite-arbetsmarknadsmyndighetemas påellertjänstens ansvar
har också betydelse,sjuklön vissReglernaringsområdet. menenom

uppdrag.utanför vårtde liggeräven
arbete. Vi harinskränkningar i vårtinnebär väsentligasagdaDet un-

förutsätt-kunnat konstaterapå olikaarbetets gångder sätt att en mer
ersättnings-aktörers roller ocksåallaningslös utredning avmenav
möjligheterförsörjning hadeför arbetstagarens störregettsystemet oss

lagstiftninggrund utformaerfarenhetermed nuvarandeatt somsom en
detrehabiliteringsområdet.det viktiga Menhelhetssyn påbättregav en

omfattande utrednings-betydligthade sidan fordratå andra ett mer
haftmöjligt utföra under den korta tid viarbete det har varit attän som

förfogande.till vårt
fådet här slaget börlagstiftningkan också hävdaMan att aven

börtillämpning, ochfinna praktiskatid sinalängre på sig attatt man
detaljreglera rehabilite-ornreglera ellerredanförsiktig med att nuvara

vardagsarbetet bör de olikapraktiskaallt för mycket. detringsområdet I
efterrehabiliteringsinsatserna si-möjligheter utvecklaaktörerna attges

förutsättningar.skilda behov ochna

lagstiftningBristerna i dagens8.2.2

rehabiliteringsområdetlagstiftningen påBristerna tillämpningeni av
samlat frånmaterial Riksförsäkringsverket har inbekräftas deti som

prak-rehabiliteringsarbetet bedrivs ilandets försäkringskassor hurom
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tiken. detta material framgår bl.a. rehabiliteringsutredningAv att en
saknades i drygt de fall granskade75 RFV sjukskriv-procent närav

dagar. dåningen pågått i 90 utredning omfattandeHär avses en av mer
karaktär för belysa behovet rehabilitering sig den gjordatt av vare var-

försäkringskassan eller arbetsgivaren.av
Vidare brast arbetsgivarna i anmäla sjukfall pågick längreatt änsom

sjuklöneperioden arbetsgivare tycktessmå helt missa denna lagstad--
gade arbetsgivareanmälningsplikt och alla kategorier dröjde medav
anmälan. rehabiliteringsplan saknades hälftenEn i denärmare av
granskade ärenden där det pågick arbetslivsinriktad rehabiliteringen
och rehabiliteringsersättning betalades ut.

Sjuk- och arbetsskadekommittén påpekade dagensnämnts attsom
problem bara till mindre del har grundsin i behov regel-etten av
förändringar. det saknas konsekvent genomförd metodikAtt ien mera
rehabiliteringsarbetet tycktes det huvudsakliga problemet. kanVivara
för förmodan.vår del instämma i denna rimligDen inte minst medär
tanke på rehabiliteringsrefonnen trädde i kraft såatt sentpass som
1992. reform denna storlek och komplexitetEn med rad olikaav en
aktörer inblandade kan inte genomslag förrän efter hand.väntas

de reglerna ska få bra tillämpningFör krävs det mycketatt nya en
information och mycket arbete från de ansvariga myndigheternas sida, i
synnerhet de omedelbara ekonomiska incitamenten för följaattsom
den lagstiftningen Stickprovsundersökningar Riks-ärnya svaga. som
försäkringsverket har ocksågjort visar arbetsgivarna har dåliga kun-att
skaper vilka skyldigheter de har enligt lagen.om

Rehabiliteringsreformen har genomförts under tid kris i inteen av
offentligaminst de finanserna. Att åtstramningarna begränsat myndig-

heternas möjligheter på få reformen ordentligt för-att satsa attresurser
ankrad arbetsliveti uppenbart. gäller såväl de centralaDetta myndig-är
heternas i första hand Riksförsäkringsverkets och Arbetarskyddsstyrel-
sens förinsatser föra reformen på bred front inte minstatt ut som
försäkringskassoma arbete på själva bedriva genomtänkt arbeteatt ett
med första handi samordna verksamheten och på förmå arbets-att att
givarna leva till sittatt upp ansvar.

Ytterligare vill vi peka på den ekonomiska utvecklingen efteratt
haft1992 inverkan på möjligheterna föra reformenstor iatt uten

praktiken. kapitel har beskrivitI 4 vi rad faktorer har haft bety-en som
delse. Hit hör den för svenska förhållanden omfattande arbetslösheten
och den både myndigheter och företag har haft på sig attpress som

sitt arbetsområde och så långt möjligt koncentrera dettastrama till
kärnverksamheten. tydligtDet dessa förhållanden missgynnatär att
förutsättningarna förankra reformen på braatt ett sätt.



SOU Förslag rehabiliteringsansvaret1998: 104 framtiden 223iom

finnsdetta väl det all anledning kritiken förMen ärnär sagt att ta
otydligheter regelverket på allvar och vilkai precise-övervägastort

möjliga och lämpliga framför allt det gällerringar kan närvarasom
tidigare betonat också främstarbetsgivarnas vi detDet äransvar. som

samtidigt vill beskriva detuppdrag, vi något inne-vårt ävenär omsom
hos de olika aktörerna, främsthåll rehabiliteringsinsatsema arbets-som

bör ha och deförsäkringskassorna, arbetssätt vigivarna och som menar
arbetet se kapitel 7.bör prägla

Några utgångspunkter8.2.3

för arbetsgivaransvaret tydligt framgårviktigtDet gränsernaär att av
lagen.

förReglerna bör lika och små arbetsgivare. hellerIntestoravara
finns skäl ha olika regler för och offentliga arbets-det privataatt
givare.

frånAlla har, bortsett alla andra värden, direktarbetsgivare även ett
fungerandeekonomiskt ha rehabiliteringsverk-intresse attav en

arbetstagarensamhet. det beror på själv rehabiliterings-Men om
åtgärderna ska lyckas.

kan införaEtt skapa preciseringar ytterligare tids-sätt att attvara
bestämningar for ska inträda respektive upphöra för denär ansvaret
olika aktörerna, liksom bäraska kostnaden iatt noggrant ange vem som

skedenolika för olika rehabiliteringsinsatser.
Nackdelen med sådana lagstiftningenpreciseringar kan bliär att

den fall kan hindra uppgifternatrubbig och i löses påvärstaatt att ett
enkelt och praktiskt den har de bästa förutsättningarnasätt attav som

Uppenbarligen kan också alltfördetta. långt driven uppdelninggöra en
bl.a. olika tidsskedeni locka till manipulation eller tillansvaret attav

alltid infrias med önskvärd kraft.inteansvaret
finns och för fördelar medDet i sig tydlig ochstora att sättavara

bestämda för Särskilt det här frågagränser ansvaret. är ettsom om
område där det kan svårt för lekman upprätthållaattannars vara en en
tillräcklig insikt i de intentioner regelverket innehåller och de for-som
väntningar ställs de olika aktörerna.på sagda gällerDet intesom nu
minst arbetsgivarna mindre företag och myndigheter,i hos vilka gott
och väl hälften alla arbetstagare i landet har anställning.sin Vi trorav
därför det kan finnas goda skäl långtså möjligt dra bestämdaatt att upp
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för rehabiliteringen denför långt det lagenligahurgränser ansvaret av
för vad skaför arbetsgivaren, inne-anställde ska sträcka sig ansvaret

skarehabiliteringskostnader arbetsgivarenbära och for vilka som svara.
olika regler försammanhanget det ska finnasfrågaviktig iEn är om

tveklöst förut-förhåller sig såarbetsgivare.små och Det attstora
rehabilite-kanske omfattandeleva tillförsättningarna ettatt upp

det företaget med tusentalsförlångtringsansvar större storaär
handfull anställda. Ommed kanske bara någonför det lillaanställda än

för ribbanregler finns det risk iha identiskaväljer attattman
för lågt. finns också exempel påDetregelverket- ambitionen sätts att-

liknande slag sådana skäl har valtlagstiftningandra ländersi avavman
de företagen.kräva betydligt störrestörreatt ett ansvar av

grundprincipen små ochlagstiftningen dockden svenskaI är att
socialförsäkringslagstift-lika. Varkenföretag ska behandlas istora

lagstiftningen finner någraarbetsrättsliganingen eller i den exem-man
små företagen.pel på särregler för de

företagfinna tillfredsställande mått påockså svårtDet när ettär att
räknas till eller mindre.offentlig verksamhet ska Etteller störreen

fåtal anställdakan exempelvis hateknikutvecklat företag ett men en
fall ekonomiskaomsättning och därmed ha iförhållandevis hög vart

omfattande rehabiliteringsinsatser. Olika reglerklara ocksåattresurser
komma skapa ökade svårig-omfattningkan också i änstörre attannars

funktionshinder,exempelvis dem medheter för vissa attgrupper,
arbetsmarknaden.anställning på den reguljära

med regelhänseende skilja mellantydligt problem iEtt attannat
gränsdragningsproblem oundvikligenoch företag desmå ärstora som

fråga också gällande vi bör und-uppkommer. kan i dennaMan göra att
snedvrida konkurrensen. Särregler berorvika regler kan påsomsom

Ävenfall ha tillväxthämmande effekter.företagsstorleken kan i värsta
för före-det möjligt ha regler alladet skälet bör vi så långt är sammaav

det finns praktiskt stödja destället bör småviI överväga sätt atttag. om
förföretagen gäller uppfylla rehabiliteringsansvaret dedetnär att

anställda.
förfråga också hör till utgångspunktema våra övervägandenEn som

det finns anledning skilja mellan olika arbetsgivare beroendeär attom
på de offentliga eller privata. skulle kunna hävda denManär attom

frontlinjenoffentliga arbetsgivaren borde finnas i det gäller arbets-när
miljö och personalvårdande insatser.

Varken den arbetsrättsliga eller sociala lagstiftningen i vid mening
har emellertid hittills skillnad offentliga och arbets-gjort på privata
givare. också viss överflyttning offentlig vård ochDet pågår en av ser-

förvice till den privata sidan, och olika regler i övrigt kanske identiskt
lika verksamheter skulle kunna få icke önskvärda effekter eller upple-
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sällan brister också deorättvisa. Inte ekonomiska incitamentenvas som
för de offentliga arbetsgivarna tillräckligt på arbetsmiljö ochatt satsa
personalvård.

finns anledning understrykaDet alla arbetsgivare, de måatt att vara
eller offentliga eller bortsett frånsmå, privata, alla andraävenstora

värden har direkt ekonomiskt ha fungerandeintresse reha-ett attav en
biliteringsverksamhet företag ellerpå sitt sin myndighet. arbets-Den

dåligt hand anställdagivare sina drabbas det långa loppetitarsom om
kostnader exempelvis till följd avbräck i verksamheten ellerav av

nyrekryteringar kan stå arbetsgivaren långt dyrare.tvungna som
Samtidigt ska det givetvis beror på arbetstagaren självsägas att om

rehabiliteringsåtgärdema ska leda till framgång. eller hennesHans
delaktighetoch såväl det gäller utredning och pla-närengagemang

nering genomförande helt föravgörande hur åtgärderna skaärsom
lyckas.

föreslagitRegeringen våren 1998 laghar förbud moten ny om
diskriminering arbetsliveti med funktionshinder prop.av personer
1997/982179. Lagförslaget arbetsrättslig lagstiftning, och den skaär en
gälla arbetsmarknaden.på hela Enligt förslaget får arbetsgivare inteen

arbetssökande ellermissgynna arbetstagare med funktionshinderen en
behandla honom eller henne mindre förmånligt arbets-att ängenom

eller skulle hagivaren behandlar behandlat sådant funk-utanpersoner
likartadtionshinder i situation, inte arbetsgivaren visar miss-atten om

saknargynnandet samband med ftmktionshindret.
föreslåsVidare bl.a. förbudet direkt diskriminering ska gällaatt mot

då arbetsgivare vid anställning, befordran eller utbildning föräven en
befordran vidta stöd- och anpassningsåtgärder kan skapaattgenom en

försituation med funktionshinder likartad med denärpersonen som
för sådana funktionshinder och det skäligenutan kan krävaspersoner

arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder.att
Den föreslagna lagen understryker det statsmak-nya ansvar som

arbetsgivarna ska ha för bereda människor med ned-terna att attanser
arbetsförmåga möjlighet klara förvärvsarbete.satt att ett

18-12428
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inträdaarbetsgivarensbör8.3 När ansvar

anställ-förstabör gälla frånrehabiliteringsansvarArbetsgivarens
anställning.regler för olikaskildaochningsdagen typerutan av

tidpunkt arbetsgivarensföreslå vid vilkendirektiven ska viEnligt an-
gäller dag arbetsgi-kapitel iframgår 2inträda.ska Som attavsvar

början i ocharbetslivsinriktad rehabilitering sinför tarvarens ansvar
verksamhet.arbetsgivarensanställd iblirmed att en person

anställningenssig alldeles irehabilitering visabehovetSkulle av
hur kort-skaarbetsgivarensfråganbörjan, inställer sig avseansvarom

regler skaocksåhelst. Frågananställningarvariga är sammaomsom
anställningar.tidsbegränsademedgälla för arbetstagare

anställningamatidsbegränsadekapitel har de4har framgåttSom av
från till 14, 6och 10,1ökat mellan 1990 1997under år procentsenare

period minskatundertillsvidareanställningarmedanprocent, samma
enligt lagen 1982:80Möjlighetentill 85,4från 89,1 procent.procent

har utvidgatstidsbegränsa anställningaranställningsskydd, LAS, attom
under år.senare

avtal för vissanställningama kantidsbegränsadeBland de nämnas
särskildadet föranleds arbetetsarbeteeller vissttid, viss säsong om av

ellervikariat, praktikarbetetidavtal för vissbeskaffenhet, avsersom
sammanlagt högst månadertid, dockavtal för vissferiearbete, sex

avtaltillfällig arbetsanhopning,föranledsdetunder två år, omavom
beträffande ochavtaletvisstidsanställning,Överenskommen enom

ochtolv månader under år ingenomfattar högstarbetstagare tresamma
provanställningoch avtalmånad,kortareavtalsperiod änär omomen

månader.högstprövotiden är sex
anställning medtidsbegränsabl.a. möjlighetfinns detDärutöver att

med stödarbetsmarknadsområden,kollektivavtal och, för vissastöd av
förordning.bestämmelser iav

vanliga dag, och vi kananställningar således iTidsbegränsade är
möjligtminska under överskådlig tid.de ska Detinte är attvänta attoss

rehabiliteringssammanhang för bå-föra med olägenheter idetta kan sig
finns därför skäloch arbetstagaren.de arbetsgivaren Det övervägaatt

försäkrings-arbetsgivaren ochgränsdragning mellandet behövs enom
för de kortaste anställ-gäller rehabiliteringsansvaretkassan detnär

ningsförhållandena.
gäller förfölja den modelltänkbar gränsdragningEn rättär att som

Regeln lagen 1991:1047från arbetsgivaren. i 3 §till sjuklön om
anställnings-med beaktande den regleringsjuklön utformades avav
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avtalen då förekom lagi anställningsskydd. har därefterLASsom om
ändrats, detta har påverkat utformningeninte 3men av

Enligt sjuklönelagen arbetstagaren3 § har till sjuklön från ochrätt
med förstaden dagen anställningstiden. Undantag från regelnav om

till sjuklön dock för mycket korta anställningstörhållanden.rätt görs
Om den avtalade anställningstiden kortare månad, har arbets-är än en

till sjuklön endast han tillträtt anställningen och däreftertagaren rätt om
fjortonvarit anställd kalenderdagar följd.i Vissa kompletterande

bestämmelser gäller för frånvaro under denna tid föroch arbetstagare
med återkommande kortvariga anställningar hos arbetsgivare.samme

Andra exempel på gränsdragningar finner vi i föräldraledighetslagen
1995:584 lagenoch 1974:981 arbetstagares till ledighet förrättom
utbildning. Båda lagarna har kvalifikationstid på månader elleren sex
sammanlagt tolvminst månader under de två åren.senaste

Vi har möjligheterna låta de nämnda lagarna helt ellerövervägt att
delvis bilda för bestämmelserna arbetsgivarens rehabilite-mönster om

harringsansvar. Vi dock för föreslå ska gällastannat att att ansvaret
från första anställningsdagen och skilda regler för olikautan typer av
anställning. Skälen till detta flera.är

Till börja villmed vi fästa uppmärksamheten på bestämmel-att att
arbetsmiljölagen,i gäller fulltAML, från arbetstagarens förstautserna

anställningsdag. Och eftersom bestämmelserAML:s delvis överlappar
bestämmelserna i kapitlet lagen22 allmän försäkring, AFL, i frågaom

arbetsgivarens skulle gränsdragning i AFL kunna vållaom ansvar, en
oklarheter i tillämpningen. finnsDet också risk för reglernaatten om
anställningsskydd i skulleLAS urholkas införde kvalifika-om man en
tionstid innan arbetsgivarens för rehabilitering trädde in.ansvar

Sjuklönelagen och de nämnda ledighetsla har för sig motivgarna var
de kvalifikationstiderför har ställts motiv inte vi-utansom upp, som

dare gäller för rehabiliteringsansvaret. Inför vi regel gränsdrag-en om
ning också för rehabiliteringsansvaret, finns det också risk för atten
den för med sig fler problem den löser.än

Men framför allt ställer fråganvi det verkligen finns skäl attoss om
skydd rehabiliteringshänseendei baraacceptera ett sämre därför att

anställningen har begränsad längd. Erfarenheten visar t.ex. atten
olyckor i arbetet ofta inträffar tidigt under anställningen. Och motiven
för ha begränsat skydd det finnsatt iett än AML och i LASmer som
förefaller knappast bärande.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan visserligen föra med sig
betydande kostnader, låt vi i avsnitt 8.10 förslår föratt rättvara en
arbetsgivaren få del dem utvidgadatt stor sjuk-ersattaen av genom en
försäkring. detI enskilda fallet det fråga anställningnär är om en som
bara kort tid det dock svårt de kostnadervarat är följeratt tro atten som
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blir särskilt höga. Och detrehabiliteringsansvarmed arbetsgivarens är
rehabilite-anställning får arbetsgivarenstidsbegränsadfråga enom

förlopp.naturligt, kortvarigtoftaringsinsatser ett
försäkrings-det viktigtanställningarkortvarigaGäller det är att

anställningenmöjligt redan innanochtidigtkassan kommer in upp-om
försäkrade får fortsattaför dendåhör. kanKassan över ansvaret attta

arbete någonleda tillkanrehabiliteringsinsatser ett nytt annan-som
stans.

rehabiliteringTidig8.4

det bästsynpunktenskildes och arbetsgivarensbåde den ärUr om
sjukfall harinnanuppmärksammasohälsoproblemen kan ett upp-

stått.

den enskildessjuk har,blir långvarigtarbetstagarenOm utöver egen
betydelsearbetsledningenocharbetskamraternamotivation, störst
rehabili-till framgångsrikUtsiktemaarbetet.för återgång i enen

först sedan arbets-kommer ininsatsernaminskar snabbttering om
från sin arbetsplats.borta längehar varittagaren

och sjuk-de förebygger ohälsaså tidigtåtgärder inHelst bör sättas att
socialförsäkringenkaraktäriseraralltmerarbetslinjeskrivning. Den som

arbetslivet.förebyggande arbetet ibetydelsen detstarktunderstryker av
slutbetänkandeframhöll iarbetsskadekommittén sittochSjuk- ärSom

såväl individensoch effektivastedet bästadet naturligtvis somur
kan uppmärksammasohälsoproblemensynpunktarbetsgivarens om

och mindredet sannolikt enklareuppstått. Dåsjukfall harinnan ärett
behövs.resurskrävande åtgärder som

ofta betydande insatsergrunder detgodakan påMan görsattanta
för arbetstagareunderlätta arbetetarbetsplatsentidigt för påatt en som

ellernedsatt arbetsförmåga på nå-fåhar fått eller påär väg att somen
fråga tidigt reha-fullt härfungerar Detinte är ettsätt ut.got annat om

frågan reha-på arbetsplatsen innanbiliteringsarbete äger omrumsom
har till uppgift arbetatill de myndigheterbilitering framnår attsom

fastänhandlar rehabiliteringsinsatser demed rehabilitering. Det om
sådana. de studier gjorts vadrubriceras Frånvanligen inte omsom som

arbetet den enskildesför återgång i viviktigt utöverär vet attensom
har arbetskamraterna och arbetsledningensåmotivation störstegen

betydelse.
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drabbas ohälsaNär någon och bortatvingas från sitt arbeteav vara
också efter den akuta fasen det viktigt rehabiliteringenär att sättermer
in tidigt. har betonats allt sedan rehabiliteringsreformenDetta genom-
fördes sjukfall finns1992. När uppstått det möjlighet till naturligett en
första kontakt den anställde sjukanmäler sig. Senare undersök-när

också utsikternaningar visar till framgångsrik rehabiliteringatt en
minskar snabbt kommer förstinsatserna in sedan den försäkradeom
varit borta längre tid från arbetsplats.sinen

tids forskning harSenare vidare allt tydligare indikerat det äratt ge-
återgå, helt eller delvis, arbetei rad sjukdomar iatt snarastnom som en

exempelvis och leder kan bästövervinnas och snabbast. Det ärrygg
också övertygande visat de möjligheterna till framgångs-störstaatt en
rik rehabilitering alltid finns den försäkradespå arbetsplats.nästan Det

här han eller hon har kontaktnätsitt och bekant med inte baraär är
arbetskamrater och arbetsledare med arbetsförhållandena iutan stort.

här känner den försäkradesDet starka och sidor bäst.är som man svaga
Och det den enskildehär kan uppleva han eller hon be-är att ärsom
hövd och tillvaron blir meningsfull.att

Arbetstagarens chef har särskilt viktig stödfunktion.närmaste en
eller hon har ofta möjligheterHan vidta åtgärder förbättrar denatt som

anställdes förutsättningar återkomma till arbetet. Man har ocksåatt pe-
arbetsledarekat och högre chefer med handlingaratt ochäven utta-

landen verkar normerande arbetsgruppen,i och de har därigenom bety-
fördelse arbetskamraterna tillåter sig fortsätta den sjuke stöd.attom ge

finnsDet vidare anledning stryka under det för arbetsgivarensatt att
del företagsekonomiskt mycketäven lönsamt påär ti-rent att satsa en
dig rehabilitering. visar vetenskapligaDet utvärderingar har gjorts.som

Om det inte skett redan tidigare kanså det i sjukfallet blisenare
aktuellt diskutera behovet åtgärder på arbetsplatsen.att kanDet röraav
sig kontakt med företagshälsovården eller någon arbets-om en annan
miljö- och rehabiliteringskompetens, arbetsgivaren har till förfo-som
gande. Också behovet kompletterande utbildningsinsatser kan prö-av

under sjukslcrivningstiden.vas
Redan tidigt under sjukskrivningen kan det vidare värdefullt attvara

arbetstagaren kan alternativa arbetsuppgifteröverväga så attom ges
arbetstagarens arbetsförmåga kan till kan iblandDet ocksåtas vara.

undvika långvariga sjukfall.väg attvara en mera
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Utredningsansvaret8.5

för det fullständiga utrednings-i ställetföreslår arbetsgivarenVi att
begränsatdag ska ha någotgäller i attett ansvarmeransvar som

arbetslivsinriktad rehabilite-behovklarlägga arbetstagarenssöka av
verksam-behålla arbetet deneller inomför återgå iring att egna

frivillig uppgift för arbetsgivarenheten. skaDet ävenattvara en
rehabili-medicinsk eller socialeventuellt behovundersöka ett av

tering.

enkelt kanåtgärdslista, där han påbör följaArbetsgivaren sättetten
Åtgärdslistan bör fast-undersökningsavseende.krävs ivadse som

Arbetarskydds-efter samråd medRiksförsäkringsverketställas av
skaarbetsmarknadens Försäkringskassanochstyrelsen parter.

undersökning veckor.arbetsgivarens inomunderrättas sexom

under-ska vid behov komplettera arbetsgivarensFörsäkringskassan
utanför arbets-med uppgifter liggersökning enligt åtgärdslistan som

ellervetskap. arbetsgivarens undersökningdirekta Visargivarens
utredning den försäkrade behöverkassans kompletterande sär-att

rehabiliteringsåtgärder, ska kassan dagarskilda inom 14 upprätta en
följas kontinuerligtRehabiliteringsplanen ska ochplan för detta. upp

månad.gång sjätteminstomprövas varen

arbetsgivaren skyldig påbörjaEnligt nuvarande regler är att en
den försäkrade frånvarande från arbe-rehabiliteringsutredning varitnär

längre fyra veckor, arbetet ofta hargrund sjukdompå än närtet av
eller den försäkrade själv begäravbrutits kortare sjukperioder närav

försäkringskassanRehabiliteringsutredningen ska tillställas inomdet.
det finns skäl till det, ska försäkringskassanåtta veckor. Men taom

rehabiliteringsutredningen.föröver ansvaret
Riksförsäkringsverkets tillsynsrapport FörsäkringskassomasAv

handläggning ohälsoförsäkringama RFV ANSER 1998:4 framgårav
det finns brister arbetsgivamas rehabiliteringsutred-i sätt göraattatt

anställda. innebär försäkringskassoma får lägganing för sina Det att
ned och ocksåarbete på påminna, utredningar,göraatt ytterst att som
arbetsgivaren skulle ha gjort.

det troligen också det fungerarinnebär, i inteDet sägs rapporten att,
det tänkt, dvs. arbetsgivarenpå arbetsplatsen närmasteattsom var

chef kontakt med den anställde under sjukskrivningen förtar att
diskutera arbetet och hur det lämpligen helleråtergången i kan ske. Inte

uppfattatkassoma har enligt värdet ligger pårapporten att ansvaretav
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arbetsgivaren, vilket kassan deti dagliga arbetet inte läggergör att ton-
vikt på arbetsgivarens rehabiliteringsutredning i rehabiliteringsarbetet.

Även andra undersökningar och erfarenheter visar många arbets-att
givare har haft svårt leva till sitt rehabiliteringsansvar. Ettatt upp
exempel på det den undersökning arbetsofönnåga på grundär av av
nack- eller ryggbesvär Riksförsäkringsverket gjort i samarbetesom
med Sahlgrenska universitetssjukhuset och vi redovisat i kapitelsom
Ett Statskontorets l997:27 Perspektiv på rehabili-ärannat rapport
tering i kapitel.nämnssom samma

erfarenhetEn har gjorts de hittillsvarande reglerna är attsom av
arbetsgivarna tillämpat bestämmelserna olika och inte sällan på otill-ett
fredsställande anledning till detEn säkerligen okunskap.sätt. Samti-är
digt ska det inte minst i dag finns arbetsgivare sköter sinasägas att som
rehabiliteringsåligganden på alldeles utmärkt allt fullgörTrotsett sätt.
också arbetsgivarna falli många sitt för rehabiliteringsutred-ansvar

pä tillfredsställandeningarna sätt.ett
Som har framgått tidigare avsnitt vi arbetsgivaren börattav anser

för det tidig kontakt med den sjukskrivne ochatt tas attsvara en man
söker klarlägga det behövs särskilda förinsatser honom ellerattom
henne tillbaka till arbetet. Vidare bör arbetsgivaren hittills till attsom se
dokumentationen vidtagna åtgärder översänds till försäkrings-över
kassan. Arbetsgivaren bör hittills för de tidiga insat-även som svara- -

kan bli aktuella och för börja planera för de ytterligareattsomser som
behövs. sagda gäller ocksåDet det fråga upprepad korttids-när är om
frånvaro.

längeSå kravet på utredning gäller förhållandena på arbetsplatsen i
vid mening det naturligt lagt på arbetsgivaren ochär inteäratt ansvaret
på någon utomstående. företagetHar eller myndigheten fungerandeen
företagshälsovård knuten till finnssig, det dennai expertresursen som

kan bedöma andra rehabiliteringsbehov sådanaäven än som samman-
hänger direkt med arbetsplatsen, behovet medicinsk ellert.ex.mera av
social rehabilitering.

Många arbetsgivare har emellertid inte tillräckligt på företags-satsat
hälsovård eller någon liknande och för dem kan kravet påannan resurs,

rehabiliteringsutredning fullständigt slag sig betydligt svå-teen av mer
eller omöjligt uppfylla.rent attrare av

Vi ställer den bakgrunden liksom Sjuk- och arbetsskade-motoss -
kommittén frågan det finns anledning behålla det nuvarandeattom-
utredningsansvaret för arbetsgivaren, i varje fall i nuvarande omfatt-
ning. Krävs det ingående utredning med olika aktörer inblan-en mer
dade, sällan arbetsgivarna rustade förär klara så omfattandeatt en
utredningsskyldighet. gäller förstaDetta i hand de små arbetsgivarna,
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sådant stöd från försäkringskassanbehövakandeäven större ettmen
reellt innehåll.blir formalitetendastutredningsansvaret utanatt en

bör arbets-fortsättningendet iemellertidVi ävenatt varaanser
behov rehabili-arbetstagarenssöka klarläggagivarens att avansvar

arbetslivsinriktad rehabili-gälla behovetbör dåtering. Ansvaret av
verksamheten.denbehålla arbetet inomåtergå i ellerförtering att egna

liknandeellerföretagshälsovårdarbetsgivaren ärHar resurs,annanen
medicinsk el-eventuellt behovockså klarläggerdendet naturligt att av
frivilligfrågadet bör dåler social rehabilitering. Men en upp-vara om

gift för arbetsgivaren.
arbetsgivarna de ska kunnakrävalängrebör således inteVi attav

rehabiliteringsutredningfullständig iåstadkommauppgiftenklara att en
detta länge företags-kräva såfall bör vi inteformell varjemening. I

dag. Samtidigt skautbyggd den iofullständigthälsovården så ärär som
medicinska begränsningarvilkaofta måstearbetsgivaren vetasägas att

vilka åtgärder han skakunna bedömahar förarbetstagaren att somsom
exempelvis allergiLider arbetstagarenvidta arbetsgivare. motavsom

det givetvis haarbetsmiljön, kanförekommer ivisst ämneett som
planerarfå detta klarlagt innan arbetsgivarenbetydelseavgörande att

arbetsplatsen.för särskilda åtgärder på
hjälp före-fördel arbetsgivaren medsåledesDet är stor avomen

klararliknande sintagshälsovården eller göraexpertresurs attannan
kan ha denförsäkringskassanfullständigundersökning så att som

rehabiliteringsplan komplettering.någon Menunderlag för sin utan
arbets-vid behov kompletterabör haförsäkringskassan ett attansvar

behovutredning den försäkradesundersökning medgivarens en om av
för arbete hos arbetsgivarearbetslivsinriktad rehabilitering änannan

rehabilitering, medicinsk,formden eller någon t.ex.annan avavegne
till arbeteyrkesinriktad rehabilitering siktar inomsocial eller ett ettsom

yrke.annat
kravet arbetsgivaren ska verk-detta påGenom på sätt överge attatt

undviker konsekvensernarehabiliteringsutredningställa allsidig manen
lagkonstruktionen, innebär kassan skaden nuvarande övertaattsomav
utredning arbetsgivaren något skäl inteuppgiften göraatt om av upp-

fyller fakultativt kassan har i dagsitt Den typ ansvar somansvar. av
osäkerhet kassans roll och osäkerhet för hand-skapar lätt enom

läggarna.
Till detta vill lägga det många gånger integritets- ochvi att renaav

försäkringskassansekretesskäl riktigare utomståendesig attter en - -
det gäller frågor liggerfår utredningsansvaret inte minst när utan-som

för förhållandena den arbetsplatsen.på egna
föreslår följaktligen arbetsgivarna ska åläggas söka klar-Vi att att

lägga anställdes behov arbetslivsinriktad rehabilitering på denden av
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förformellabefrias från detde skaarbetsplatsen, ansvaretattmenegna
skaFörsäkringskassan iavseenden.andrairehabiliteringsutredningen

undersökningarbetsgivarenskompletterabehovvidstället åläggas att
vetskap.direkta Menutanför arbetsgivarensliggermed uppgifter som

förhållandenden sjukesofta kännerarbetsgivaren,självfallet ska som
med alla deutredningenkompletterandeaktivt i denmedverkabäst,

behövas.kanupplysningar som
tillhandagå arbetsgivarnabörRiksförsäkringsverketVi attanser

tillläsa sigenkelt kanpådär arbetsgivaren sättmed åtgärdslista etten
åtgärdslistanundersökningsavseende. Enligthonom ikrävsvad som av

haft medkontakter arbetsgivarenvilkaupplysabör arbetsgivaren om
rehabiliteringsinsatservilkasjukperioden,underförsäkradeden som

planerade åtgär-och skälen tillplaneratellervidtagitarbetsgivaren att
vid behov kun-bör arbetsgivarenPå listanvidtagits.der inte ävenännu

aktörerandra möjligamedhar tagitskontaktervilka somsomna ange
uppgift,dock frivilligm.fl. DettaAMIsjukvården, socialtjänsten, är en

utanför det lagfástafallerkontaktereftersom sådana ansvaret.
Åtgärdslistan Riksförsäkringsverket efter samrådfastställasbör av

arbetsmarknadens ViArbetarskyddsstyrelsen ochmed attparter. anser
rehabi-för arbetsgivarensnuvarande blankettRiksförsäkringsverkets

användaskunnabearbetning börefter vissliteringsutredning som
åtgärdslistan.förblankett

lagstiftning veckor på sighar dagens åttaArbetsgivarna enligt att
den rehabiliteringsutredningen till försäkrings-med färdigainkomma
lägreMed de anställdes rehabili-undersökning denkrav påkassan. av

V11 medtiden för komma interingsbehov föreslår vi attattsom ansernu
b-ör till veckor.undersökningen kunna kortas sex

arbetsgivarens och kassans eventuella komp-fall undersökningdeI
utredning särskilda rehabili-försäkrade behöverletterande visar denatt

för Planen kan givet-plan detta.kassanteringsåtgärder, bör upprätta en
särskild utred-ellerytterligare arbetsprövningockså gällavis annan

från denErfarenheternaArbetsmarknadsinstitutet.exempelvisning, av
sällan dröjerförsäkringskassan intevisarnuvarande tillämpningen att

Ibland kommer så-formell rehabiliteringsplan.med upprättaatt enen
redan har påbör-rehabiliteringsåtgärdertill stånd förrän olikadan inte

därför dettillfredsställande. Vi inaturligtvis intejats. Detta attär anser
rehabiliteringsplanen ska upprättad inom 14lagen bör att varaanges

försäkrings-undersökning kom in tillfrån det arbetsgivarensdagar att
kompletterande utredningen avslutades.kassan eller den

kontinuerfastställda rehabiliteringsplaner följsviktigtDet är att upp
har betänkandet SOU 1997:166ligt. Förtidspensionsutredningen i

Trygghet och aktivitet föreslagit rehabilite-Ohälsoförsäkringen. att
ska med mellanrum. rimlig utgångs-ringsplanema följas jämna Enupp
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punkt bör enligt Förtidspensionsutredningen rehabiliterings-attvara en
bedömning inte får äldre månader denän utan att omprövas.vara sex

delarVi denna uppfattning och föreslår därför det lageni skaatt anges
rehabiliteringsplanen ska följas kontinuerligt ochatt omprövasupp

minst gång månad.sjätteen var

8.6 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren ska för de arbetslivsinriktade åtgärder vidtasattsvara
behövs för arbetstagaren ska kunna återgå arbetei hosattsom

arbetsgivaren eller behålla arbetet hos denne. Vi arbets-attanser
givaren ska ha kvar sitt så länge anställningenansvar varar.

Som framgått tidigare innebär rehabiliteringsansvaret arbetsgivarnaatt
ska för de åtgärder vidtas för arbetslivsinriktad rehabili-attsvara en
tering förbehövs arbetstagaren ska kunna återgå i arbete hosattsom
arbetsgivaren eller behålla arbetet hos denne. Vi i avsnitt 8.10ger om
arbetsgivarens kostnadsansvar exempel på vilka olika slag arbets-av
livsinriktade åtgärder kan förekomma. harDessa också någotsom
beskrivits i redogörelsen för nuvarande regler i avsnitt 2.3.

Arbetsgivarens för rehabiliteringsinsatser i nuvarande lagäransvar
begränsatinte tiden.i Den anställde behåller givetvis ofta banden till

sin gamla arbetsplats, sjukskrivningen skulle länge.även Detom vara
under lång tid den gamla arbetsplatsenär den naturligaärsom

kopplingen till arbetslivet. Och det vi tidigare har framhållit härär som
ofta bäst känner både den enskildes förutsättningar och möjlighe-man

det gamla arbetet med hänsyn till funktionshinderterna att e.d.anpassa
eller finna alternativa arbetsuppgifter för den anställde.att

Rimligen blir emellertid banden allt längre den anställdesvagare
har varit borta från arbetet, och därmed blir också arbetsgivarens ansvar
allt Som vi har betonat i avsnitt 8.2.4 finns detuttunnat. emellertidmer

behov kunna slå fast det lagenligaett upphöratt när ansvaret rentav
formellt. Var kommer den uppfattasgränsen förän sätts långtatt som
borta deli fall och för i andra.näraen

harVi föreslå ettårsgräns förövervägt arbetsgivarensatt rehabili-en
teringsansvar räknat från det första sjukfallet. Vi skulle då få mycketen
enkel och klar En sådan framstårgräns. dock tämligengräns som
konstlad och riskerar komma konflikti med det arbetsgivarenatt ansvar
har för den anställde enligt lagen l982:80 anställningsskydd.om

Som framgår vår redogörelse i avsnitt 2.4.1 för rättsläget detnärav
gäller sjukdom uppsägningsgrund kan uppsägning endast ske i desom
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arbetsförmåga på grund sjukdomen blivitfall då arbetstagarens av var-
längre kan utföra arbeteaktigt nedsatt sådan mån han inte någoni att av

Och så länge anställningen harbetydelse för arbetsgivaren. varar
kap. andra stycket arbetsmiljölagen skyl-enligt 3 3 §arbetsgivaren en

arbetsförhållandena eller vidtadighet attatt anpassa annangenom
särskilda förutsättningar förtill arbetstagarenslämplig åtgärd hänsynta

överlappar redan dag tillenligt arbetsmiljölagen iarbetet. Detta ansvar
enligt kap.arbetsgivaren har 22del det rehabiliteringsansvar somen

försäkring.allmänlagen om
föreslå ska haför stället arbetsgivarenhar därför iVi attstannat att

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder så längekvar försitt ansvar
förgäller då sådana åtgärder behövsanställningen Ansvaret somvarar.

kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren ellerden försäkrade skaatt
tydligt slås fast lagen allmänhos denne. bör ibehålla arbetet Detta om

försäkring.
arbetsgivarens rehabili-hand ska givetvis insatserförstaI avse

arbetsplatsen eller plats denden gamla på iteringsåtgärder på annan
det behövs rehabiliteringsinsatser utanförverksamheten. Men omegna
arbetsträning eller kortare utbildning, börden verksamheten, t.ex.egna

dessa, förutsattarbetsgivaransvaret insatsernaäven attavse avser en
återgång den gamla arbetsplatsen.till arbete påett

konsekvenserna kostnadshänseendeDet emellertid viktigt iär att av
för arbetsgivaren för rehabiliteringsinsatser så längeett attansvar svara

anställningen förpågår blir möjliga bära inte minst de små arbets-att
ska därför behandla möjligheternagivarna. avsnitt viI 8.10 närmare att

förden enskilde arbetsgivaren kostnader under den tid detersätta
formella finns kvar.rehabiliteringsansvaret

Försäkringskassans8.7 ansvar

arbete på rehabiliteringsområdet enligtFörsäkringskassomas visar
Riksförsäkringsverketundersökningar och Statskontoret på storaav

brister.

föreslår och bestämmelserVi ändrade i 22 kap. också förAFLnya
vill bidrakassoma. Med dessa vi till enhetlighet ochstörreen

kanske också aktivt arbete på rehabiliteringsområdet.ett mer

anslutning till rehabiliteringsansvarI arbetsgivamas vill kort-vi även
fattat försäkringskassanshur vi på uppgifter för försäkradenämna ser

arbetsgivare har rehabiliteringsansvar för. Försäkringskassanettsom en
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har enligt gällande bestämmelser kap.i 22 förAFL ett attansvar sam-
ordna rehabiliteringen, för utarbeta rehabiliteringsplan i de fallatt en en
försäkrad rehabiliteringsâtgärdbehöver för vilken rehabiliterings-en

kan och för betala sjukpenningersättning eller rehabilite-utges att ut
ringsersättning m.m.

ocksåFörsäkringskassan kan ha till uppgift vid behov före-sägas att
träda den försäkrade och hans eller hennes ombud. Det visser-ärvara
ligen detta kan svår uppgift, eftersom kassan samtidigtsant att vara en
har försäkrade fullgörtill den vad ankommer på honomatt attse som
eller henne för få sjukpenning eller rehabiliteringsersättning.utt.ex. att

eftersom det finnsMen inte någon helt oberoende expertinstansannan
den försäkrade kan vända sig till för få råd och stöd hur hanattsom om

eller hon få med rehabiliteringska hjälp sin hos olika aktörer, ligger det
i kassans samordningsuppgift vid behov uppträda ombud föratt som
den försäkrade.

försäkringskassans för den samordnadeI rehabiliteringen in-ansvar
går ha uppsikt de samlade rehabiliteringsinsatser behövsöveratt som
och medicinska,samordna den sociala och arbetslivsinriktade rehabi-
literingen. Försäkringskassan ska, den försäkrade medger det, iom
arbetet med rehabiliteringen samverka med bl.a. hälso- och sjukvården,
socialtjänsten arbetsmarknadsmyndighetema och andra myndig-samt
heter kan berörda. Försäkringskassan har också till uppgift attsom vara
verka för dessa, och inom verksamhetsområde,sitt vidtar deatt var en
åtgärder behövs för effektiv rehabilitering de försäkrade.som en av

Försäkringskassan har inga maktmedel de andra aktörerna påöver
rehabiliteringsornrådet får vid behov söka påverka dessa utifrånutan
sin samlade sakkunskap området.på Vi därför det nuvarandeattanser
begreppet tillsyn kap.i 22 bör bytas5 § hålla uppsikt i denutöva ut mot

lagtexten.nya
medicinsk behandlingFör och medicinsk rehabilitering ska sjuk-

vårdshuvudmannen stå kostnaderna. finns emellertidDet gräns-ett
område arbetslivsinriktad rehabilitering den försäkrade behö-mot när

exempelvis medicinsk rehabilitering i form förträning kunnaattver av
eliminera eller minska funktionsnedsättningsin och kunna återuppta sitt
arbete. dessa fall förekommerI det del försäkringskassoratt en
använder tilldelade medel för köp tjänster för arbetslivsinriktadav
rehabilitering till betala också för detatt medi-ärtagetsom noga en ren
cinsk rehabilitering. Ibland träffar kassoma i dessa fall- stödutan av
lagregler avtal med arbetsgivaren han elleräven hon ska ståattom-
för halva kostnaden.

kanVi inte det tillhör vårt uppdrag föreslå regler detatt attse om
kostnadsansvar bör vila på sjukvårdshuvudmännen, i avsnittsom men

föreslår8.10 vi regler ersättning från sjukförsäkringen tillnya om
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och hurrehabiliteringsåtgärderarbetslivsinriktadeförarbetsgivarna om
sjukförsäkringenfördelas mellanskahänseendenolikakostnaderna i

klarhetökadskapaockså möjligtdärmedblirDet attoch arbetsgivarna.
gränsområdetkostnadernanämnda igäller dedetenhetlighetoch när

rehabiliteringen.medicinskatill den
praktikenirehabiliteringsarbetetkapitel 6redogörelse ivårAv om
rehabili-arbete inomutvecklat sittharförsäkringkassomaframgår att

självkassatill varjeocksåolika. Det attmycketteringsområdet är upp
lagendebedrivas inomskaverksamhetenhuravgöra ger.somramar

funnitharkassoma intevittnesbörd ännufått mångahar dock attVi om
undersökningarrehabiliteringsarbete. Deform för sittbratillräckligten

och viStatskontoretochRiksförsäkringsverketgjorts somavsom
verksamheten.brister iockså påvisarkapitel 6redovisat i stora

verk-utforma sinuppgifthar tillkassomamedvetna attVi attär om
derasreglerardetaljbestämmelseralltför mångaälvasamhet utan som

Ändå kap.ändrad lydelse 22tillförslaginnehåller vårtverksamhet. av
med dessavillför kassoma. Viocksåändrade reglerochfleraAF L nya

aktivtocksåoch kanskeenhetlighettill ettsöka bidra större ar-meren
med-ocksårehabiliteringsornrådet. givetvisViviktiga ärdetbete på

rehabiliteringsarbete kräverkvalitetsutvecklathögtettvetna att enom
handläggare.hos kassanshög kompetens
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8.8 Arbetsgivaren behöver stöd i sin
rehabiliteringsverksamhet

Arbetsgivama bör själva till skaffa sig stöd företags-att ettse av
hälsovården eller liknande de ska kunna in-expertresursannan om
fria sitt för arbetsmiljön enligt AML och för arbetslivs-ansvar
inriktad rehabilitering enligt AF L.

Arbetsgivarringar verksamheter kan fåär betydelse förstor attsom
hjälpa arbetsgivarna med rehabiliteringen anställda inteav som
längre klarar arbete tidigare.samma som

föreslårVi socialförsäkringsadministrationen ochatt arbetarskydds-
verket ska få miljoner10 kronor vardera för intensifiera sinatt
upplysningsverksamhet och rådgivning i samband med regleratt nya
införs på rehabiliteringsornrådet.

föreslårVi bestämmelse lageni arbetsgivarna rätten attny som ger
begära särskild kontaktperson på kassan de kan vända sig tillen som
för få stöd klara sina åliggandenatt inom rehabiliteringsverk-att
samheten.

Svårighetema för arbetsgivarna leva till de skyldigheteratt ochupp
förväntningar ställs på dem enligt nuvarande regler uppenbara.ärsom

harDetta också belysts i de olika där förhållandena harrapporter grans-
kats. Ett exempel Riksrevisionsverketsär Samverkan medrapport
förhinder den statliga tillsynen arbetsgivarnasöver for arbets-ansvar-
anpassning och rehabilitering RRV 1996:40. Ett Riksförsäk-ärannat
ringsverkets tidigare nämnda tillsynsrapport Försäkringskassornas hand-
läggning ohälsoförsäkringama RFV ANSER 1998:4, ocksåav som
behandlar erfarenheter arbetsgivarnas insatser på rehabiliterings-av
området.

Arbetsgivama sina avgifter till sjukförsäkringen försvarar genom
finansieringen den statliga rehabiliteringsverksamheten och kanav
därigenom, så vill, försäkringstagare. bordeDe där-om man ses som
med måna försäkringen används påatt riktigt och devara ett sättom att
försäkrade de anställda får bästa möjliga valuta för försäkrings-- -
avgiftema. För detta ska bli verklighet fordrasatt också arbets-att
givaren vad ankommergör på honom eller henne för densom att
anställde ska återfå sin arbetsfönnåga.
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bestäm-arbetsmiljölagstiftningenshålla i minnetocksåVi bör att
arbetsgivarnakrav påställerintemkontroll i sig attmelser stora sys-om

arbets-verksamheten såoch följagenomföra attplanera,tematiskt upp
medgällerochallmännakravuppfylls. Dessa ärmiljölcraven samma

företag.ochsmåstyrka stora
förbättraÅtskilligt själva förarbetsgivarnasäkert attkan göras av

tyd-ocksådetarbetsplatserna. Menpå ärrehabiliteringsverksamheten
denbåde ismå arbetsgivarna,särskilt deocharbetsgivarna,ligt att

för klara sinastödbehöververksamheten attoch privataoffentliga upp-
funge-harmyndigheterochföretagFörbragifter på sätt. enett som

sammanhangi dettaföretagshälsovård dennarande är somen resurs
hjälpa arbetsgi-expertkunskapermed sinaförmycketbetydakan att

rehabiliteringsverksamheten.medvarna
arbetsgruppensinterdepartementala rapporti denFörslagen

deinnebärsamhälletiFöretagshälsovård1998:17Ds omen resurs-
ställning.företagshälsovårdens För-förstärkningvissgenomförs aven

arbetsmiljöarbetetföretagshälsovården itill integrerasyftarslagen att
desstillocharbetsplatsen ettenskildaden tapå att resurser urvara

perspektiv.samhälleligt
före-åtgärder fördock ytterligaredetkrävs attmeningvårEnligt

denorganisationochomfattningsådanska få atttagshälsovården en
myndigheter.och Detföretaglandets allaförallmänblikan resursen

skaffatillde självaarbetsgivareallalandets attockså förgäller att ser
liknandeellerföretagshälsovården expertresursstödsig ett annanav

förocharbetsmiljön enligt AMLförska infria sittde kunna ansvarom
enligt AF L.arbetslivsinriktad rehabilitering

kanverksamheterandra6.2.3avsnittArbetsgivarringar se är som
rehabili-medenskilde arbetsgivarendenhjälpabetydelse förstor att
tidigare.arbeteklararlängreanställda inteteringen somsammasomav

påarbetsprövamöjligheterökadeskapasarbetsgivarringen attGenom
minskaochförebyggautanför ringenellerinomföretag attannat --

rehabiliterings-utveckla bättreoch utslagningsjukskrivning samt att
metoder.

rollviktigspelaarbetsmarknadenskan ocksåsällan parterInte en
eller henneshansstödja arbetsgivaren iochhjälpagällerdet attnär

verk-väl utveckladexempel pårehabiliteringsverksamhet. Som ett en
Metallgrup-bedrivsdenavseende kan visamhet i detta nämna som av

arbetsgivarorganisa-förförbundsgrupp inom SAFärsom enpen,
MetallförbundetStål- ochArbetsgivareförbund,Gruvomastionerna

Arbetsgivareförbundet.Mekaniskaoch Svets
stödocksådock arbetsgivarnabehöverdetSom vi av myn-merser

Yrkes-de får dag.lokalt håll, vad iochcentraltdigheterna från både än
vidlagt vikttidigaretillsynsverksamhethar i sininspektionen änmer
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frågor rehabilitering och anpassning. Tillsynsverksamheten nårom
dock endast mindre antal arbetsgivare. Riksförsäkringsverketett och
försäkringskassorna respektive Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkes-
inspektionen borde enligt vår uppfattning kunna intensifiera sin upplys-
ningsverksamhet och sin rådgivning till landets arbetsgivare detnär
gäller rehabiliteringsverksamhetens innehåll och utformning.

förslagVårt de särskilda medel tillär intensifierad verk-att ges en
samhet dessai avseenden sambandi med de regler viatt nya som
föreslår ska genomföras. Förslagsvis bör socialförsäkringsadministra-
tionen och arbetarskyddsverket få 10 miljoner kronor vardera for detta
ändamål. särskilt viktigEn uppgift blir informera arbetsgivarnaatt om
det ersättningssystem vi föreslår, avsnitt 8.10-ll.nya som se

Ett exempel på myndighetsstöd skattemyndigheternaannat är iatt
sin inforrnationsverksamhet påminner kostnader för rehabilite-attom
ringsverksamhet avdragsgilla kostnader i rörelsen förär företag.privata

Även försäkringskassoma borde kunna utveckla sitt samarbete med
arbetsgivarna på olika svårigheterna emellertidsätt. uppenbara.är
Arbetsplatsema för många och för ojämnt fördeladeär för denatt en-
skilda kassan med sina nuvarande överallt ska kunna inleda ettresurser
kontinuerligt samarbete med varje arbetsgivare. kanMan jämförat.ex.
den relativt lilla bruksorten domineras enda företagett stortsom av
med storstaden har hundratusentals olika arbetsgivare och arbets-som
platser och hämtar sina anställda från de skilda håll i regio-mestsom

för förstå samarbetsfrågoma måste lösasatt på olikaatt sätt.nen
Arbetsgivarnas behov ha kontakt med försäkrings-att näraav en

kassan i sin rehabiliteringsverksamhet skiftar vidare mycket. lillaDet
företaget eller den lilla myndigheten med begränsade administrativa

har ofta behov de företagenstörre och myndig-ett än störreresurser
heterna med goda administrativa och väl fungerandeegna resurser en
företagshälsovård. detMen också så de arbetsgivareär har denatt som
bäst uppbyggda organisationen för kunna bedriva bra reha-att en
biliteringsverksamhet på företaget samtidigt ofta deäven är ärsom

angelägna ha väl uppbyggtmest samarbete med försäk-att ettom
ringskassan.

Försälcringskassorna har etablerat skilda slag samarbete medav
arbetsgivarna rehabiliteringsfrågor.i Vi kan exempel närrmasom
Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Denna har tagit initiativ till

erbjuda kontaktperson eller andraatt lämpliga insatser vad kassanen
kallar riskarbetsgivama lokalkontorsornrådet,i dvs. arbetsgivare hos
vilka det förekommer många sjukskrivningar. Försäkringskassan har
fastställt riktlinjer för kontaktpersonemas samarbete med arbetsgivarna.
Inom varje lokalkontorsornråde ska det finnas företagsjour.även en
Den ska inrikta sitt arbete på små och medelstora företag och kunna
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arbetshjälpmedel och sjuk-rehabilitering,sjuklön,bla.infonnera om
Även bransch-sjukdom. SAFförebyggaförallvissapenning i att :s

erbjudasskastadsdelsnämndernaelleroch kommunernaorganisationer
försäkringskassan.samverkan medFörkontaktpersoner

arbetsgivarelåta demöjlighetinförasbör attdetVi somatt enanser
vända sigde kankassanpåkontaktpersonsärskildfådetbegär somen

rehabiliteringsverk-åligganden inomklara sinastödför fatill attatt
gällerdetbådestöd närska kunnaKontaktpersonen ettsamheten. vara
reha-enskildaoch igenerelltrehabiliteringsverksamhetarbetsgivarens

biliteringsfall.
Riksför-nämndatidigaresin gettRiksrevisionsverket har i rapport

rekommendationervissaförsäkringskassomaochsäkringsverket om
rehabiliteringsverksamheten. Man sä-organiserabörlokalkontorenhur

rehabi-fördelninglokalkontorensbl.a.rekommendationerna atti avger
förunderlättarindelningsprincippåbaserasbörliteringsärenden somen

arbets-olikahos desjukfallsmönstrethelhetsbildfåkassan att aven
rehabiliteringsverksamhet.ocharbetsanpassnings-och derasgivarna av

med-kunnavår meningskulle enligtkontaktpersonermedEtt system
efterlyser, låtRiksrevisionsverkethelhetsbildsådanverka till somen

begärarbetsgivarnafalli deskullebarakontaktpersonen utsesattvara
det.

försäk-påkontaktpersonerinrättaoch tänkbarti för sigDet attär
Videt eller inte.begärdeantingenalla arbetsgivareringskassoma

skulle där-allmänt. Detsådant stöddock inte behovet äratt etttror av
mångainnehåll påtillräckligtbyråkratibli vidlyftigmed kunna utanen

personellaökadekraftigtskulle sannolikt krävaocksåställen. Det re-
försäkringskassoma.påsurser

försäkringallmänbestämmelse lagenisålundaföreslårVi omen
kontaktperson påsärskildbegäraarbetsgivarna rätt att ensom ger

kassan.
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8.9 Frågan sanktionerom

Försäkringskassan utpräglat serviceorgan, vilketär detett svårtgör
också uppträda repressiv instans.att För inte riskera detattsom en

goda samarbete samverkan med arbetsgivarna förutsätter före-som
slår vi kassan inte heller fortsättningeni ska haatt några sank-egna
tionsmöjligheter.

Däremot bör samarbetet utvecklas med Yrkesinspektionen harsom
möjlighet meddela föreläggande och viteatt arbets-sätta ut mot
givare försummar sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Visom
föreslår försäkringskassan ska anmäla sina iakttagelser tillatt Yrkes-
inspektionen den finner det föreligger allvarliganär bristeratt i en
arbetsgivares fullgöra skyldighetema.sätt att

Vi föreslår också i avsnitt 8.10 med ersättning tillett system
arbetsgivare för kostnader för rehabilitering, där det finnasska en
möjlighet minska ersättningen arbetsgivaren iatt när vissa avse-
enden inte levt till sittupp ansvar.

Enligt våra direktiv ska vi frågan sanktionsmöjligheteröverväga om
arbetsgivare inte uppfyller sitt rehabiliteringsansvar.mot en som

Som harvi framhållit tidigare fleravisar undersökningar det påatt
många håll finns brister i det varpå arbetsgivaren leverstora sätt tillupp
sitt rehabiliteringsansvar. Vi har samtidigt pekat på många arbets-att
givare, och särskilt små sådana med begränsade eller inga admi-egna
nistrativa för kunna klara sina uppgifter inom rehabilite-attresurser,
ringsverksamheten borde ha betydligt bättre stöd bl.a. formi före-av
tagshälsovård säkerligen också från myndigheterna det gällernärmen
information och rådgivning.

Det kan den bakgrunden ifrågasättasmot det möjligt ochärom
lämpligt föreskriva sanktioner arbetsgivareatt brytermot motsom
bestämmelserna arbetsgivares rehabiliteringsansvar. En framgångs-om
rik rehabiliteringsverksamhet förutsätter dessutom mycket ofta ett nära
samarbete mellan försäkringskassan, arbetsgivarna och andra myndig-
heter, samarbete bygger på deett olika aktörerna visar respektattsom
för varandras kunskaper och möjligheter. I sådant kan före-ett system
komsten sanktionsmöjligheter möjligheternaäventyra tillav ett gott
samarbete.

Efter vad vi har förstått förekommer det emellertid i dag att
arbetsgivare avsiktligt bryter bestämmelserna och heltmot överlämnar

andra, dvs. deti här fallet i första hand försäkringskassan, utredaatt
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skälfinnasskulle det kunnafallrehabiliteringsbehov. dessaIanställdas
sanktionsåtgärder.lämplighetenannorlunda påatt avse

möjligheter förÅr arbetsmiljölagenkap. §i 8 5infördes1994
Arbetarskyddssty-bestämmande,regeringenseftereller,regeringen

överträdelsebetalasavgift skasärskildföreskrivarelsen attatt omen
bemyndigande istödmeddelatsharföreskrift etthar skett avsomav en

Avgiftenarbetsmiljölagen.lagrum ivissaiavseendenågot angessom
oakt-uppsåtligen ellerskettöverträdelsen intebetalasska även avom
efterlänsrättensanktionsavgiftpåföra prövasFrågasamhet. att avom

AvsiktenArbetarskyddsstyrelsen.ellerYrkesinspektionenansökan av
hand skaföreskrifter efter prövaArbetarskyddsstyrelsenär att genom

områden.angivnasanktionsavgifter påinföralämpligtdet attärom
såledesdetpåmöjligheten sättharVi attövervägt nusomsamma

den bryterförsanktionerföreskriva motmöjlighetfinns att ensom
för detsanktionerföreskrivaarbetsmiljölagstiftningenföreskrift inom

bestämmelserfölja vissauraktlåteruppenbartheltarbetsgivaren attfall
Riksförsäkringsverketrehabilitering.försäkringallmänlageni omom

sanktionsavgifter.sådanaföreskrivabemyndigasfallskulle i så att
liknandeinföratalarskälfleraemellertidfinns mot attDet ensom

område. Försäkrings-försäkringensallmännadensanktionsavgift på
ocksådet svårtvilketutpräglat serviceorgan, gör attkassan är ett upp-

det godaförlorariskerarKassanrepressiv instans.träda attsom en
Ochförutsätter.med arbetsgivarna ävensamverkansamarbete omsom

i flagrantaanvändas endastsanktionsavgift skullebestämmelse omen
står iknappastbyråkratisktfall, förutsätter den systemett propor-som

till vill uppnå.vad vition
Yrkesinspek-medsamarbetetutvecklagåEn bättre är attväg att

föreläggande ochmeddelamöjlighet sättahar utocksåtionen, attsom
arbets-enligtskyldighetersinaförsummararbetsgivarevite mot som
arbets-lämpligt organiserapådet gällerbl.a. sättmiljölagen när att en

rehabiliteringsverksamhet.ochanpassnings-
sanktionsavgift bör införasreglerförställetdet iVi att enomanser

försäkringkassan skaförsäkringallmänbestämmelse lageni attomom
finner detdenYrkesinspektionentilliakttagelser attnäranmäla sina

defullgöraarbetsgivaresbrister iallvarliga sättföreligger atten
skyldighetema.nämnda

arbetsgivarensföljande avsnittetdetvi ikommerTill detta att om
förtill arbetsgivareersättningmedföreslårkostnadsansvar systemett

minskamöjlighetfinnasdet skadärrehabilitering, attförkostnader en
tilllevtharavseenden intevissaiarbetsgivarenersättningen när upp

lagen.enligtsitt ansvar
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8.10 Arbetsgivarens kostnadsansvar

Det bör slås fast lageni arbetsgivaren ska bekosta de rehabilite-att
ringsåtgärder följer ansvaret.som av

föreslårVi arbetsgivaren ska kunna få halva kostnadenatt ersatt av
den allmänna sjukförsäkringen. Eftersom denna betalas genom
arbetsgivaravgifter innebär det alla arbetsgivare fårsystemet attnya
betala andel arbetsgivarnas samlade insatser för rehabilitering.en av
Arbetsgivarens ersättning ska bestämmas försäkringskassanav sam-
tidigt rehabiliteringsplanen fastställs. Ersättningsbeslutet skasom
kunna överklagas.

Till de påtalade otydlighetema i dagens lagstiftning hör arbetsgivarens
för de kostnader rehabiliteringsinsatsema för med sig. Detansvar som
vi det naturligt knytaär kostnadsansvar tillatt förettsom ser ansvaret

det vidtas rehabiliteringsåtgärder.att fallI riskerar rehabilite-annat
ringsansvaret antingen bli alltför reelltatt eller leda tillsvagt sett att
olika aktörer hamnar skildai ställningstaganden de insatser be-om som
höver in.sättas

Vi föreslår det ska slås fast i lagen arbetsgivaren skaatt bekostaatt
de rehabiliteringsåtgärder följer viktigEn fråga bliransvaret.som av
emellertid då vilka möjligheter arbetsgivaren har i sin kom-att tur

sig för rehabiliteringskostnadema. Kan finna vägarpensera attman er-
arbetsgivaren för kostnadersätta han eller hon har för sinsom

rehabiliteringsverksamhet, kan detta naturligtvis stimulera till insatser
måhända inte skulle kommit till stånd hur välmotiverade desom annars

försåväl denän anställdeär och arbetsgivaren samhället i stort.som
Det skulle självklart också kunna få betydelse för ökastor möj-att
lighetema för arbetshandikappades och andra resurssvaga gruppers
möjligheter konkurrera på arbetsmarknadenatt det fanns möjlig-om
heter arbetsgivarna för åtminstoneatt ersätta del rehabiliterings-en av
kostnadema.

Till början vill framhållavi de nuvarande bestämmelsernaatten om
rehabiliteringsersättning formi rehabiliteringspenning och särskiltav
bidrag innebär möjligheter låta den anställdestora genomgåatt rehabi-
literingsinsatser också på den arbetsplatsen arbetsgivarenutan attegna
behöver för lön åt den anställde under rehabiliteringstiden. dagIsvara
utförs också i realiteten delen rehabiliteringsinsatsemastörre på denav
försäkrades gamla arbetsplats. Rehabiliteringsersättning kan vidare ut-

under den tid den försäkrade genomgår längre utbildningar f.n.ges -
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arbets-gamledenhosarbeteåtergå ikunnaförårtill attettupp -
arbetsgivare.eller hosgivaren annanen

särskildasådanaförutgifterocksåsjukförsäkringenbekostarVidare
grundläggandedetgårarbetshjälpmedel utöverindividanpassade som

arbetsmiljö-enligtutformadskaarbetsmiljönhurför varaansvaret
särskildahjälpmedel ellertekniskafrågahärkrav. Detlagens är om

arbetsredskap.
medel försärskildaharförsäkringskassanocksåhörbildenTill att

tjänsterDerehabilitering.arbetslivsinriktadför somtjänsterköp av
inbegripetutredningstjänster,slagolikafrämstgällerköperkassan av

arbetsträning.aktivering,social samt
påutbildningkortvarigellerarbetsträningdäremotdetGäller mera

lärareförkostnadermedförarbetsplatsendenutanföreller somegna
rehabilite-bekostasinteochundervisningsmaterieloch genomsom

ska beta-dessaförkostnadernahurfråganuppstårringsersättning, om
särskildellerutrustningexempelvisgällaockså extrakan per-las. Det

återgå ikunnaskaförsäkradedenförbehövs attassistanssonlig som
rehabi-underförsäkradedenfrågavidare attkanarbete. Det omvara

lönen.förhållande tilliarbetsinsatserfullgördelvisbaraliteringen
rehabili-uppkommakanmerkostnader attdeexempelAndra är avsom

Tillarbetsorganisation.förändradkräverförsäkradedenteringen enav
undersök-förhakanarbetsgivarenkostnaderdedetta kommer som

rehabiliteringsbehov.försäkradesningen denav
friståendesärskild,inrättaförslaggranskatVi har attett enom

dockmedfördetviSomarbetsgivare.förrehabiliteringsforsälqing ser
administration. Enökadonödigtförriskförsäkringsådan an-enenen

allmännadenvidgaskulle kunnalösning attoch smidigare varanan
arbets-kostnader förocksåtilluppgifter ersättasjukförsäkringens att

sjukförsäkringenallmännarehabiliteringsverksamhet. Dengivarens
sjukförsäk-kollektivtarbetsgivarnaredanfinansieras engenomav

ringsavgift.
heltenskilda falletdetiarbetsgivarenlåtaförställetI att som nu

kost-föreslår virehabiliteringsverksamhet, attför sinkostnadernabära
sjukför-arbetsgivareallafördelas såskaframtideni attnaderna genom

samlade insatserarbetsgivamasandelbetalafårsäkringsavgiften aven
kom-sjukförsäkringenallmännaDenrehabilitering.arbetslivsinriktadför

rehabiliteringskostnader överarbetsgivamasomfördeladärmed attmer
redanvikan antyttarbetsplatser. Dettamellanoch ocksåtid som

kostnadenfördelamöjlighetockså attverksamhetenstimulera gemen
bärkraft.efter

förochgår insocialförsäkringen störreetttarGenom ansvaratt
sambandetblirrehabiliteringsåtgärderarbetslivsinriktadeslagolika av
och reha-sjukpenningförkostnaderochför dessakostnadernamellan



246 Förslag rehabiliteringsansvaret framtideni SOUom 1998: 104

biliteringsersättning tydligare. Arbetslinjen förstärks, samtidigt visom
början till brygga mellan socialförsäkringen och arbetsmarknads-ser en

politiken.
Riksdagen har för Riksförsäkringsverkets och försäkringskassomas

verksamhet budgetåret 1998 anslagit sammanlagt 17 881 miljoner kro-
för sjukpenning och rehabilitering, Av anslaget 2nor 279m.m. avser

miljoner kronor delposten rehabilitering. Denna omfattar utgifter för
bl.a. rehabiliteringspenning och särskilt bidrag, ersättning vid köp av
arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, bidrag till arbetshjälpmedel,
särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser s.k.
Dagmarrnedel, olika slag undersökningar finansiell samord-samtav
ning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård socialtjänst.samt

På kan särskilda medelsätt det framtidaavsättas anslagetsamma av
for sjukpenning och rehabilitering till arbetsgivarna föratt ersätta så-
dana särskilda rehabiliteringskostnader harvi exempel på tidi-gettsom

Dessa medel bör med andra ord öronmärkas för rehabi-gare. ersättaatt
literingskostnader för försäkrade har anställning. I varje fall desom en
medel används for köp tjänst det gäller arbetslivsinriktadnärsom nu av
rehabilitering anställda försäkrade bör tillavsättasav pott ären som

med dem föreslår.vigemensam nu
Denna del sjukförsäkringen ska givetvis också administrerasav av

de allmänna försäkringskassoma. Vi det lämpligt ersätt-attanser vara
ningen bestäms vid fördelning kassan den eftergör när samråden som
med främst den försäkrade och arbetsgivaren fastställer rehabilite-en
ringsplan. Har arbetsgivaren haft kostnader för rehabilitering utan att
det gått så långt det behövs rehabiliteringsplanatt för framtida åtgär-en
der, bör arbetsgivaren ha möjlighet sina kostnader godkändaatt i en
retroaktiv rehabiliteringsplan.

kanDet också bli aktuellt för kassan samråda med Yrkesinspek-att
tionen vilka kostnader följer arbetsmiljöansvaret och därförom som av
bör belasta arbetsgivaren helt och med sjukvårdshuvudmannen för att

klarhet i vilka kostnader ska bäras hälso- och sjukvården närsom av
det gäller medicinsk rehabilitering. Arbetsgivaren får då samtidigt klart
för sig vilka andra aktörer går in och bekostar rehabiliterings-som
åtgärder. Här råder det i dag ofta okunskap bland arbetsgivarna,storen
och försäkringskassoma hanterar ibland också ersättningsfrågorna olika
sinsemellan. föreslagnaDet kan därmed ocksåsystemet bidra tillnya

enhetlighet tillämpningen.större ien
Givetvis bör arbetsgivaren ha möjlighet klaga på kassans beslutatt

forersättning viss rehabiliteringsåtgärd arbetsgivaren bekostatom som
eller vill bekosta. Det emellertid viktigtär rehabiliteringsåtgärdemaatt
enligt den fastställda rehabiliteringsplanen i gångsätts utan att man
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gälladärförbörbeslutklagomålet. Kassansutgångenpå ome-väntar av
delbart.

smi-åstadkommapå dettamöjligt ettsättdet bör attVi atttror vara
såblirinteviktigtgivetvis systemetattDetförsäkringssystem. ärdigt

Försäkrings-rehabiliteringsåtgärdema.fördröjerdetkomplicerat att
arbetsgivarna-tillförhållandeiskadereglerareskakassan som enses

börsjukförsäkringen. Detdeldennainomförsäkringstagama an-av
föreskriftermeddelaförordningsärskildiRegeringenpå omkomma att

Riksför-rehabiliteringskostnader.förersättningtillarbetsgivamas rätt
rådallmännaellerföreskrifterutfärda utdärefterfårsäkringsverket ge

arbetsgivarnaockså förprövning attför kassomasledningtill gemen
föreligger.ersättningsmöjligheterdekunskaper somom

föreslagnadetNärmare8.11 om

ersättningssystemet

ytterligare. ViutredasbehöverersättningssystemetföreslagnaDet
hänför sigkostnaderförska lämnasersättningdockföreslår att som
till dennabehov,försäkradesenskilde attdirekt dentill manmen

all-arbetsgivarenhurbedömningska läggabehovsbedömning aven
fåockså kunnabörföretagMindrerehabilitering.medarbetarmänt

företag.andelhögre störreänersattaen

schablon-efterbestämmasersättningenbörlångt möjligtSå en
skulle kunnasådanhur ut.exempel påberäkning. Vi seenger

utredning.ytterligarevissdetbifall, förutsätterförslaget vinnerOm en
undersök-delsförbetalasersättningtänka utdelvårkan för attVi oss

försäkrings-irehabiliteringsinsatser angettsdelsningskostnader, som
skaersättningutgångspunktgivenrehabiliteringsplan. är attEnkassans

enskildetill dendirekthänför sigkostnadertäckaför attut somges
möjligheter.ochbehovhennesellerhanssituationförsäkrades -

för åtgär-lämnaskompensation intenågonskulle nämntsDäremot som
arbetsmiljöstandard. vårtInonnal ut-uppnåförbehövsder att ensom

tillarbetsgivarens rättbedömningschabloniseradtillnedankast av
arbetsgivarenrehabiliteringsåtgärderexempel påviersättning somger

för.ersättningfåkunnabör
läg-behovsbedömningtill dennamöjligtocksådet bör attMen vara

rehabili-medarbetarallmäntarbetsgivarenhurbedömning avga en
arbetsgivareninkan härManförebyggande insatser. väga attochtering
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har planerad verksamhet på området innebär eventuellaen attsom
rehabiliteringsbehov hos personalen kartläggs tidigt. Tidiga insatser,

formi arbetsträning,t.ex. i gång innan kassansätts har hunnitav som
kopplas in kan också tillgodoräknas arbetsgivaren. Kompetens- och
organisationsutveckling på det förebyggande området kan premieras.
Kostnader för företagshälsovård arbetsgivaren ansluten till kanärsom
vidare ersättas.

Underlåter å andra sidan arbetsgivaren fullgöra sina skyldigheteratt
det gäller kartlägganär den anställdes rehabiliteringsbehovatt så att

försäkringskassan eller myndighet Yrkesinspektionen tvingasannan
gå in med särskilda insatser, ska detta kunna inverka fördelningenpå av
kostnadema så arbetsgivaren får mindreatt del de samladeen av
kostnaderna i ersättning.

Det bör också möjligt låta mindre arbetsgivareatt störrevara en
andel i ersättning de arbetsgivarna.än Gränsenstörre kunde för pri-

företag med årlig lönesummavata färre 10 hel-motsvarar änen som
tidsanställda ca Är3 miljoner kronor inklusive lönekostnadspålägg.
det fråga små företag med osedvanligt hög lönsamhet kanom man
tänka sig de efter särskild prövning fåratt räknas till kategorin större
företag.

såI utsträckning möjligt börstor ersättning betalas efterutsom
schabloner. gällerDet givetvis i synnerhet de delar grundar sig påsom

bedömning arbetsgivarens allmänna verksamhet på rehabilite-en av
ringsområdet och det förebyggande området.

En viktig fråga naturligtvis hurär andel arbetsgivarensstor av
rehabiliteringskostnader på detta skullesätt sjukförsäk-ersättassom av
ringen. Enligt vår mening skulle det föra för långt låta hela kostna-att
den betalas försäkringen. Arbetslivsfonden hade på sin tid regler,av

innebar fonden svarade för halva den godkändaatt kostnaden försom
åtgärder för förbättrad arbetsbetsmiljö eller rehabilitering, medanen
arbetsgivarna svarade för den andra hälften kostnaden.av

Vi denna fördelningsprincipatt har god hävd på arbets-anser som
miljöområdet och välbekant för bådeär arbetsgivare och försäkrings-
kassor alltsedan Arbetslivsfondens tid bör komma till användning även
i detta sammanhang och bilda utgångspunkt vid kassans beräkningen

ersättning till arbetsgivaren. vårtI utkast nedan till schabloniseradav
bedömning arbetsgivarens till ersättningrätt vi exempel påav ettger
hur kostnaderna skulle kunna beräknas och ersättningen till arbets-
givaren bestämmas i tänkt fall.ett

Vi har beräknat de sammanlagda kostnademaatt för det föreslagna
ersättningssystemet kommer uppgå till 2,15 miljarderatt kronor.nya ca

kapitelI kommer9 vi redogöra för rehabiliteringensatt närmare ekono-
miska förutsättningar och konsekvenser och då också för de beräk-
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kostnader fordeuppskattningenförgrundtillliggerningar avsom
tillersättningförslagmed vårtförbundnasjukförsäkringen är omsom

rehabiliteringsåtgärder.förarbetsgivare
här påminnaredan utöveratt-anledningemellertid attfinnsDet om

arbetslivsinriktadedenligger idetvärden attmänskligade stora som
effektivitet-ochomfattningiskulle vinnadettapårehabiliteringen sätt

kandelartillrehabiliteringsfonnenskisserade storaför denkostnaderna
för arbets-medförrehabiliteringenbesparingardeuppvägas somav

nyrekryteringochfor lönerkostnaderminskadegivarna m.m.genom
sjukförsäkringenforkostnaderminskadeallmännadetoch för genom

förtidspensioneringen.och
vilka arbetsgivaretillframgåbörredovisningförsäkringskassansAv

Redo-grunder.vilkaoch påersättningbetalatsjukförsäkringen utsom
med Yrkes-dialogkassansunderlag ivärdefulltblikanvisningen ett

Yrkes-kantill detanledningredovisningenOminspektionen. ger
med olika insatser.intänkas gripainspektionen

till ersättningarbetsgivarens rättbedömningSchabloniserad av

kostnaderförfå ersättningarbetsgivareskaEnligt förslagvårt som
rehabiliteringsåtgärder förarbetslivsinriktadevidtagituppstått hannär

hosbehålla arbeteellertillåtergåmöjliggöra för arbetstagare attatt
fastställs derehabiliteringsplanförsäkringskassansarbetsgivaren. I
kostnaderna.ersättningsbaraochrehabiliteringsåtgärdemaaktuella

innebäråtgärderkostnader för attskatidigareviSom nämnt som
ingårocharbetsmiljöstandard inte ersättasnormalarbetsplatsen uppnår

kostnadsberäkningen.förunderlagetdärför inte i
fåkanarbetsgivarenkostnaderkanåtgärderDe somgenererasom

arbetsgivarenåtgärdermed desammanfaller iför stortersättning som
punkt finnsPåarbetstagare.rehabiliteraförvidtaskyldig attatt enär en

klar-skyldigförslagenligt vårt attArbetsgivarenskillnad. ärdock en
rehabilitering. Detarbetslivsinriktadbehovarbetstagarenslägga av

klarläggaför arbetsgivarenskyldighet attförslaget ingenenligtfinns
önskvärtdockrehabilitering. Detsocial atteller ärmedicinskbehov av

klarlägger behovlämpligtochmöjligtdet ävenlångtsåarbetsgivaren är
skadetdärförarbetslivsinriktade. Vi attåtgärderandra än anserav

klarläggaför arbetsgivaren ävenstimulansekonomisk attfinnas en
föroch sigiarbetsgivarenrehabiliteringsåtgärdersådanabehov somav

vidta.skyldiginte är att
skadekanåtgärder övervägaDe genereraommansom

ande.följkostnaderersättningsbara är
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Undersökning behov arbetslivsinriktade rehabiliterings-av av
åtgärder också undersökning behov medicinsk och socialmen av av
rehabilitering. Kostnader för undersökning kan kostnadäven vara
för utredning hos företagshälsovården eller motsvarande expert-
funktion.
Anskaffning tekniska hjälpmedel och särskilda arbetsredskap ochav
i övrigt ändringar den fysiska arbetsmiljön. frågaI arbetstek-av om
niska hjälpmedel ska kostnader enligt särskilda bestäm-ersättssom
melser inte beaktas i detta sammanhang.
Förändring arbetsorganisationen, arbetsmetodema, arbetsfördel-av
ningen, arbetstiderna eller arbetsuppgifterna omplacering.samt
Förändring psykologiska och sociala förhållanden.av
Tillhandahållande personella stödinsatser.av
Genomförande arbetsträning, arbetsprövning, kortare utbildningav
och särskilda informationsinsatser. frågaI arbetsträningom avses
här sådan träning det inte ankommer på sjukvårdshuvudmannensom

för.att ansvara

Kostnader direkta kostnader för vissutöver åtgärd kan atten vara
arbetstagaren under period har lägre kapacitet tidigare och därföränen
inte utför arbete relationi till den lön utbetalas.som

Förutom schabloniserad bedömning arbetsgivarens tillrätten av
ersättning kan tänka hasig schabloniserad beräkningäven attman en

arbetsgivarens kostnader. skulleDetta kunna allagöras attav genom
åtgärder förvägi bestämt värde. undersökningEn skulleettges ges
värdet kronor, arbetsträning kronor vecka Fördelen medx y per o.s.v.
schabloniserad kostnadsberäkning administrationen förenklas.är att
Nackdelen schabloniserad kostnadsberäkning kan få effekterär att ien
blindo. Till exempel kan förändring arbetstiderna hos arbets-av en
givare medföra höga kostnader medan förändring arbetstidema hosav

arbetsgivare inte medför någon mätbar kostnad. Meden annan
schablonberälcning kostnaderna får båda arbetsgivarna förersättningav
arbetstidsförändringen.

Exemplet Pelle:
Pelle har fått rehabiliteringsåtgärder formi arbetsträning påav

arbetsplatsen, vissa ändringar i den fysiska arbetsmiljön, personella
stödinsatser och kortare utbildning arbetsgivaren. totalaDeen av
kostnaderna för arbetsgivaren för dessa åtgärder och undersökningen
uppgår till 100 000 kronor. Pelles behov åtgärder svåra be-attav var
döma. Kostnadens storlek har fastställts i rehabiliteringsplanen som
försäkringskassan Arbetsgivaren ska alltid betalaupprättat. hälften av
rehabiliteringskostnadema i detta exempel kronor50 000 av egna- -
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ska till ersättning iförsäkringskassanmedel vilket rättprövagör att
återstående 50 000.fråga deom

kro-med högst 50 000arbetsgivarenkanFörsäkringskassan ersätta
omständigheter.minskas under vissabelopp kanPelle.fallet Dettainor

leverarbetsgivaren inteersättningsbeloppet skerMinskning uppomav
arbetsgivaren har års-minskasskakrav. Beloppettill vissa även enom

förutsättningareller bra ekonomiskabeloppvisstlönesumma över ett
betala för åtgärderna.att

beaktas vid bedömningenskaexempel på faktorerNedan somges
utredningsarbetet.det fortsattaifaktorer börytterligare övervägasmen

det arbetetmed ASS och RFV. Iske samarbeteutredningen bör iDen
exempel harfaktor ska ha. vårtvärde varje Islås fast detska också som

förmod-lika värde detfaktorernaskullför enkelhetens ärvi gett men
faktors betydelsevärde beroende på varjeolikabättre deligen att ges

rehabiliteringsbehov.och uppkomstenför rehabiliteringen av

minskar inteErsättningenbra ruti-arbetsgivaren JaHar
rehabili-innebär attsomner

kartläggs tidigtteringsbehov
minskar med 20Ersättningen %med Nejrutiner i enlighet ASS

föreskrifter
minskar inteErsättningenåtgärder vidta-tidiga JaHar

ärendei aktuellt igits nor-
redan för-malfallet innan

medminskar 20Ersättningen %kopplas Nejsäkringskassan in
minskar med 20Ersättningen %bristerFinns det påtagliga Ja

arbetsmiljön enligt uppgifti
från YI

minskar inteErsättningenNej
minskar inteJa/behov ErsättningenföretagshälsovårdHar

saknadesenligt vedertagen begrepps-
bildning eller motsvarande

medminskar 20Nej, Ersättningen %expertfunktion anlitats i trots
behovaktuellt ärende

minskar medErsättningen 20 %årslöne-företaget JaHar en
miljoner kro-3översumma

ändåeller har företagetnor
minskarErsättningen inte.möjlighet bekosta rehabi- Nejatt

literingsåtgärdema
Maximal minskning ersättningenav
100 %
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Pelles arbetsgivare ag bedömdes på följande sätt:

Agzs ersättningsbara rehabkostnader 50 000

hade braAg rutiner O-
hadeAg inte vidtagit åtgärder tidigt 10 000-
hade påtagligaAg inte brister i arbetsmiljön 0-
hade företagshälsovård/motsvarandeAg inte anlitat 10 000-

företagAg litet med dålig 0är ett -
betalningsfönnåga

från försäkringskassanErsättning 30 000

8.12 Rehabiliteringspenningen

Enligt förordningen 1991:13213 § rehabiliteringsersättning tärom
för utbildning finansieras med studiemedel rehabiliterings-en som
penning endast lämnas utbildningen omfattar högst studie-40om
veckor. Ytterligare villkor utbildningen inte fortsättning el-är att är en
ler avslutning på tidigare påbörjad eftergymnasial utbildning ochen en
inte heller del längre sammanhållen utbildning.är en av en

Det här betyder den behöver gå längre utbildning reha-iatt som en
biliteringssyfte helt hänvisad till de allmänna studieñnansierings-är
reglerna.

Förtidspensionsutredningen har i betänkandet 1997:166 Ohälso-
försäkringen. Trygghet och aktivitet föreslagit reglerna ska ändras såatt

den försäkrade utbildningen bedöms nödvändig rehabili-att om ur
teringssynpunkt ska kunna påbörja sådan utbildning denävenen om
beräknas pågå år. Förtidspensionsutredningen framhåller bl.a.över ett

regeln maximalt års utbildning otidsenlig.sig dagensIatt ett terom
samhälle ställs allt krav från arbetsgivarnas sida på den enskildesstörre
utbildningsnivå och kompetens. Utbildning de absolut vik-utgör en av
tigaste faktorerna för möjligheterna anställning och alltfleratt en
arbeten kräver högskolestudier eller längre utbildning.annan

Villkoren för få rehabiliteringsersättning ligger vid sidan vårtatt av
utredningsuppdrag. kanMen vi konstatera rehabiliteringsersätt-att
ningen har betydelse också det gäller arbetsgivarnas rehabilite-stor när
ringsansvar. rehabiliteringen fåKan bra rehabiliterings-starten genom
ersättning detta positivt för hela frågan rehabilitera den tör-är attom
sälcrade. Frågorna kan skiljasinte åt.

Av den anledningen vill vi för delvår ansluta till Förtids-oss
pensionsutredningens bedömning och föreslår således det görsatt
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dettaFörtidspensionsutredningen föreslagit idetändringar på sätt sam-
villunder utbildningstid. vigäller Mendet ersättningmanhang när

exempelvisbör gälla vidmöjlighetmotsvarandetillägga trä-ävenatt
Avgörande börår.reell miljöning i än ettsammantaget varar mersom

med de berörda kommitefter samrådförsäkringskassanvadhär vara
den försäkrade.rehabiliteringsplanen förfram till i

älpmedlenArbetshjl 3

arbets-förordningendet skaföreslårVi göras översynatt av omen
lättanvändbara regler.tidsenliga ochhjälpmedel för att mer

verkaökad utsträckning skaförsäkringskassan iföreslårVi attnu
rehabilite-bidragsmöjligheten såväl i tidigtframlyftaaktivt för att

anställdatill arbetsgivare ochinformationökadringsarbete genom
med de försäkrade.rehabiliteringsarbetetm.fl. isom

Bakgrund8.13.l

försäkringskassanlämnartidigare i avsnitt 2.3.3harviSom nämnt
denrehabiliteringenarbetshjälpmedel led ibidrag till ett avsom
skabidragetförsälcrade. förarbetenaförvärvsarbetande I attanges

medföralämnas arbetshjälpmedel sådana kanförkunna när att en
anställde kan återgå itids brytas och densjukskrivning kanlängre att

för den förvärvs-prop. 709.arbete l990/91:141 Men även soms
till handi-kan upphovfunktionsnedsättningarbetar och har gesomen

arbetshjälp-för bidrag tillförsäkringskassanarbetet harkapp i ansvar
arbetsgivarenarbetsplatsen, i den mån inteoch anpassningmedel av

förutsätter arbets-enligt arbetsmiljölagen.för detta Det attansvarar
kunna utföranödvändigt för den försäkrade skaälpmedlet bedöms att

den anställdeArbetshjälpmedel söks antingenarbetsuppgifter.sina av
själv eller arbetsgivaren.av

rollarbetshjälpmedlen ska fylla viktig isåledes tänktDet är att en
såväl information på arbets-rehabiliteringsverksamheten, utegenom

den förvärvsarbetande.rehabiliteringenplatsen i avsom
översiktlighaft möjlighetVi har inte göra änatt annat genom-en

fungerar praktiken.arbetshjälpmedel i Ihur förordningengång omav
fram det finns gränsdrag-kassoma kommer detkontakter medvåra att

förordningen. har uttryckts önskemålningproblem och oklarheter i Det
helhet ska omarbetas för fåförordningen i sin attatt en merom
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tidsenlig och klarare framtoning bli lättare använda för försäk-samt att
ringskassorna. börDet i sammanhanget observeras regelsystemet iatt
sin helhet flyttades till socialforsäkringssystemetöver efter tidigareatt
ha administrerats arbetsmarknadsmyndigheterna. I samband härmedav
gjordes inte några bearbetningar reglernas utformning.större av

överväganden8.13.2

finnsDet mycket talar för förordningen skulle vinna påatt attsom
omarbetas för få klarare framtoning specifikt för försäkrings-att en
kassoma. Särskilt bakgrund bidragsformen har funnitsmot att ettav nu

år inom socialförsäkringen och erfarenheter från den praktiskaattpar
tillämpningen skulle kunna Visa på rimliga lösningar skullesom man
kunna till harVi emellertid funnit denna fråga förutsätterta attvara. en

ingående utredning den harvi haft möjlighetän med dengöraattmer
tid harvi till vårt förfogande. föreslårVi därför det skaatt göras en

förordningen för få tidsenligaöversyn och klarare regler.attav mer
Från allmän utgångspunkt vill vi dock peka på del förbätt-en en

ringar skulle kunna i tillämpningen redangörassom nu.
Vid underhandskontakter haftvi med bl.a. RFV och Yrkes-som

inspektionen har det kommit fram det finns risk for bidragenatt atten
till arbetshjälpmedel inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning. Enligt en
undersökning föranledsRFV i de flesta fall ansökan inte någonav av
sjukskrivning, den sökande i arbete. Oftast ansöker denutan är anställ-
de själv eller med hjälp någon bidrag till arbetshjälpmedel. Tro-av om
ligen får den anställde/arbetsgivaren de flestai fall reda på sina möj-
ligheter andra aktörer/personer försäkringskassan.änav

grundläggandeEtt problem kan arbetshjälpmedlens inrikt-attvara
ning alltjämt med avsevärd funktionsnedsättning.synes. vara personer

kommerDetta till uttryck dei projekt har bedrivits på området.som
Som harvi tidigare disponerar sedannämnt RFV några år särskilda

medel för tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsenatt utveckla
angelägna projekt inom det tekniska arbetshjälpmedelsområdet se
avsnitt 6.3. budgetåretFör 1998 disponerar RFV 5 miljoner kronor för
ändamålet. del förfogarFör AMS 10 miljoner kronoröver år.man per

Medlen ska användas för utveckla hjälpmedel inom områden däratt
det saknas fungerande lösningar. bl.a.Det viktigt utvecklingenär att
sker inom områden där de kan komma användas många handi-att av
kappade. Kan utvecklingen leda till handikappade kommer in påatt ett
helt yrkesområde, bedöms det särskiltnytt intressant. Vanligtvissom
sker utvecklingsarbetet på lokal nivå, och vid behov upphandlas tek-
niska konsulter. Hittills har medlen främst till framställaanvänts att
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derasfunktionshindrade stöd iförslagolikateknikIT-baserad att geav
arbetssituation.

anslag ochbredarebidragsfonnenbörmening ettvårEnligt enges
sjukförsäkringenutgångspunkt igrundläggandeinriktning. Envidgad

rehabiliteringsamordnadochaktiv samttidig,påbetoningenär en
arbetsoförmåga.förhindraföråtgärder permanenttidigaandra att en

arbets-medarbetetgälla ibörviutgångspunktSamma anser
älpmedlen.

förebyggandesåväl detroll iviktigfyllabörArbetshjälpmedlen en
rehabiliteringenled iarbetsplatserna utgöra ettpåarbetet avute som

grundläggandekantidigarenämndevi ettförvärvsarbetande. Som
påinriktadealltjämtälpmedlenarbetshjproblem personeratt synesvara

förvärvs-denfunktionsnedsättning. Vi attavsevärdmed somanser
handi-tillupphovkanfunktionsnedsättningoch hararbetar gesomen

kun-ocksåbidrag börfå bidrag. Menmöjlighethaskaarbeteti attkapp
sjukskrivningtidslängremedförbidragetfall dåandra atti engesna

arbete.återgå ianställde kandenochbrytaskan
bidrags-möjligheterekonomiskadetfinns attdetviSom geser

budgetåretFr.o.m.inriktningen.och vidgaanslagbredareformen ett
dettaarbetshjälpmedel,föranslaget utanlängresärredovisas inte1998

rehabiliterings-arbetslivsinriktademedhar lagts posternasamman
ochsärskilt bidragläkarundersölmingar,läkarutlåtanden,tjänster, resor

harRegeringensjukpenning. angett attförställetarbetet ifråntill och
haskaförsäkringskassornasammanläggningenmed är attavsikten nu

projekt bl.a. iolikabedrivamedelför dessainommöjlighet att ramen
samverkansvinster.uppnåsyfte att

få bi-möjlighetenlyfta frambör attförsäkringskassanVi attanser
kan skerehabiliteringsarbetet. Dettidigaälpmedel detiarbetshjtilldrag

möjlighetanställda.och En attarbetsgivaretillinformationökadgenom
medsamverkansmodellerutvecklarförsäkringskassannå är attut

naturligmedfinnsarbetshjochYrkesinspektionen att som en
försäkrings-värden iallmänt attligger storasettarbetet. Det ävendel i

myndigheteroch dessaYrkesinspektionen,med attsamverkarkassan
och rehabi-arbetsanpassnings-"roller" ikompletterandeutvecklar sina

literingsarbetet.
distriktetYrkesinspektionen i görochförsäkringskassanNär sam-en

arbets-informeradirektmöjlighetocksådetfinns attinspektion, mer
infor-arbetsgivarensamtidigtbidragsmöjligheten,givare gessomom

kanHärigenomrehabilitering iocharbetsanpassning stort.mation om
alla.ifrånlångtarbetsgivare,delnå menman en

ochförsäkringskassanmellansamarbetsavtaltecknadeGenom
skapa rutinerlandet påhåll iflerapåhåller attYrkesinspektionen man

varierandelängesåavtalen äränsamverkanför även avom
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omfattning. bör möjligt skapa rutiner för samverkanDet att ävenvara
arbetshjälpmedlen. exempeldet gäller på det avtalsförbin-Ettnär är

försälcringskassornadelser har Malmöhusi län ochupprättatssom av
Kristianstad län med Yrkesinspektionen i distriktet se avsnitt 6.3.

harMånga försäkringskassor rutin informera den försäkradeattsom
och arbetsgivaren bidragsmöjlighetema de fall deni anställde blirom
sjukskriven. Informationen sker då led rehabiliteringsarbetet.iettsom
Efter vad erfarit varierar emellertid hanteringen bidragen.vi delIav en
kassor handläggs ärendegruppen andra rehabilite-tjänstemän änav
ringshandläggare. Enligt vår det föredramening arbetshjälp-är att att
medlen finns med led i rehabiliteringsarbetet den försäkrade.ettsom av
Även kontakten med arbetsgivaren bör arbetshjälpmedlen finnasi med

förmöjliga åtgärder åstadkomma snabb återgång iattsom en av en
arbete för arbetstagaren.

det fallEnligt vår mening kan i många fördel försäk-vara en om
ringskassan arbetsplatsbesök under handläggningens gång. kanDetgör
ofta så den försäkrades situation kan lösas direkt arbets-påattvara
platsen kanske med hjälp särskilt anskaffat arbetshjälpmedel.ettav
Sådana besök bör vid behov tillsammans med Yrkesinspektionen,göras

stöd vid bedömningenkan vilken anpassningettsom vara av som
arbetsgivaren har för enligt AML.att ansvara

med försälcringskassomavåra kontakter har det kommit framI att
det ibland bedöma vad kan ligga arbets-svårt inomär att som anses

ansvarsområde detta hänseende. Varkengivarens i förordningen eller
allmänna råd 1991:8 Arbetshjälpmedel någon utförligRFVzs ger mer

fallvägledning. tveksamma vänder sig därför många försäkrings-I mer
förkassor till Yrkesinspektionen få bedömning vad kanatt en av som

ligga inom arbetsgivarens ansvarsområde enligt sådanAML. Enanses
allmännaordning rekommenderar i sina råd. Långt ifrån allaRFVäven

försäkringskassor har emellertid upparbetade samarbetsavtal eller när-
kontakter med Yrkesinspektionen, vilket leder till försäkrings-attmare

kassoma löser tveksamma ärenden direkt vid diskussioner ellermer
förhandlingar arbetsgivaren. Enligtmed vår mening det till fördel ivore
kassans handläggningenpraktiska arbete i utsträckningi störreom man
använde Yrkesinspektionenssig kompetens för få hjälp klar-att attav
lägga vad arbetsgivarens för enligt AML.ansvarar

Arbetshjälpmedlen har således koppling till rehabiliterings-näraen
verksamheten. sammanhanget kanI omarbetaRFVnämnas att attavser
sina allmänna råd rehabilitering och infoga arbets-avsnittettom om
hjälpmedel. dag behandlas arbetshjälpmedlenI i särskilt allmänt rådett
RFV:s allmänna råd 1991:8.
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syfte öka användningen bidragsformenI föreslår vi det iatt attav
kap. ska det till22 AFL arbetshjälpmedel lämnas bidrag frånattanges

sjukförsäkringen enligt särskilda bestämmelser.

till och från arbetet8.14 underResor

sjuklöneperioden

Vi föreslår det ska föreskrivas sjuklönelageni arbetsgivaren iatt att
stället för sjuklön får arbetstagare, drabbas sjukdom,ersätta som av
för och fråntill arbetet, arbetstagaren kan förvärvsarbetaresor om

inte använda sig ordinarie fárdmedel.men av

Vi föreslår ersättningen ska skattefri för arbetstagaren.att göras

har under utredningen funnitVi anledning särskilt frågaatt ta upp en
gäller beskattningen betalda till och från arbetet i sambandsom av resor

med sjukdom.

Nuvarande regler8.14. l

underlättaFör återgång till arbete i anslutning till sjukdomsfallatt ett
får enligt kap. stället för3 § AFL i sjukpenning7 skullea som annars
ha skälig förersättning den försäkrades merutgifter förutgetts utges re-

till och från arbetet. Merutgiftema ska ha uppkommit på grundsor av
den försäkrades hälsotillstånd inte tillåter honom eller henneatt att ut-

detnyttja färdsätt han eller hon normalt använder för sådansom resor.
har undantagits frånSådan ersättning skatteplikt för den försäkrade

kommunalskattelagen,19 1928:370.§ Det innebär ersättningenatt
självdeklarationeninte ska i och avdrag heller inte medgestas attupp

för kostnadema.
motsvarande bestämmelserNågra har inte införts för den inledande

period arbetstagaredå har till sjuklön. Arbetstagaren har visser-rätten
ligen praktiken möjlighet fåi sina betalda arbetsgivaren,att resor av om
han eller kan förvärvsarbetahon sjukdomen däremot kanintetrots men
använda ordinarie fárdmedel för till och från arbetet.resor

Arbetsgivarens utlägg för detta emellertid skattemyndighe-ses av
löneförmån till följd tjänsten och arbets-terna utgessom en som av

beskattas därför för förmånen inkomst tjänst.tagaren som av

9 18-1242
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skattepliktig ersättning8.14.2

grund sjuklönelagenarbetsgivaren påden ersättningFör utger avsom
bestämmelserna för lön och lönefordran allmän-således de vanliga iär

l990/9l:18l 67. Sjuklönen därmed skatte-tillämpligahet prop. ärs.
pensionsgrundande. Sjuklönen likställs vidareavgifts- ochpliktig samt

lönegaranti vid konkurstillämpning LAS, statligmed lön vid avannan
frågaoch införsel lön iutmätningoch i fråga samtav av omom

arbetsgivares kvittningsrätt.
behandlades skatte-för ersättningen enligt AFLSkattefriheten av

Utskottet konstaterade enligt1989/90:SkU32 285-286.utskottet i atts.
och kommunala reseersättningargäller för statligade principer som

skattepliktiga med1990 dessa ersättningarfr.o.m. den januari1 är
redan tidigare gällt vadkostnader påavdragsrätt för sättsamma som

anfördearbetsgivare. Utskottet vidarefrån privataersättning attavser
sambandvissa fall ska iden ifrågavarande ersättningen, i utgessom

avsedd endast förspeciell karaktär ochmed rehabilitering, har är enen
talade främst sociala skäl och skälEnligt utskottetbegränsad tid. att

föreslagna undantaget frånför detverka för förenklat skattesystem att
kunde godtas.beskattning

skattefrihet det gäller arbetsgiva-motsvarande regelNågon närom
sjuklöneperiodtill anställd under gällerförersättning somresorrens

infördes alltså inte. Någon motivering tillunder sjukpenningtid närmare
eventuell skattefrihet fördes inte.rörandedetta eller diskussion en

belagd med arbets-lön för arbetstagaren,betraktasErsättningen ärsom
för tillskattepliktig för arbetstagaren. Avdrag ochgivaravgift och resor

medges, kostnaderna för dessa ska till-från kan visserligenarbetet men
liknande slag viss nivåandra kostnader överstigamed av ensammans

finns det möjlighetinkomståret 1998för avdragsgilla. För attatt vara
uppkommer samband med inkomstkostnader iavdrag förgöra som av

kronor.överstiger 7 000tjänst, dessa sammantagetom

Överväganden14.3

förekommer arbetstagaren under sjuklöne-hur ofta detVi inte attvet
får betalda arbets-perioden den beskrivna situationen sinai resor av

för sjukskriven. det förekommer känt.stället Mengivaren i äratt att
skattereglema desammastarkt önskemålgivetvisDet ärär attett

motsvarande betalar till arbetetförsäkringskassan pånär sätt resorsom
under sjukdomenstället för sjukpenning. Oavsetti näratt utge resorna

snabbt möjligt ska kom-företas de syfte den enskilde såigörs att som
förvärvsarbete och bör därmed kunna ledtillbaka till iettses somma
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rehabiliteringen. Syftet hela tiden detsammaär före-oavsett om resorna
under arbetsgivarens eller försäkringskassans ansvarsperiod.tas
Enligt nuvarande regler arbetsgivarens förersättning sådanases re-
således löneförrnån för den enskilde till följdutgessor som en som av

tjänsten. Genom förmånen skattepliktig blir den ocksåatt anses pen-
sionsgrundande. Arbetsgivaren måste då också betala sociala avgifter.
Arbetstagaren beskattas för förmånen under inkomst tjänst och harav

resekostnadema överstiger viss grundnivå möjlighet avdraggöraattom
med visade kostnader.

En låta kostnadema bli fulltväg närmaatt systemen attvore
avdragsgilla deklarationen.i Mot sådan lösning talar dock målsätt-en
ningen skattesystemetinom förenkla och förbättra skattesystemetatt

skapa bättre förutsättningar för rättvis och likformigsamt att en
beskattning. sådan lösning skulleEn också föra med sig omfattandeen
och krånglig administration för skattemyndighetema. Vi därföranser

detta inte lämplig gå.äratt väg atten
Om arbetstagarens reseersättning i stället skulle undantas helt från

skatteplikt, kan tänka sig olika alternativa lösningar.man
alternativEtt leder till skattefrihet arbetstagarenär att rättsom ges

till ersättning under sjuklöneperioden i form bidrag enligt AFL.av
sådant fallI kan konstruktionen bygga på principer sådansamma som

formersättning i merutgifter för i dag i stället förutgesav resor som
sjukpenning enligt kap.3 7 § AFL.a

sådantEtt alternativ kommer emellertid enligt vår mening ledaatt
orättvisortill och möjlighet utnyttja socialförsäkringssystemet påatt ett

felaktigt Lösningen arbetsgivaresätt. kan skaffa framgynnar som ar-
tillbete arbetstagaren, missgynnar mindre företag med anställdamen

och små kanDessutom sådant leda till arbets-ett system attresurser.
givarna i många fall hänvisar arbetstagaren till försäkringskassan för att

första hand ansökai ochreseersättning på så inte behöver be-sättom
tala sjuklön.

frågaEn i sammanhanget bidragsmöjligheten skaärannan om ges
frivillig eller tvingande fonn. Reglerna i 3 kap. 7 § AFL tving-ären a

ande till sin karaktär på så det uppgift för försäkrings-sätt äratt en
kassan förutsättningarna för tillprövaatt ersättningrätt ärom upp-
fyllda. ytterligareEtt problem lösningen skulle föra med sigär att avse-
värda försäkringskostnader och omfattande administrativt arbete förett
försäkringskassorna. Försäkringskassoma skulle behövaäven pröva
fler sjukfallsärenden och redan från första dagarna i sjukfall underett
sjuklöneperioden.

Enligt RFV:s uppskattningar skulle lösningen föra med sig ökade
försäkringskostnader med 2-3,6 miljoner kronor och administrativaca
kostnader 500 000-600 000 kronor. RFV de beräk-attom ca uppger
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delmed beaktandenågotminskaskostnaderna kannade att enav
och endastsjukpenningtiddag underkassan ihanterasärenden ändå av

skede i dag.tidigarehandläggas ifåkommer änettatt
sjuldönelagenföreskriva ilösningoch bättre attEn attvoreannan

drabbasfår arbetstagare,sjuklönstället förarbetsgivaren i ersätta som
ordi-använda sigkanförvärvsarbeta inteoch kansjukdom avmenav

och ersättningenfrån arbetettill och görsförfárdmedel, attnarie resor
skattefrihetreglerdå fåskulleViför arbetstagaren.skattefri omsamma

sjukpenningtidunderförför ersättningdaggäller i utgessomresorsom
kap. § AFL.enligt 3 7försäkringskassan aav

sjuklön ochalternativ tillkunnaskulleReseersättningen ettses som
begrän-avseddsjuklönenliksomersättning är attutgöra vara ensomen

led ikunnasammanhangetbör iResersättningen ettsad tid. ses som
rehabiliteringsarbete.arbetsgivarens

få lägremöjligt förtidigtin såbörrehabilitering attAll sättas som
Tillarbetslivet.utslagningen iminskaförlängningenochsjukfrånvaro i

och ohälsa påskadorupptäcka tecken påhörarbetsgivarens attansvar
rehabi-skaarbetsgivaren störrearbetsplatsen. ettOm uppmuntras att ta

anställdedenmotverkasintedennafår attliteringsansvar, strävan av
förersättningenförslageffektmöjlig görabeskattas. En attett resor-av

arbets-aktivtarbetsgivarnaför arbetstagarenskattefria är att germerna
sjukfrån-minskaroch på såreseersättningfåmöjlighet sättatttagaren

anställda.bland sinavaron
skulle kunnapekat påRFVproblemfördelEn är att ett somannan

sjuk-1996:5har i sinRFV angett attsmidigtlösas på rapportsätt.ett
väljerdå arbetsgivarendagarändras så utgeattlönelagen behöver att

sjuklöneperioden förinräknassjuklön iförstället attreseersättning i
sådanaförersättningintressemotverka arbetsgivarens utgeinte att

inte in inämnda arbetsresorfördagarräknasdagarbetsresor. I ersatta
uppmärk-försäkringskassebesök blivitvidharsjuklöneperioden. RFV

arbeteerbjudafördrar sigarbetsgivarevissa ett annatpå attattsammat
sjukperiod fast detytterligareför rörför ståriskenpå grund att enav

sjukdomsfall.ochsig ett sammaom
ökad administ-med någonföra sigtroligen inteskulleFörändringen

arbetsgivarna.ration för
den enskildeskatteplikt förfrånundantasersättningenoch medI att
positivt förarbetsgivaravgifter, vilketfrånockså ärundantas den

för kost-avdragliksom tidigarefårArbetsgivarenarbetsgivarna. göra
avdragsbe-någonföreslår således inteViföljdnader till resorna.av

för arbetsgivaren.gränsning
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förutsättningarersättningens och14.4 Närmare om
form

skulle gälla för till frånförutsättningar reseersättning ochDe ar-som
sjuklöneperioden hör naturligen hemmabetet under i lagen sjuklön.om

försäkringskassanbör desamma betalarFörutsättningarna närvara som
uppgiftenligt bör för arbetsgivarenersättning AFL. Det attut vara en

förföreligger förutsättningar byte sjuklöndetpröva när motav rese-
fall kan lönsamhetsaspekter tänkas inverka påmångaersättning. I om

betala för den anställdes reali-ska gå med på Iarbetsgivaren att resor.
arbetstagarens möjligheter utnyttja situationen ikommer attteten

fall på överenskommelse mellan arbetsgivaren ochbyggamånga att en
arbetstagaren.

uppfylla förutsättningarna för få sjuk-anställde ska givetvisDen att
och perioden för reseersätmingen skalön enligt lagen att utge samman-

Efter tillmed sjuklöneperioden. sjuklöneperioden har gått ända,falla att
fråga för försäkringskassan ställning till denblir det liksom att tanu en

förutsättning arbets-enligt böranställdes ersättning AFL. En attvara
sjukanmäld vanlig ordning. ska inte möjligti Detär t.ex.tagaren vara

arbetsperiod med mycket övertid friaansträngande taxi-underatt en
arbete.mellan bostad ochresor

ställningbör på arbetsgivaren till ersättningensankommaDet att ta
finns skäl regleradet inte ersättnings-nivå. Vi nämnareattattanser

fall kanske det ekonomiskt tänkbart för arbetsgivarennivån. mångaI är
beloppet den sjuklönbetala arbetstagarens inte överstigeratt resor om

för tid. andra fall kanske det andraskulle utgått I ärannars sammasom
faktorer avgör.som

fåOm han eller hon har sinaarbetstagaren rättatt att rese-anser
kostnader betalda arbetsgivaren och tvist uppkommer tillrättomav

handläggas enligt lagen 1974:371ska dettareseersättning, rätte-om
det gäller sjuklön.i arbetstvister på Dengången sätt närsamma som

försäkringskassan ska också på begäran sig huru-allmänna överyttra
arbetsförmåga nedsatt på grund sjukdom ellervida arbetstagarens är av

omfattning.nedsättningensom
de fall det blir tvist arbetstagarens till sjuklön, ochI tvistenrättom

gäller arbetsförmågan nedsatthuruvida på grund sjukdom ellerär av
nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagarförhållande före-

kan försäkringskassan enligt gällande regler lämna tillligger, ersättning
arbetstagaren från sjukförsäkringen enligt förfarandeAFL. Detta anser

bör förbehållet försäkringskassan nämndavi i situationer. Vivara nu
försäkringskassan ska kunnainte in i stället för arbetsgiva-attanser

och för tid denbesluta ersättning omtvistade reseersätt-attren om som
ska från sjukförsäkringen enligtningen 3 kap. §7 AFL.utgesavser a
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har framhållit tidigare bör det helt och hållet ankommaSom vi på
arbetsgivaren förutsättningarna för byte sjuklönprövaatt motav rese-

för sådanaersättning och betalaatt resor.
enligt förslag skaEftersom arbetsgivaren vårt bytarätt att utges

arbetstagaren för till och från arbetetsjuklönen betala ochattmot resor
inberäknas sjuklöneperioden, bör arbetsgivarenssådan ska iersättning

uppgiftsskyldighet till den allmänna försäkringskassananmälnings- och
Riksförsäkringsverketoch fall till dessa situationer.i vissa även avse

således åläggas skyldigheter detta avseendeArbetsgivaren bör isamma
allmänhet.det gäller sjuklön inärsom

Ikraftträdande och Övergångs-8.15

bestämmelser

förslag kan förepå grundval våra inte års-En proposition väntasav
därefter fattas tidigastskiftet 1998/99. riksdagsbeslut kan vårenEtt

fordrar delVårt förslag ersättningssystem1999. ett nytt ytter-om en
förslagligare utredningsarbete det vinner gehör. övrigt torde våraIom

förberedelsetid för kunna genomföras.inte kräva någon längre att
lagändringama ska träda kraft denVi föreslår därför i 1 januariatt

2000.
särskilda övergångsregler lär inte behövas det gäller lag-Några när

kan exempelvis den något begränsade skyl-ändringama i Såstort. mer
anställdes rehabiliteringsbehov gälladigheten undersöka den utanatt

fall arbetsgivaren under-särskilda övergångsregler i de ska lämna
försäkringskassan efter den januari 2000.rättelse till 1

gäller arbetsgivarens till enligt detdet däremot ersättningNär rätt
kan det behöva särskildföreslagna ersättningssystemet isägas ut ennya

övergångsbestämmelse ersättningen ska kostnader föratt avse
har vidtagits efter denrehabiliteringsåtgärder l januari 2000. Detsom
skattefriheten för arbetstagarensbör också särskilt ersättningattanges

för färdmedel ska sjukperioder eftermed ordinarieänannatresor avse
detta datum.
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Ekonomiska förutsättningar9 och
konsekvenser

Våra förslag innebär totalt sjukförsäkringens kostnader skulle ökaatt
med miljarder2,15 kronor. ökningDetta de socialamotsvarar en av
avgifterna med 0,33 procentenheter. ökade kostnaderna förDe sjuk-
försäkringen dock ingalunda nettokostnader. effekterPositivaär är
minskade utgifter för sjuklön och sjukpenning skatte-störresamt
intäkter följd minskat produktionsbortfall.som en av

Alla led den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocesseni bör följas
utvärdering, och eventuell kalibrering finansieringen,Enupp. en av

bör det framlagda förslaget inom år, eftersom underlagetgöras treav
beträffande arbetsgivamas satsningar på arbetslivsinriktad rehabili-
tering troligen överskattat.är

9.1 Ersättningen till arbetsgivare för

rehabiliteringsåtgärder

Sjukdom och rehabilitering kostar årligen arbetsgivarna och destaten,
enskilda belopp. riksdagen fastställdaDet anslaget for den all-stora av

sjukförsäkringen riktat till sjukpenning och rehabiliteringmänna upp-
gick till miljarder. detta1998 17,8 Av anslaget för sjukpenningutgör

miljarder och anslaget för rehabilitering15,5 miljarder.2,3 Härtill
kommer kostnader för arbetslöshet har sin grund sjukdomi ochsom
arbetshandikapp.

Grundmaterialet till de följande beräkningama har till delarstora
hämtats från Kronobergs läns allmänna försäkringskassas verksamhet.
Beräkningarna grundar sig på anställda faktiskt genomgår någonsom
form arbetslivsinriktad rehabilitering till följd initialt sjuk-ettav av
domsfall. Arbetslivsinriktad rehabilitering förebyggande arbetesom
eller sådan rehabilitering kommer till stånd denutan attannan som
anställda ännu drabbats sjukdom lett till sjukskrivning liggerav som
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och antaganden förBeräkningarnautanför beräkningama.m.a.0.
presenterade Bilaga till betänkandet.finns i 4beräkningarna

arbetsgivarna årligenframgår i SverigeberäkningarnaAv satsaratt
Utslagetarbetslivsinriktad rehabilitering.miljarder kronor på4,3 per

ocharbetslivsinriktad rehabilitering daggenomgåranställd somperson
arbetslivsinriktadesamband med denkronor.detta 738,6 Imotsvarar

produktionsbortfall hos arbetsgivarna. Vär-uppstårrehabiliteringen ett
från-produktionsbortfall, vid antagande 100det detta procentsomav

tillrehabiliteringstiden, uppgår till 863 kronor. Omunder mancavaro
denfrån försäkringskassan blir totalautbetalningarnadetta lägger

miljarder kronor.kostnaden 13,9samhällsekonomiska
form direkta kostnader förfinansiella kostnaderna ioffentligtDe av

minskade skatteintäkter,till följdminskade inkomsterstaten, av
beräknas tillminskade momsintäkteravgifterminskade sociala samt

miljarder.6,7
hälften vad arbetsgivarna i8.10 föreslagitiVi har avsnitt att av

utanför socialförsäkrings-arbetslivsinriktad rehabiliteringdag påsatsar
allmänna sjukför-miljarder, ska finansieras via dendvs. 2,15systemet,

Till dettafinansieras arbetsgivaren.andra halvan skasälciingen. Den av
dekostnader för administreraförsäkringskassornaskommer att nya

beräknas samband med den utred-kostnader får iersättningama. Dessa
utforma det föreslagnatillsättas förföreslår skaning vi systemetatt

närmare.

Övriga förslag9.2

Riksförsäkringsverket och försäkringskassomahar föreslagitVi att
Yrkesinspektionen ska intensifiera sinArbetarskyddsstyrelsen ochresp.

till landets arbetsgivareoch rådgivningupplysningsverksamhet sin när
utformningrehabiliteringsverksamhetens innehåll ochdet gäller

socialförsäk-engångsåtgärd har vi föreslagitavsnitt 8.8. Som atten
miljoner kro-Arbetarskyddsverket ska få 10ochringsadministrationen

detta ändamål.vardera förnor
till Förtidspensionsutredningensanslutithar viI avsnitt 8.12 oss

under längreför rehabiliteringsersättningförslag mjuka reglernaatt upp
några beräkningarfinner anledningutbildning. Vi inte göraatt avegna

till Förtidspensionsutredningen.kostnaderna hänvisarutan
hjälpmedlen har bl.a.arbetstekniska vi i avsnitt 8.13Beträffande de

ska lyfta framförsäkringskassorna i ökad utsträckningföreslagit att
förslagetrehabiliteringsarbetet. Vi kan intebidragsmöjlighetema i attse

merkostnader ska redovisas i dettamedför någrai sig samman-som
hang.
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täckabidrag förföreslagit arbetsgivarnashar vi attavsnitt 8.14I att
sjukdomfärdmedel underordinariemedanställdasde änannatresor

arbets-tillanställda. Med hänsyndeskatteplikt hos attbefrias frånska
kostna-kanoch reseersättningbetalar lönsjuklönförställetigivaren ut

bli detberäknas iskatteintäkterminskade närmasteformderna i av
hosproduktionenden ökadeB1.a.kronor.120 000eller-caförsumbara

förmodligenemellertidlederförslagetkanarbetsgivarna väntas avsom
statsverket.skatteeffekter förstället till positivai

Finansiering9.3

ökaskullekostnadersjukförsäkringenstotaltinnebärförslagVåra att
det under-0,33Dettamiljarder kronor. procentmed 2,15 motsvarar av

dvs.beräknad på,sjukförsäkringsavgift ärarbetsgivarnaslag ensom
procentenheter.med 0,33avgifternasocialadeökning av

omfördelning mel-frågafinansieringenväsentligtalltI är enen om
sjukförsäkringen inallmännadengårfortsättningenarbetsgivare. Ilan

förutsätt-efter arbetsgivarnaskostnadenhalvaprincipfördelar ioch
medarbetsgivaredär allabetyder äroch behov. Det systemningar ett

dagrehabiliteringsinsatsema. Iarbetslivsinriktade ärdefinansieraroch
arbetsställerehabiliteringsfall på sitthararbetsgivaredet bara somsom

betalar.
tillfrånomfördelningoch för siginnebär i statenFörslaget en

villbelopp. Vimedsjukförsäkringenvia avsevärtettarbetsgivarna
sjukförsäkringen inga-förkostnadernaökadedeunderstrykadock att

förbättradanledningfinns allnettokostnader. Det attlunda att troär en
kommersiktrehabiliteringsverksamhet på någon attintensifieradoch
sjuklön ochutgifter förminskadeformdelseffekter iha positiva av

produktionsbortfallkostnader förarbetsgivarnasdelssjukpenning, att
medökaoch effektivitetenminskakommersjukdomgrund attpå av

följd.och kommunskatteintäkter för statstörre som

utvärderingochUppföljning9.4

denpånedlägger årligenochArbetsgivama storastaten resurser
kapitelbl.a. 6har framgåttrehabiliteringen. Somarbetslivsinriktade av

emellertid okunskapenpraktikenRehabiliteringsarbetet i storär om
undersökningar gjortssatsningar. Deutfallet dessa stora avsomav

vilketbelysa påsiktat till sättRiksförsäkringsverket har närmast att
besluts-och sitthandläggningförbättra sinförsäkringskassorna kan

begränsade delarundersöka1998:4 ellerunderlag RFV att avanser
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verksamheten RFV:s undersökning tillsammans med Sahlgrenska
universitetssjukhuset arbetsofönnåga på grund eller nack-om av rygg-
besvär.

Statskontoret har i sin 1997:27 Perspektiv på rehabiliteringrapport
föreslagit regeringen ska formuleraatt övergripande Verksamhetsmål
för arbetslivsinriktad rehabilitering och samordnade Verksamhetsmål
för de kritiska i denna rehabilitering. Riksförsäkringsverketmomenten
bör vidare enligt Statskontorets förslag utarbeta uppföljningssystemett

rehabiliteringsfall så det kronologiskt går följa deatt åtgärderattper
vidtas och de effekter uppnås.som som

Statskontoret framhåller vidare uppföljning förbättrar kunska-att
rehabiliteringsprocessen räcker förinte frå-påperna attom men svara

de anslagna medlen de bästgör ellernytta, görgor nyttaom var om
får möjliga Därför behövsut största utvärderingar allanytta. ledman av

i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. I sitt remissyttrande
Arbetsskadeutredningens betänkandeöver SOU 1998:37 Den fram-

tida arbetsskadeförsäkringen erinrar Statskontoret den betydelseom
faster vid nationellt uppföljningssystem rehabiliteringen.ett överman
detta betänkandeI föreslår vi den allmänna sjukförsäkringen skaatt

hälften arbetsgivarnas kostnaderersätta för arbetslivsinriktad rehabi-av
litering. redanDet offentliga åtagandet blir därmed vidastora större,
och enbart detta det givetvis angeläget fårgör vi föratt ett systemmer
uppföljning kan tillgodose de behov Statskontoret har pekatsom som
pa.

detNär gäller det framlagda förslaget det rimligtär utvär-att en
dering, och eventuell kalibrering finansieringen inom år,görs treen av
eftersom underlaget beträffande arbetsgivarnas satsningar på arbetslivs-
inriktad rehabilitering troligen överskattat.är

Det vi det naturligtär uppdraget utvärdering ochattsom ser om
eventuell kalibrering Riksförsäkringsverket.ges
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frågorSärskilda10

Inledning10.1

samtligadirektiv tillbeakta regeringensska vidirektivEnligt våra
jämställdhetspolitiskaredovisasärskilda utredareochkommittéer att

konsekvenserregionalpolitiska1994:124 ochdir.konsekvenser
ochdir. 1994:23offentliga åtaganden1992:50,dir. attpröva

brottsförebyggandebrottsligheten och detförkonsekvenserredovisa
1996:49.dir.arbetet

utredningbl.a. varjeåtagandenoffentligadirektivenI attangesom
ellerinnebär utgiftsölmingarförslaghurkommitté ska visaoch som

kap. redovisatfinansieras. Vi har i 9för skainkomstminslmingar staten
kostnadsaspek-varförförslag,konsekvenserna vårtekonomiskade av

kapitel.omfattning dettabegränsad iendast berörs iten

konsekvenserämställdhetspolitiska10.2 J

1994:124konsekvenser dir.jämställdhetspolitiskadirektivenEnligt om
innehållaanalys ochbl.a.fram föregåsläggerska de förslag vi enenav

indi-direkt ellerförväntas påverka,förslagen kanhurredovisning av
förutsättningar föroch därmedvillkorrespektiverekt, kvinnors mäns

mellan könen.jämställdhet
rehabiliteringsverksamhetentidigafinns för denregler ärDe som

Även lika förrehabiliteringreglernaochför kvinnor ärlika män. om
ochkvinnor män.

ochUtredningar10.2.1 rapporter

rehabilitering,arbetslivinriktad1997210, fårVemredovisarRFVAv
mindre fri-rehabilitering hargenomgårkvinnornaframkommer att som

motstridiga krav på sig.fárre ocharbetsuppgifterna,het i storamen
utbildningeller högrelika högofta,befinner sig änKvinnorna trots en

lägreokvaliñcerade arbetarna ochbland deomfattningimännen, större
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tjänstemännen. Den sociala stämningen visar sig påsämrevara
kvinnornas arbetsplatser på drarRFVän den slutsatsenmännens. även

kvinnor i många fall har position på arbetsmarknadenatt änen svagare
och därmed inte i utsträckning försvararmännen, sin position isamma

arbetslivet. Kanske driver de förslaginte rehabilitering påom samma
kanDet så desätt inte hamännen. så mycket för-att attsom vara anses

lora på återgå till arbete. kanDet också såatt inteattsamma vara man
hänsyn till deras önskemål.tar
Om granskar innehållet i rehabiliteringsåtgärdema fanns detman

skillnader mellan och kvinnor under årenstora 1986-1991.män Män
fick utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering, och kvinnormer
fick i betydligt högre utsträckning träning deni arbets-än män egna
miljön. Under perioden 1991-1994 kom rehabilitering emel-männens
lertid allt likna kvinnornas RFV redovisar 1997:6 Risk-attmer
fiiskfaktorer sjukskrivning och rehabilitering i Sverige, och RFV-
redovisar 1998:1 socialförsäkringEn för kvinnor och män en-
kartläggning genderperspektiv.ettur

ochAv RFV:s SoS slutrapport Finansiell samverkan 1997:1 lo-om
kal samverkan mellan socialförsäkring hälso-och och sjukvård framgår
dock kvinors sjukskrivning har ökat kraftigt under år.att Köns-senare
sambandet verkar starkare kommuneri med hög sjukskriv-även vara
ning. Vidare visar det rehabiliteringenssig effekter mindre påtag-att är
liga för kvinnor förän män.

finnsDet också studier visar kvinnors och förhåll-att mänssom
ningssätt till sjukdom och ohälsa ofta skiljer åt.sig

inhämtade uppgifter frånAv RFV:s och nackeundersökningrygg-
framkommer andelen kvinnor behöver och genomgår reha-att som en
biliteringsutredning andelen Bristen på utfördaär utred-större än män.
ningar dock lika för och kvinnor. Fler kvinnorär män än män attanger
arbetsgivaren bör rehabiliteringsâtgärder.in behovetTrots fårsätta
ungefär lika andel kvinnor åtgärd, vilket innebärmänstor attsom en
kvinnor får sina önskemål rehabilitering tillfredsställda i mindreom
utsträckning När rehabiliteringsåtgärd väl genomförsän blirmän. en

oftare omplacerade eller får sina arbetsuppgifter förändrade,män me-
dan kvinnor i första hand får arbetsplatsen anpassad. Av RFV:s utred-

framkommerning också det andel rehabilite-att upprättas störreen
ringsplaner för kvinnor för Kvinnor sjukskrivnaän längremän. är även
tid än män.
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arbetsgivarensGenderperspektivet i10.2.2

rehabiliteringsarbeteocharbetsmiljö-

skadenrehabiliteringen ut-arbetslivsinriktade är attdenförGrunden
Arbetslivetförutsättningar. ärochbehovindividsvarjeutifrånformas

och viförutsättningarmanligautifrånutformatmångaemellertid på sätt
deutgångspunkt irehabiliteringsåtgärder har sinflestadekan anta att

drabbarproblem män.som
läg-medyrkenkvalificerademindreutsträckninghar iKvinnor stor

benägnamindreoch de attär ävenpå kompetens männen,krav änre
allmäntharKvinnornaposition. settbevaka sinochaktivasjälva vara

kvinnor visarFlerarbetsmarknaden männen.på änpositionsvagareen
påeller bristrehabiliteringsinsatserarbetsgivarensmedmissnöjeockså

kvinnorshörsammarintearbetsgivarenpåtyderstudieroch attinsatser,
gällerdet män.närbehov på sätt somsamma

rehabili-Även arbetsgivaren störreetttarkan konstateravi attom
rehabiliteringsåtgär-anställdadeerbjuderochtidigareteringsansvar än

kunskapökadbehovdetså finnsarbetsplatsen,den omder på avegna
effektivmöjliggörvadochkvinnorohälsa hostillorsaker ensomom

dem.förrehabilitering
före-detidigtsåinrehabiliteringsåtgärdema attsättasbörHelst

arbetsgivarenhandförstaiDetsjukskrivning.och ärohälsa sombygger
återgå iska kunnaanställdedenföråtgärdervidtaför attska attansvara
rehabi-olikabekostaförocksåhar attArbetsgivaren ettarbete. ansvar

literingsåtgärder.
kostnads-ochåtgärds-arbetsgivarensföreslagithar i kap attVi

harArbetsgivarenpunkter. ettradförtydligas påska ansvar,enansvar
behovanställdesdenklarläggapågår,länge anställningenså att av

arbetslivsinriktadevidtaocharbetsplatsenrehabilitering attpå den egna
arbets-arbete hosska åter iarbetstagarentillsiktar attåtgärder som

förtydligan-dekommerFörhoppningsvisarbetet.behållaellergivaren
och harehabiliteringförintressearbetsgivarensökaföreslården vi att

kom-detsådant. Omrehabiliteringsarbetetförbetydelsepositiv somen
jämställdhetenspeciellt för ärbetydelsenågonha större merattmer

åtgärderföreslå vissasammanhangdettadock ivillosäkert. Vi som
arbetsmiljö-såväl iutvecklasgenderperspektivetfå attskulle kunna

rehabiliteringsarbetet.arbetet isom
finnasbörförhållandenskildaochkvinnors mänsBetydelsen av
förförutsättningviktigarbetsplatsen. En attdel pånaturligmed som en

detlyfts fram. Omjämställdhetsaspektemaviframgångnå är attanser
riskenså kanbehov,ochochkvinnors mänskunskapfinns resurserom

minskas.förlängningenarbetsoförmåga ilångvarigför
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När kvinnor dominerar till antalet bland de anställda har de ofta
underordnad position. På högsta nivån finns dei flesta fall Viljanmän.

driva jämställdhetsfrågoratt ofta helt beroendeär chefers kunskaperav
och intresse. sagdaDet gäller i lika hög grad på myndigheter isom
företag.

För utveckla jämställdhetsarbetetatt i arbetsgivarens arbetsmiljö-
och rehabiliteringsarbete krävs det i första hand kompetensutveckling.

börDet naturligt könsperspektivet finnsatt med i utbildningar. Envara
viktig del deti framtida arbetet bör också låta könsperspektivetattvara

naturlig delutgöra i verksamheten. Ett i den riktningen kanstegen vara
särskilt "jämställdhetsombud"att utse ett på varje arbetsplats, som

granskar och bevakar frågor jämställdhet inom myndigheter och iom
företag.

harVi kap.i 8 rehabiliteringsansvaretangett ställeratt höga krav på
arbetsgivaren. detSom i dag har många arbetsgivareut svårtser att
leva till de skyldigheter och förväntningar ställs på dem. Viupp som
har vidare konstaterat de behöver stöd för klaraatt sina åtaganden.att

Vi har pekat på företagshälsovården böratt sådan omfattningen
och organisation den blir allmänatt för bl.a. företag ochen mer resurs
myndigheter. företaghälsovårdenInom bör det finnas särskild kompe-

och kunskap för hjälpatens arbetsgivare levaatt till de kravatt upp som
ställs på klarläggande rehabiliteringsbehovet. Vi ocksåav attanser
arbetsgivaren bör ha möjlighet vända sig till särskildatt kontakt-en

försäkringskassanpå för få stöd klara sina åliggandenatt att in-person
rehabiliteringsverksamheten generellt och i enskilda rehabilite-om

Ävenringsfall. denna kontaktperson vi bör ha särskild kunskap ianser
könsperspektivet. Från andra länder har vi erfarit det kanatt vär-vara
defullt kontaktpersonen finns med och följeräven effekternaom upp av
genomgången rehabilitering, kanske någon form uppföljning.genom av

föreslårVi vidare försäkringskassan det behövsatt ska komplet-när
arbetsgivarens klargörandetera den enskildes rehabiliteringsbehovav

och den enskildes rehabiliteringsbehovatt ska fastställas i planen
utformad kassan. denFör enskilde ska kommaatt i gång med reha-av
biliteringen så snabbt möjligt, föreslår vi kassans handläggningattsom
tidsbestäms. försäkringskassomasI ingår samordnaäven attansvar
rehabiliteringen och ha uppsikt de samlade rehabiliteringsinsatseröver

behövs och samordna den medicinska,att sociala och arbetslivs-som
inriktade rehabiliteringen.

Vid ärendehandläggningen i försäkringskassan det angelägetär att
till bådeta och kvinnorsmäns värderingar och livserfarenhet.vara I

kassoma handläggarnaär i mycket utsträckning kvinnor.stor Vi anser
det ligger värdeatt i det finns bådeett manligaatt och kvinnliga hand-



Särskilda frågor 271SOU 1998: 104

problemställningarochfaktaanalyseraochdiskuterakanläggare, som
perspektiv.utifrån sina

medarbetetfortsattaför detvärdefulltdetVi även att voreanser
tillrehabiliteringrådallmännasinabl.a. iRFVjämställdheten omom

be-rehabiliteringsarbetetviktenpåpekar atttörsäkringskassoma av
behov.skildakvinnorsochutifråndrivs mäns

förutsättningarbör finnasdet attpåpekasammanhanget attvill iVi
samverkansfor-olikarehabilitering ipågenderperspektivanlägga ett

kvinnorsutifrånändamålsenligaåtgärder ärFinner mersommanmer.
börförutsättningar,ochbehovmöjligheter,önskemål,olikaoch mäns

förutsättningarfinnsdetAttförbättras.samverkantillledadet attäven
samverkansfonnerirehabiliteringengenderperspektiv påanlägga ettatt

Sådana58-59.1996/97:63propositioniregeringenframhåller även
dagisamverkanför denbedrivas inomkunnatordeprojekt somramen

Även företagssamverkanformerolikaimyndigheterna.mellansker av
arbetsgivarringar.iförutsättningar,sådana t.ex.finnasdetbör

konsekvenserRegionalpolitiska10.3

regionalpolitiskabeaktandetrörande1992:50dir.direktivenEnligt av
regional-belysautredaresärskildaochkommittérbörkonsekvenser

beaktas hursärskiltDärvid skaförslag.sinakonsekvenserpolitiska av
olikaiservicenoffentligadenochsysselsättningenpåverkarförslagen

förändringarplaneradehur taxor,beaktasskaVidarelandet.delar avav
förutsättningarnaekonomiskadepåverkarbidragochskatteravgifter,

landet.delarolikaioch privatpersonernäringslivkommunerna,för av
rehabiliterings-arbetsgivarnasförtalarmycket attfinnsDet som

fram.läggerförslag videökakommerinsatser att genom
antaletmed sigförasikt attförslag påvåra väntaskanallmäntRent

avsevärdamedförsjukskrivningökar.produktionenifriska personer
rehabiliterings-falloch i många ävenföretagenförproduktionsbortfall

sjukfall.vid längrekostnader
rehabiliterings-tidigatillfrisknandesnabbt samtsjukfall ochKorta

samhälls-avsevärdaochproduktionsbortfallminskadeinnebärinsatser
välfärden.vinsterekonomiska gynnarsom

individerflerpåverkaskommasysselsättningen attsikt kanPå om
detydliggörakan kommaförslagVåra attarbete.och ifriskaförblir

kon-kommakan attRehabiliteringsinsatsemaskillnaderna.regionala
emeller-gåråtgärder. Detbehovfinnsdär detregionertill avcentreras

landet.ifördela sigutfallet kommerhur attförutsetid inte att
arbetslivsinriktadeförsjukförsäkringenfrånersättningFörslaget om

reha-arbetsgivarensomfördelninginnebärrehabiliteringsåtgärder aven
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biliteringskostnader till och också mellan arbetsplatser. kanDet stimu-
lera verksamheten och också möjligheter fördela kostnader efterattge
bärkraft.

Vi lämnar inte några förslag till omorganisation rehabiliterings-av
verksamheten.

10.4 Offentliga åtaganden

Enligt direktivet offentliga åtaganden ska förutsättningslöstviom pröva
det offentliga åtagandet föremål för vårtär uppdrag börom som vara
offentlig angelägenhet. Om prövningen åtagandet leder tillen av

bedömningen det får offentligatt angelägenhet ska lämp-anses vara en
lig nivå för verksamheten t.ex. statlig eller kommunal Enligtanges.
dessa direktiv ska också,vi förslagen innebär utgiftsökningar ellerom
inkomstminskningar för visa hur dessa ska finansierasstaten, samt ana-
lysera möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Frågor rörande
kostnader och finansiering har vi redan behandlat i kap.

Det allmän uppfattningär socialförsäkringen,att obliga-en ärsom
torisk för flertalet förmåner enligt nuvarande ordning, ska handhas som

offentlig angelägenhet på statlig nivå. Eftersom svensk socialförsäk-en
harring inslag fördelningspolitiskastora åtgärder talar mycket förav

den ska offentligt åtagandeatt också i framtiden.ettvara
Arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet finansieras till delstor av

arbetsgivarna själva. En del verksamheten finansieras med socialav-av
gifter, allmänna egenavgifter och statsmedel. Vi det inte vårtser som
uppdrag ordningöverväga för denatt arbetslivsinriktade rehabili-en ny
teringen, det ska framtideni förstai handutan även ankomma på arbets-
givaren för anställdas behovatt ta rehabilitering.ansvar av

Som vi det det också rimligtär låta för rehabilite-attser ansvaret
ringsverksamheten uppdelat på olika aktörer, låta det övergri-vara men
pande för individen ligga kvar i statligansvaret regi.

10.5 Konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

direktivenI dir. 1996:49 konsekvenser för brottsligheten och detom
brottsförebyggande arbetet alla förslag läggsatt framanges som av
kommittér eller utredare ska föregås analys och innehållaav en en
redovisning effekterna för brottsligheten och för det brottsförebyg-av
gande arbetet. gällerDet bl.a. förslag den socialarör välfärden.som
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kan påoch redovisning intesådan analys görasbedömsdetOm att en
ellerutredningsuppdragetföljdtill ämnetsmeningsfullt sättett av

särskilt motiveras.ochdettakaraktär, ska anges
åtgärds- ocharbetsgivarensförtydligautreda ochuppdragVårt är att

skildabelysa arbetsgivaresrehabiliteringvidkostnadsansvar samt att
skaFörslagenrehabiliteringsansvar.fullgöra ävenförutsättningar ettatt

arbetsgivaresanktionsmöjligheterövervägandenomfatta mot enom
skautredas hurSlutligen skauppfyller sitt gränseninte ansvar.som

och detåligger arbetsgivarenrehabiliteringsansvaretmellandras som
andrapåförsäkringskassan,påankommer ävenhandförstai mensom

berörda aktörer.
förkonsekvenserdirektakan få någraförslagvårtVi kan inte attse

förväntningartill ökadeledadet kommaIndirekt kanbrottsligheten. att
i positivoch arbetstagarebåde arbetsgivarefrånförsäkringen samtpå

Möjlighetenrehabiliterade..fler blirtill attbemärkelse leda att av
för rehabili-täckningtillskansa sigellerförmåneruppbäraotillbörligt

straffrättsligtföranledateringskostnader kan ett ansvar.
arbetsochförutsägbar försäkringtillska leda attförslagVårt meren

tydliggörs.givarens ansvar
rehabilite-förersättningtillarbetsgivarensFörordningen rättom

missbruk mini-förså riskenutformassärskiltbörringskostnader att

meras.
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Författningskommentarer1 l

ändring i lagentill lagFörslaget11.1 om

försäkring,allmän AFL1962:381 om

rehabiliteringsersättningrehabilitering ochOm22 kap.

kapitlet redigeratsstruktur harfå klarareochtydlighetenökaFör att en
bestämmelser,inledandeEfterunderrubriker.medförsettsoch somom

syfte underrehabiliteringensbeskrivsdefinitioner,bl.a. innehåller vissa
före-rubriker, desärskildaockså underföljer,rubrik. Sedansärskilden

försäkradesgäller dendetbestämmelserna egetslagna när ansvar,
försäkra-för denförsäkringskassansocharbetsgivarens ansvaransvar

bestäm-särskild rubrikunderavslutasKapitletrehabilitering.des av
helt orubbadelämnatsharrehabiliteringsersättning. Dessamelserna om

förslag.i vårt

§1
nuvarande 1omredigeringväsentligtalltParagrafen innebär i aven

försäkradbestämmelserna gällertillagtsharandra stycketI att som
grund sjuk-nedsatt påarbetsförmågafå sineller riskerarfåtthar att av

längrerehabiliteringfråganaktualiserasallmänhet ettdom. I avom
arbets-försäkrade kan ocksådensjukfall,upprepade kortaeller avmen

hanrehabiliteringsbehovundersökning sittbegäragivaren omaven
sjuk-upprepade kortaellersjukskrivningpågåendeeller hon utöver-

klara sittsvårighetereller harsjukdomsbesvärvissa attfall lider av-
avseende i sinai dettai §jfr bestämmelserna 5arbete,nuvarande som

nuvarandehämtade från 3huvuddrag är

§2
arbetsgivaresdet gällerkapiteldettaBestämmelserna i när ansvaravser

dennaförsta stycketrehabilitering.arbetslivsinriktad Ihandförstai av
begrepp.med dettavaddefinitiondärförparagraf som avsesavenges

stycketandrafinns i 3 §formuleringardeliggerDefinitionen nära som
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arbetsmiljölagen 1977:1160, AML. Där arbetsgivarensägs att genom
arbetsförhållandena eller vidta lämplig åtgärdatt ska taanpassa annan

hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.
framgårSom vår redogörelse för nuvarande lagstiftning betän-iav

kandets kapitel har arbetsmiljölagen2 lagt tämligen omfattandeett an-
på arbetsgivaren arbetet efter arbetstagarens individu-attsvar anpassa

ella förutsättningar. Den sammanställning harvi gjort i avsnitt 2.3.1
visar enligt och delvisAFL AML överlappar varandraatt ansvaret när
det gäller anpassning arbetstagarens arbetssituationen.av

Vi har möjligheten placera nuvarande bestämmelserövervägt iatt
arbetsgivares rehabiliteringsansvarAFL i anslutning till AML:som

motsvarande bestämmelser. Vi har dock inte funnit tillräckliga skäl att
på det bryta loss bestämmelserna arbetsgivares rehabilite-sättet om

frånringsansvar dem gäller den försäkrades för-ochegetsom ansvar
sälcringskassans heller kan finnaInte vi fortsatt överlapp-attansvar. en
ning i de båda lagverken behöver innebära några egentliga olägenheter.

harSom vi beskrivit i avsnitt för2.3.3 ersättning arbetshjälpmedelom
har försälcringskassorna i samarbete med Yrkesinspektionen funnit vä-

det praktiska arbetet skiljai vad ersättningsbara arbets-ärattgar som
hjälpmedel den allmännaenligt sjukförsäkringens bestämmelser från
sådana hjälpmedel arbetsgivaren ska stå kostnaderna för självsom en-
ligt regler.AML:s

Till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder enligt räknarAFL vi
har framgått redogörelsen för propositionsuttalanden i avsnittsom av-

2.3.1 åtgärder kan genomföras i eller i anslutning till densom egna-
verksamheten eller sådan åtgärder syftar till det möjligt förgöraattsom
arbetstagaren kvar på arbetsplatsen.att vara

Hit hör arbetssituationenl anpassning enligt utbildningAML, 2av- -
om utbildningsbehovet beror på arbetsofömiåga och arbetsträning3 -
utanför arbetsgivarens verksamhet.

Som exempel på arbetssituationenanpassning enligt harAMLav
i avsnitt 2.3.1 angett att

anskajfa tekniska hjälpmedel och särskilda arbetsredskap,-
förändra fysiska arbetsmiljön, arbetsorganisationen, arbetsuppgif--

arbetsfördelningen, arbetstidema, arbetsmetodema, psykolo-terna,
giska förhållanden, sociala förhållanden,
tillhandahålla personella stödinsatser samt-
genomföra särskilda infonnationsinsatser, arbetsträning, arbetspröv--
ning och omplacering.

kap.I 3 § och 8 § hänvisningar7 AFL till åtgärd enligt kapitlet,22a ges
varmed arbetslivsinriktad åtgärd. På motsvarande har vi isättavses
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reglertill de ersätt-paragraf hänvisatförevarandestycketandra omav
behandlingmedicinskvidkansjukpenning utgesformining somav

rehabilitering.medicinskoch
förslagenligt vårtfallerrehabiliteringellerbehandlingMedicinsk
det börharkapitlet. Vi22 ansett attansvarsbestämmelsema iutanför

klarläggasökaskahanarbetsgivaren näruppgift för attfrivilligvara en
medi-behovetundersökaocksårehabiliteringsbehovförsäkrades avden

rehabiliteringssamladedetdelofta ärrehabilitering,cinsk avensom
8.5.avsnittframgårdettaförMotivenbehovet. av

§3
rehabiliteringmedsyftetpreciseringtillFörslaget an-stycket.Första av

reglerings-iharregeringen använtformuleringtill densluter nära som
medsyftet1998budgetåretförförsäkringskassoma sam-för ombrevet

ordalydelsen ifrånskillnadTillrehabiliteringsornrådet.inomverkan
drab-harförsäkradedenfråninteförslaget attvi iutgårnuvarande §2

bestäm-ställetihar vi attstycket angettandra1 §sjukdom. Ibats av
fåriskerarellerfåtthar attförsäkradegällerkapitleti 22melserna som

rehabilite-medSyftetsjukdom.grundpånedsattarbetsförmågasin av
arbets-enskildesdenemellertidformuleringen attärdeenligtring nya

nedsättningentillorsakernaoberoendetill avskaförmåga tas avvara
denna.

allt arbeteiförhållningssätthar gemensamtstycketandra ettI som
för-denmedtillsammansutförasskadetrehabilitering attmed angetts

samråd i 2 §bestämmelsernuvarandeBestämmelsen ersättersäkrade. om
medgivande i 3 §stycketandra§ samtoch 53 §stycket,andra om

ocksåtillsammans,Uttrycketstycket.tredje§och 5 somstyckettredje
sammanhang,likartat1980:620 isocialtjänstlagen ettanvänds i 9 §

där inteuppgift,rehabiliteringsarbetet ärunderstryker gemensamatt en
for-ochnödvändigmedverkan ettaktiva ärförsäkradesdenminst egen,

otillräckligt.sällanmedgivande inte ärellersamrådmellt
stånd itillkommaskarehabiliteringenföreslagitvidarehar attVi

för-denarbetstagarorganisation,försäkradesmed densamverkan om
lagnuvarande sägs attstycketandradet. 5 §Isigsäkrade inte motsätter

arbetet reha-meddet, imedgerförsäkradedenförsäkringskassan, om
arbetstagarorganisa-försäkradesbl.a. denmedsamverkaskabiliteringen

tion.
jämförelsevisdetorganisationerna ärfackligadeuppgift frånEnligt

lag-Nuvaranderehabiliteringsarbetet.inkopplat iblirfacketsällan som
för-denmedkommaska närfacketibland såtolkasbestämmelse att

det.säkrade begär
fackligadenuppfattningentilldelvår attföransluter orga-Vi oss

Arbets-rehabiliteringsarbetet.iviktigkannisationen utgöra resursen
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tagarorganisationema har kunskap och erfarenhet och kan i många fall
verka stöd för den enskilde medlemmenett i rehabiliteringen. Ge-som

sin anslutning har den försäkrade visat den fackliga organisationennom
förtroende och överlämnat denna företräda honom eller henne,att
inte minst i arbetsmiljöfrågor. harVi den bakgrundenmot ansett att
regeln bör omfonnuleras så samverkan ska ske, den försäkradeatt om
inte sig det.motsätter

4 §
Den försäkrades centrala roll rehabiliteringsarbeteti betonas attgenom
bestämmelsen den försäkrades har lagts först huvud-eget närom ansvar
aktörernas har i denna och följande paragrafer.angettsansvar

Det på den försäkradeär själv det beror rehabiliterings-som om
åtgärderna ska ha någon framgång. förstaI stycket understryks detatt
till den försäkrades i första hand hör söka till denatt taansvar vara
arbetsförmåga han eller hon har så långt detta bara möjligt. Allaär
människor, också de med svåra skador, har värdaär att taresurser som
till rehabiliteringssammanhangDet iär viktigare till möjlig-attvara. se
heterna klara arbetsuppgifter med den arbetsförmågaatt finns kvarsom

till de hinder arbetaän sjukdomen eller skadanatt har fört med sig.som
Andra stycket inskärper, liksom nuvarande 4 den försäkrades

skyldighet upplysa det haratt ned arbetsfönnågansattom som men
betonar också det den försäkrade ofta bästäratt vad behö-vetsom som

för återställa arbetsförmågan.göras attver
Tredje stycket. rehabiliteringsåtgärder,Att enligt 3 § andra stycket,

ska utredas, planeras och genomföras tillsammans med den försäkrade
innebär han eller hon ska möjlighetatt påverka innehållet ochattges
uppläggningen rehabiliteringsprocessen. försäkradeDen ska sedanav
medverka aktivt under hela denna process.

5 §
Enligt första stycket ska arbetsgivaren söka klarlägga den försäkrades
rehabiliteringsbehov. Det innebär något begränsad undersök-en mer
ningsplikt den arbetsgivaren har dag,än i han skanär i principgöra en
fullständig rehabiliteringsutredning. I stället ska försäkringskassan om
det behövs enligt komplettera10 § arbetsgivarens undersökning. Moti-

till bestämmelsen framgår avsnitt 8.5. Till stöd för sin undersök-ven av
ning ska arbetsgivaren enligt Vårt förslag följa åtgärdslista Riks-en som
försäkringsverket fastställer. Också denna beskrivs inärmare avsnitt
8.5

.
Undersökningsplikten ska emellertid inträda under förutsätt-samma

ningar för rehabiliteringsutredningnär ska påbörjas isom nu anges en
nuvarande 3 § andra stycket; således den försäkrade till följdnär av
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fyraarbetet längrefrånvarande från ändelvishelt ellersjukdom varit
sjuk-kortareavbrutitsofta harförsäkrades arbetedenveckor, när av

det.begärförsäkrade självdenellerperioder när
rehabiliteringsbehovförsäkradesdenklarläggasökaAnsvaret att

beho-klarläggarehabilitering. Attarbetslivsinriktadbehovetgäller av
uppgiftfrivilligrehabiliteringsocialmedicinsk eller ärvet t.ex. enav

söka klar-medarbetetavsnitt 8.5. I attför arbetsgivaren, närmarese
naturligt-arbetsgivarenrehabiliteringsbehov skaförsäkradesdenlägga

viktiganställde själv. Enmed denkommunicerahandförstaivis
Även arbetstagarorganisationdenföretagshälsovården.ärexpertresurs

andraförslaget i 3 §jfrkopplas in,börtillhörförsäkradedensom
stycket.

pla-vidta ellerstycketandraenligt snarastattArbetsgivarens ansvar
arbetslivsinriktadeuteslutandeocksååtgärdernödvändiga avsernera

arbets-tillåterföra arbetstagarenhandlaråtgärderåtgärder, attomsom
derma.henne inomellerbehålla honomverksamhet ellergivarens

§6
skyldigparagrafförevarande attförslaget ienligtArbetsgivaren är

tid förDenåtgärder enligt 5sinaförsäkringskassanunderrätta om
förveckornuvarande åttafrånkortatsföreskrivits harunderrättelse som

främstSkälettillrehabiliteringsutredning ärtillställa kassanatt sex.en
förslår.viundersökningsansvarbegränsadedet nusommer

anmälasjuklön1991:1047lagenenligt 12 §skaArbetsgivaren om
veckasjuklöneperiodens slut inomefterfortsättersjukdomsfall ensom

veckor påharArbetsgivarenförsäkringskassan. tredärefter till m.a.o.
lämpligtkan givetvistill kassan. Detsjukdomsfalletanmälasig varaatt

Sexveckorssamtidigt.enligt §åtgärderna 5underrättelsenlämnaatt om
hinneråtgärdslistan inteenligtunderrättelsende fallförtänkttiden är
räknasskaSexveckorstidenin.sjukdomsanmälan skatillsbli klar ges

tredje stycket.i 3 §i dagtidpunkterfrån angessomsamma
den komp-aktivt imedverkaarbetsgivarenstycket skaEnligt andra

behövs.försäkringskassanrehabiliteringsutredningletterande ansersom
denfrånförslag befriasenligt vårtvisserligenskaArbetsgivaren nu-

rehabiliteringsutredning.fullständigföretaskyldighetenvarande att en
med dettaarbetsgivarenunderstrykaanledningdet finns attMen att

rehabiliterings-kompletterandedenförfrånbefriadingalunda är ansvar
försäkrade självdenbehövas Detkan är utöverutredning göras.som

uppgiftermed deinne är mest cent-sitteroftast arbetsgivaren somsom
utredningen.rala för

fårarbetsgivaren intebl.a.medverkan liggeraktivpå attkravetI
arbetsgivarenuppgifterframfåkassanpålägga attöver ansvaret som

fortsättningenroll blir isjälv. Kassans attförstahandskännedomhar om
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för arbetsgivarens åtgärdslista kompletterasatt med nödvändigasvara
uppgifter utanför arbetsgivarens verksamhetsområde, sammanställa allt
material och bedömning.göra en

7 §
I paragrafen läggs fast arbetsgivaren, undersölcningsplikten,att utöver
har det fulla för det genomförs rehabiliteringsinsatseransvaret att som
siktar till försäkradeden ska kunna tillbaka till gamlaatt sitt arbete
eller till arbete hos arbetsgivaren. gällerett Ansvaret såledesannat inte
rehabiliteringsåtgärder syftar till arbete hos någon arbets-ettsom annan
givare. Ansvaret å andra sidan inte begränsat tillär åtgärder denpå

arbetsplatsen kan också inskolning, upplärning,utan t.ex.egna avse
arbetsträning eller kortare utbildning utanför arbetet.

Längre utbildning inom det yrket och givetvis till ett annategna
yrke hör dock enligt nuvarande praxis inte till arbetslivsinriktade åtgär-
der arbetsgivaren vanligtvis för i mån än attsom svarar annan ge-
ledigt från arbetet under den tid utbildningen ofta kassanDet ärvarar.

för längre utbildningar och kan bekosta dem medsom ansvarar som
rehabiliteringsersättning.

Arbetsgivarens för vidta åtgärder enligt förevarandeattansvar para-
graf gäller fortså anställningen påbörjas, motiven för dettase om av-
snitt 8.3. Rehabiliteringsansvaret längeså anställningen pågår. Ivarar
det sammanhanget bör enligt lagen l982:80 anställ-nämnas att om
ningsskydd och vedertagen praxis se avsnitt 2.5.3 kan uppsägning på
grund sjukdom endast de falli arbetstagarens arbetsförmågagörasav
blivit varaktigt nedsatt i sådan hanmån längre kaninte utföra arbeteatt

någon betydelse för arbetsgivaren.av
arbetsgivarensI rehabiliteringsansvar ingår barainte arbetsgiva-att

ska vad han eller hon förkan själva insatsen skagöra komma tillattren
stånd, det omfattar också för kostnaderna,utan 13 Avett ansvar se

framgår13 § dock det nuvarande möjligheter till rehabilite-utöveratt
ringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel kommer finnasatt en
särskild för arbetsgivaren till för kostnaderersättning förrätt rehabili-
teringsåtgärdema enligt föreskrifter regeringen meddelar.som

3 §
Första stycket. harSom vi redovisat i avsnitt 2.3.1 överlappar bestäm-
melserna arbetsmiljölageni arbetsgivarens för attom ansvar anpassa
arbetsförhållandena efter arbetstagarens förutsättningar delvis de före
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rehabiliteringsansvar. Förarbetsgivarensbestämmelserna attslagna om
skalagkomplexende bådatvekannågonska uppkommadet inte attom

paragrafvarandra, har i dennaoberoende atttillämpas angetts ansva-av
hararbetsgivarenskyldigheterdeinskränkerinteenligt 5-7ret som

stycketandra AML.kap.enligt 3 3 §
be-åtgärdvissbehöva klargörakanFörsäkringskassan somom en

försäkrade redan ingår idenrehabiliteringenled ihövs ett avsom
stycket arbetsmiljö-andrakap. 3 §skyldigheter enligt 3arbetsgivarens

gäller be-betydelse detfåkan minstinte näreller inte. Detta attlagen
skabegäranarbetsgivarensenligt 13 § påsjukförsäkringenstämma om

skyldig bäraarbetsgivarenkostnaden ellerdel är attersätta omen av
kassan detdärfördetandra stycket har närhelt själv. I angetts attdenna

vad ingår iYrkesinspektionenyttrande frånfår inhämtabehövs somom
arbetsmiljölagen.skyldigheter enligtarbetsgivarens

9 §
försäkringskassansregleringendet gällerförslagVårt när ansvarav

nuvarandeinnehållet detitill tydliggöraväsentligt ansvaretalltsyftar i att
haft ihar däremot inteVitill arbetsgivarensgränslinjenoch ansvar.

vilketförutsättningslös prövningnågonuppdrag göraatt ansvaravmer
framgår 10 §emellertidharhänseenden. Viskildahaska ikassan avsom

arbetsgivarenskompletterafåskakassanföreslagit attettatt un-ansvar
rehabili-arbetslivsinriktadbehovförsäkradesdendersölming avav

rehabilite-utredning övrigamedverksamhetentering deni en avegna
ringsbehov.

förstastycketförsta meningeni motsvararBestämmelserna nuva-
försäkringskassan harinnebär över-rande stycket. De ettandra§ att5

rehabiliteringbehovförsäkradesden snarastgripande för att avansvar
sjuk-ochhälso-arbetsgivaren,åtgärder vidtasklarlä deoch att avggs -

för effek-m.fl. behövsYrkesinspektionenellerAMIvården, ensom-
införts denharIandraförsäkrade. meningendenrehabiliteringtiv av

rehabili-stycketfjärdenuvarande §finns i 5 attbestämmelse som
medicinska ochmöjligtdetpåbörjas såska ärteringsinsatser snart av

skäl.andra
försäkringskassanförslagvårttagit instycket har viandra attI om

handläggare hos sigsärskildskaarbetsgivarebegäranpå utse enenav
harrehabiliteringsfrågor. Förslagetikontaktpersonarbetsgivarenssom

kontakt-avsiktendärharSom viavsnitt 8.8. är attmotiverats i angett
detocksåenskilt fallbara istöd inte närska utanettutgöra ettpersonen

generellt.rehabiliteringsverksamhetgäller arbetsgivarens
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10 §
Försäkringskassan ska enligt förslagvårt förstai stycket, närmaresom
har motiverats i avsnitt ha8.5, för det behövs komplet-ansvaret att om

arbetsgivarens undersökning den försäkradestera rehabiliterings-av
behov. Det gäller då frågor ligger utanför arbetsgivarens egetsom
ansvarsområde, dvs. eventuell arbetslivsinriktad rehabilitering sik-som

till arbete hos arbetsgivare eller någon formtar ett en annan annan av
rehabilitering. Det kan i det sistnämnda fallet handla medicinskom
eller social rehabiliteritering eller yrkesinriktad rehabilitering för atten

den försäkrade möjlighet söka sig till helt yrke.att ett annatge
Andra stycket. kompletterandeDen rehabiliteringsutredning som

kassan finner behövlig ska påbörjas dröjsmål och i principutan vara
avslutad inom fjorton dagar från det den påbörjades. Försäkringskassan
har därefter enligt fjortonll § dagar på sig rehabili-upprättaatt en
teringsplan, utredningen skulle visa den försäkrade behöveratt sär-om
skilda rehabiliteringsåtgärder. Om det finns särskilda skäl får kassan
dröja med färdigställa utredningen. sådantEtt skäl kanatt attvara
arbetsgivaren inte har in sin dokumentation inom den tid igett sägssom
6 utredningen måste avvakta läkarintyg.ett annat att ett

11 §
Paragrafen nuvarande första6 I stycket har vi dockmotsvarar som en
förutsättning för rehabiliteringsplan skaatt upprättas angett atten
arbetsgivarens undersökning eller kassans kompletterande utredning
visar den försäkrade behöver särskilda åtgärder enligt kapitlets be-att
stämmelser och barainte åtgärder för vilka ersättning enligtsom nu
kapitlet kan har därmed ocksåDet riktigare placerautges. ansetts att
bestämmelserna anslutning tilli bestämmelserna i föregående paragraf.
Vidare har föreskrivits planen ska upprättad inom fjorton dagaratt vara
från det arbetsgivarens undersökning kom in eller försäkringskas-att

kompletterande utredning avslutades. Förslaget har motiverats isans
avsnitt 8.5.

Andra stycket identiskt med nuvarande 6 § andra stycket. Tredjeär
stycket bortsett från redaktionell ändring,överensstämmer, meden nu-
varande 6 § tredje stycket. Dock har tillagts rehabiliteringsbedöm-att
ningen ska följas kontinuerligt och minst gångomprövasupp en var
sjätte månad. Om motiven för denna bestämmelse, avsnitt 8.5.nya se

12 §
I nuvarande första stycket försäkringskassan5 § samordnar ochsägs att

tillsyn de insatser behövs för rehabiliteringsverk-utövar över som
samhet enligt lagen. Motsvarande bestämmelse har fått sin placering i

första förevarandestycket paragraf. Vi har därvid valt hållatermenav
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föruppsikt stället för begreppet tillsyn, tankarna till kas-i utöva attsom
skulle ha myndighetsliknande tillsynsskyldighet andra ak-översan en

vilket den har. Försäkringskassan har exempelvisinte intetörer,
sanktionsmöjligheter, den skulle finna någon med-några attegna om

uppfyller skyldigheter.aktör inte sina
tredje stycket har vidare till förevarandenuvarande §Från 5 para-

bestämmelserna försäkringskassansgrafs andra stycke överförts om
med aktörer på området. Till de viktigaste myndig-samverkan övriga

hör Yrkesinspektionen. deheterna sammanhanget Utöveri samver-
företagshälso-lagtexten kan erinrakansparter inämns man omsom

specialiserade rehabiliteringsaktörer.vården och andra
verka för dessa, ochEnligt bestämmelserna ska kassan in-att var en

behövs för effektiv rehabili-vidtar de åtgärdersitt område, som enom
försäkrade. detta kan ligga kassan hartering den I sägas att en upp-av

ombud. försäkrade ska stödjasgift fungera den försäkrades Denatt som
myndigheter och andra så han eller får den hjälpsin kontakt medi att

med rehabiliteringen behövs.som
Övriga förtsbestämmelser nuvarande har in i den 9 §i 5 § nya

stycket.första
överlappar bestämmelserna arbetsframhållit tidigareSom vi har om

finnsrehabiliteringsansvar delvis de bestämmelser i 3 kap.givarens som
Även försäkringskassanövrigt har i sitt arbetearbetsmiljölagen. i2 §a

ofta stark beröring med arbetsmiljölagensmed rehabiliteringsfrågor en
och rehabilitering. under-bestämmelser arbetsanpassning För attom

det tredje stycket bestämmelsestryka detta samband har i tagits in en
anmäla till Yrkesinspektionen den fin-försäkringskassan skaatt omom

brister hur arbetsgivaren fullgördet föreligger allvarliga i sinaattner
Yrkesinspektionen harskyldigheter enligt kap. § arbetsmiljölagen.3 2 a

förelägganden ochmed viten.då möjligheter ingripaatt

13 §
har bestämmelse klargör arbets-första stycket vi tagit inI attsomen

kostnadsansvaret för de rehabiliteringsåtgärderockså hargivaren som
Bestämmelsen har motsvarighetföljer enligt §§. ingen i5-7ansvaretav

redannuvarande lag, den innebär i sak ingen ändring i vad sommen
gäller.

stycket har erinrat bestämmelserna i kapitletandra viI om senare
och den från sjukförsäk-rehabiliteringsersättning ersättningomom

förordning fårenligt särskild lämnas till arbetsgivarenringen som en
eller försäkrade fonn bidrag till arbetshjälpmedel behövsden i av som

förvärvsarbetande försäkrad.led rehabiliteringeniettsom av en
sedan bestämmelse enligt vilken arbetsgi-Tredje stycket innehåller en

har till ersättning för andra kostnader enligt föreskrifterrättvaren som
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meddelas regering. Förslaget innebär reglerna ersättning tillattav om
arbetsgivare för arbetslivsinriktade rehabiliteringsâtgärder ska iges en
förordning. Förslaget har motiverats och beskrivits i avsnittnärmare
8.10-11.

11.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1047 sjuklönom

7 §a
Paragrafen är ny.

Arbetstagaren härigenom möjlighet få merutgifterattges som upp-
kommer för till frånoch arbetet betalda arbetsgivaren deresor av om
drabbas sjukdom det kan förvärvsarbeta däremot intetrotsav men men
använda ordinarie fárdmedel för klargörsHär sådanäven attresorna.
ersättning kan i stället för sjukpenning och arbetsgivaren fårutges att
räkna dagar för vilka merutgifter tillgodo sjukperioden.iersätta utges

12 §
Arbetsgivaren åläggs tillägg anmälnings- ochettgenom samma upp-
giftsskyldighet för dagar enligt § gäller för7 dagarersatta ersattaa som
med sjuklön.

11.3 Förslaget till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928 703:

19 §
Tillägget innebär förersättningen merutgifter för enligt 7 §att resor a
lagen 1991 1047 sjuklön skattefri för arbetstagaren.görs: om
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yttrandenSärskilda

Eckerhall,AlfsakkunnigeyttrandeSärskilt av

SAF

åtgärds-utreda arbetsgivarensuppdrag har varitUtredningsmannens att
rehabilite-mellan detskall drasoch hurkostnadsansvaroch gränsen

på idet ankommerocharbetsgivarenåliggerringsansvar somsom
Utred-aktörer.berördaövrigaförsäkringskassanhand ävenförsta men

anläggamöjlighetutredningsmannenharningsdirektiven inte attgett en
huvudsak be-harrehabiliteringsfrågoma, ibeträffandehelhetssyn utan

kap. i AFL. Bestäm-22till denuppdragetgränsat anges avram som
förhållandeanställda isärbehandlinginnebärkap.melserna i 22 aven

Rehabiliteringsbestämmelsema böregenföretagare.ocharbetslösatill
försäkrade.för allalikai principvara

fullstän-arbetsgivarenåläggerbestämmelser i AFL ettNuvarande
riksdagsbehandlingen 1991det vidutredningsansvar,digt trots att upp-

orimlig.arbetsgivareför mångauppgiftdennamärksammades att var
rehabiliteringsarbetet i dearbetsmiljö- ochfinns skälDet anta attatt

be-verksamhetdel dennaväl ochfungerarföretagflesta storatt aven
särskiltmånga,regelverket. Förellerinitierasdrivs styrasattutan av

grundsvåra pårehabiliteringsfall sigdock vissakanmindre företag, te
förutsättningarkunskaper ochbegränsadehar attföretagen samtattav

Regelsystemetskompliceradrehabiliteringsfallen kan natur.vara av
sådana fall.förlösningarfinnasyfte ävenär att

arbetsgivarna åläggsinnebärförslagUtredningsmannens att meraen
kostnadsansvaretochåtgärds-utredningsuppgift,begränsad attmen

och skadorsjukdomaridag. flestaDevad praxisblirtorde ärstörre än
kostnads-åtgärds- ocharbetsgivamasOmmed arbetethar inte göra.att

effek-derisk för negativafinns detytterligareändå skärps attansvar
administrativaytterligare.ökar Denyanställningarsamband mediterna

alltförtidsregler ochmycketdessutominnehåller snävareglerna
arbetslivsinriktadframgångsrikersättningsberälmingar. Enomständliga

mellanförtroendefullt samarbeteökatpåbyggarehabilitering måste ett
inslag försäkring.starkareochfärre regleraktörerna, ett av
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Effektiva rehabiliteringsregler måste bygga på principen rättom
kostnadsföring. Nuvarande regler frånutgår arbetsgivaren iatt stor
utsträckning skall stå risken och kostnaden för skador och sjukdomar

överhuvudtaget harinte med arbetet Förståelsen förgöra.attsom en
sådan princip och kommer förmodligen alltidär begränsad.att vara
Arbetsgivarnas bör begränsas till arbetslivsinriktade rehabilite-ansvar
ringsåtgärder skäligen bör genomföras inom eller i anslutning tillsom
den verksamheten och syftar till arbetstagaren skall kunnaattegna som
återgå till lämpligt arbete hos arbetsgivaren.ett

Rehabiliteringsåtgärder till följd trafikolycksfall bör bekostasav av
trafikforsäkringen. På bör rehabiliteringsåtgärder till följdsättsamma

arbetsolycksfall bekostas obligatorisk arbetsolycksfallsförsäk-av av en
Ävenring. andra områden kan identifieras och kostnadsföring.rättges

förAnsvaret åtgärder utanför arbetsstället beträffande andra skador och
sjukdomar bör läggas försäkringskassan.på

I 22 kap. fickAFL försäkringskassan 1992 preciserade reglermer
på rehabiliteringsområdet vad den hade tidigare.än Försäkringskas-

arbete på rehabiliteringsornrådet visar enligt undersökningarsomas av
Riksförsäkringsverket och Statskontoret visserligen på brister,stora

dessa bör kunna åtgärdas enhetlig och bättre styrning änmen genom en
vad kassoma för närvarande har. Riksdagen har nyligen fattat beslut

ha kvar ålderdomligt med begränsat föratt ett systemom ansvar perso-
nalen och lekmannanämnder ledamöter ofta saknar kunskapert.ex. vars
och inte har något direkt arbetsgivarperiodenNär infördes denansvar.
l januari 1992 fanns tankar på utnyttja den frigjorda kapaciteten tillatt
rehabiliteringsuppgifter. Effekterna resursförstärkning på rehabi-av en
literingssidan bör kunna bli väsentligt vad hittills harstörre än som
visats.

Läkarna och den allmänna hälso- och sjukvården bör kunna få en
betydligt roll rehabiliteringsarbeteti vadstörre för närvarandeän som

fallet. En arbetslivsinriktad rehabiliteringär föregås ofta medi-av en
cinsk rehabilitering. effektivare denJu desto bättre kan utfal-ärsenare
let arbetslivsinriktad rehabilitering bli.av en

Ett bra samarbete mellan arbetsgivare och försäkringskassa kan bi-
dra till framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering. behöverAF Len
inte innehålla detaljregler för arbetsgivare begärarätt särskildattom
kontaktperson vid kassan. börDet naturligen ankomma försäkrings-på
kassans ledning organisera verksamheten på sådant lämpligtatt sätt att
stöd kan lämnas försäkrade och arbetsgivare.

Riksförsäkringsverket och försäkringskassoma bör hittills få ettsom
anslag för bekosta rehabiliteringsåtgärder. Eventuellt behovatt ökatav
anslag bör kunna finansieras inom det på drygt 60 mil-överuttagstora
jarder gjorts under år till sjukförsälcringen. Ett överuttagsom senare av



Särskilda yttranden 287SOU 1998:104

löneavgiften. börtill den s.k. allmänna övrigtavgifter sker också För
förslagsvis hälftensjukförsäkringen läggas tillfinansieringen omav

hälften egenavgift.arbetsgivaravgift och
rehabiliteringspenning bör kunnaUtredningsmannen utgesattanser

studiemedels-Rättviseskäl talar dock förtid år.under längre attän ett
utbildningar.användas vid längrebörsystemet

har inte disku-det föreslagna ersättningssystemetAvsnittet 8.11 om
krångligt utformat och tordeFörslaget mycket ii utredningen. ärterats

ochgodtycklig arbetsgivarensersättning. Ommånga fall resultera i en
finns det behovdefinieras enligt inteförsäkringskassomas ovanansvar

förslag. Arbetsgi-enligt utredningsmannensersättningssystemettav
kostnader arbetsstället, ochåtgärder och påför skäligabör ståvarna

Åtgärder till följd trafik- ochåtgärder.förförsäkringskassan externa av
kostnadsförs särskilt.arbetsolycksfall, mm.,

Mariasakkunnigyttrande EvaSärskilt av

RFVMagnusson,

framtiden förslagrehabiliteringsansvaret ikapitlet FörslagI samtom
för samordnadeförsäkringskassans denföreslås itill lagtext att ansvar
medicinska, socialauppsikt deskall haingårehabiliteringen överatt

för effek-behövsrehabiliteringsinsatserarbetslivsinriktadeoch ensom
syfterehabiliteringensföreslås i lagtextenVidarerehabilitering.tiv att

blirtillvara så detarbetsförmågaförsäkradesskall den atttasattvara
arbete.försörja sigeller hennemöjligt för honom egetatt genom

förkostnaderdelar arbetsgivarensföreslår ocksåUtredningen att av
del försäk-sjukförsäkringen. Dennaskall betalasrehabilitering avav

föreslåsförsäkringskassoma. Detska administreras ersätt-ringen attav
direkt till denhänförför kostnader sigskall lämnasningen en-som

skalltill denna behovsprövningförsäkrades behovskilde att manmen
rehabili-allmänt arbetar medarbetsgivarenhurlägga bedömning aven

tering.
arbetsgivarens rolluppdraget gällerockså fastUtredningen slår att

arbetsuppgifter.uppdrag ochförsäkringskassomasoch inte
viktigt förtydligauppfattning detutredningensdelarJag är attatt

liksom arbetsgivarenskostnadsansvararbetsgivarens attansvar genom-
lika reglertill förslagetrehabiliteringutredningar. positivJagföra är om

och arbetsgivare.för offentliga privataföretag liksomför och småstora
"Försäkringskas-presenterade tillsynsrapportnyligenhar i sinRFV

orsakkonstateratohälsoförsäkringama"handläggning att enavsornas
otydligheter iohälsoarbete beror påförsäkringskassomastill bristerna i
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uppdrag och ohälsoområdet.inom oklart hur långt kas-Det äransvar
samordningsansvar sträcker sig förhållande tilli andra myndig-sornas

heter. andra aktörer brister ocksåKassans oklart.näryttersta äransvar
lagstiftningennuvarande innebär också roller svårförenligaDen ärsom

för försäkringskassans handläggare.
följd tillsynsrapporten har samråd med försäkrings-Som RFV iav

genomföra rad åtgärder förkassoma beslutat komma tillrättaatt atten
med ovanstående problematik. kan finnas behov lagstift-Det att genom

samordningsuppdrag.ning kassornas kommer fallprecisera RFV i så
föreslå detta.att

kraftigUtredningen föreslår utvidgning kassornas samord-aven
föregående utredning eller analys effekternaningsansvar utan ettav av

sådant heller kopplat till befogenheter hos kas-Ansvaret inteäransvar.
eller till skyldigheter hos arbetsmarknadsmyndigheter, sjukvårds-san

huvudman eller socialtjänst. föreslagna utvidgadeDet riskeraransvaret
kassornasöka otydligheten iatt ansvar.

förslagetexempel kan kassoma skall ha uppsiktSom nämnas att
syftande denrehabiliteringsinsatser till enskildes arbetsförmågaöver att

tillvaratas. gällande bestämmelser kassan samordnaNu ansvaret attger
syftar till den haroch tillsyn de insatser återgeutöva över attsom som

arbetsförmåga försörja för-drabbats sjukdom och sigsin attav genom
värvsarbete.

för kostnader för rehabilitering skall be-Arbetsgivarens ersättning
samtidigt rehabiliteringsplanen fastställs.kassan Destämmas av som

föreslås vid beslutomfattande bedömningar ersättning tillsom om
områden förarbetsgivaren kräver kunskaper inom närvarande intesom

kassornas bedömer dem dessutom svår-inom Jag somryms ansvar.
förenliga försälcringskassornas nuvarande arbetsområde.med

möjligheten införa sanktioner för detUtredningen har övervägt att
fall underlåter följa bestämmelser lagenarbetsgivaren vissa iatt om
allmän försäkring. slår dock fast försäkringskassan skallMan att vara

det svårt uppträdaseviceorganisation. Det gör äratt atten senare som
detta föreslår utredningen försäkringskas-repressiv instans. Trots atten

och därvid kan fatta beslutarbetsgivarens ersättningsrättprövarsan
sanktionskaraktär.närmast ärsom av

påbörjade arbetet med anledning tillsynsrapportDet RFV:s harav
syfte tydliggöra ochtill precisera rehabiliterings-sagts attsom ovan

uppdraget så det blir väl definierat och förhållande tilliavgränsatatt
andra myndigheters uppdrag ansvarsområden. finneroch det viktigtJag

genomföras detdet arbetet får samtidigt skapas regleratt utan att nya
uppfattning ökar otydligheten.enligt minsom
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Lars-ÅkeSärskilt yttrande sakkunnigaav

Sandqvist, TCO och Marie-Louise Strömgren,
SACO

tillsatt antal utredningarRegeringen har för belysa olika delarett att av
nuvarande försäkringssystem. helhetssyn saknas. DirektivenEn till
denna utredning förvi varit Utredaren har haft till uppgiftsnäva.anser

arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitieringatt ange
och hur skall dras mellan arbetsgivarens och detgränsen ansvar som
ankommer första hand försäkringskassan.på i Vi utredarenattanser
borde fått uppdrag samlati på rehabiliteringen, deatt ta ett mer grepp
olika aktörernas rollfördelning och organisationen för detta. föränd-De

föreslårringar utredaren innebär någon skall vissaatt övertanu annan
delar det arbetsgivarna tidigare enligt AFL hade for. Utre-ansvaretav
daren borde då också möjlighet komma in på vilka kravattges man
borde ställa på den och dess organisation.övertar ansvaretsom

Utredaren föreslår arbetsgivamas för allsidig reha-att attansvar en
biliteringsutredning kommer till stånd begränsas. Fortfarande vianser
dock inte det tillräckligt tydligt vad arbetsgivarens innebär.äratt ansvar
Förslaget Riksförsäkringsverket skall tillhandahålla arbetsgivarenatt en
åtgärdslista tillräckligt,vi inte då varken arbetsgivare, fackanser vara
eller individen har något reellt inflytande listans innehåll.över

Vi arbetstagare inte skall behöva beroende sinattanser en vara av
arbetsgivares och betalningsvilja för adekvat rehabili-attresurser en

Äventering. integritetsskäl förtalar någon utomstående på sigatt tar
för rehabiliteringsutredningar sträcker sig längre tillansvaret änsom

det kan arbetsplatsen.åtgärdas på kan heller byggaMan intesom upp
förlitar fastsig på arbetsgivare alltid finns till hands.system attsom en

Allt fler försäkrade har lösare och kortare anställningsfcirhållanden.
Kombination anställning och arbete i ökar. Vidareregi går ut-av egen
vecklingen allt fler har sin anställning i små eller medelstoramot att
företag. kan utgå från allaMan inte arbetsgivare kan tillhandahållaatt
kvalificerade för klara för olika rehabili-att ansvaret typerresurser av
tering. Arbetsgivare har knutit företagshälsovård till harsig bättresom
förutsättningar klara rehabiliteringsansvar. Företagshälsovårdenatt ett
har dock nyligen från denna utredning.utretts separat

denVi organisation skall ha utredningsansvaret forattanser som
rehabilitering försäkradede bör fristående från själva inkomst-av vara
bortfallsförsäkringen administrerar individens ersättningsfrågor.som
Rehabiliteringsåtgärder måste väljas och planeras utifrån en samman-
hållen bedömning för individen. Individen har ställa krav pårätt att
professionella bedömningar inför beslut kan medföra genomgri-som

lO 18-1242
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förhållanden. lokalt förankradepande förändringar privata Inrättaav
kämverksamhetmed individstödprofessionella organisationer som som

den försäkrades ombud.uppdrag Ihar samhällets att samma orga-vara
maktmedel den enskilde.lämpligt ha Dendet då intenisation motär att

med indragenska behöva hotarehabiliteringsaktören inteskicklige
rehabiliteringspenning.sjuk- eller

och med-rehabilitering individensför allförutsättningEn är ansvar
rehabilitering indi-åtgärder vidtas vidallaverkan. Vi att avsomanser

finnas medolika aktörerna. bordede Dettaviden skall dokumenteras av
tidsgränserlagförslaget har mångavilagförslaget. Vidarei attanser

renodling.därför förordaoch vill en
arbetsgivarnakostnadsansvar viarbetsgivarensVad gäller attanser

kostnader förför klaraförsäkringskall kunna betala att stora enen
anställdasärskilt viktigt för dearbetslivsinriktad rehabilitering. Detta är

arbetsmiljöansvarhar långtgåendeArbetsgivarnamindre företag.på ett
arbetsmiljöar-förebyggandeohälsa och skada.förebygga Detför att

internkontroll och reha-sambandet mellanochborde betonasbetet mer
arbetarskyddsstyrel-enligtskall arbetsgivarenVidarebiliteringsansvar.

medenskilda arbetstagarnas arbetssituationdeföreskrifter anpassasens
för arbetsuppgifterna. Gräns-förutsättningarutgångspunkt från deras

förarbetsgivarens skyldigheteråliggande ochmellan dettadragningen
för sjukförsäkringenrehabilitering inomarbetslivsinriktad anserramen

skall behövaklarläggande Arbetsgivare intetillräckligtvi inte vara
denförsäkringskassan därmedförhandlingssituationerhamna i rena

arbetsgi-Redan idag finansierarkläm.individen kommer ienskilde
sjukförsäk-inbetalningkollektivtsjukförsäkringen av engenomvarna

utökatförslag inomutredarensringsavgift. Vi ettatt ansvaromanser
utformatsFörslaget bordetillfredsställande.sjukförsäkringen inte är

rehabiliteringsförsälcring.särskildsom en

Rolf Lindberg,sakkunnigeyttrandeSärskilt av

FKF

och förtydligautredningen preciseradirektiven harEnligt att ansvars-
första hand försäkringskassanarbetsgivaren och imellanfördelningen

oklarhethar denrehabiliteringsarbetet. Utgångspunkten varitvad gäller
Sjuk- och arbetsskadekom-uppfattas råda, bl.a. harområdetinom som

1996:113 påtalat detta.slutbetänkande SOUmittén i sitt
huvudsakliga proble-dock detkommitté konstateradeNämnda att

avsaknadenregelverketotydlighet itycksinte utanmet snarare avvara
metodik rehabiliteringsarbetet.genomförd i Före-konsekventen mera
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liggande utredning har, bl.a. utifrån ovanstående, funnit skäl att om-
eller detaljreglera rehabiliteringsområdet. sak delarI dennajag bedöm-
ning utredningen inom vissa områden lagt förslagatt inne-men menar
bärande alltför långtgående detaljreglering.en

Behovet fortsatt metodutveckling inom området kan inteav nog
understrykas förutsättningaroch för detta måste skapas. Det gäller så-
väl arbetsplatser, försäkringskassan.FHV Vad gäller försäkrings-som
kassoma måste resurssituationen utifrån detta utvecklingsbe-överses
hov de förslagövriga utredningensamt presenterar.

Förslag till kap.AFL 22 § 9

Utredningen föreslår försäkringskassan skall särskild kon-att utse en
taktperson för de arbetsgivare begär det. rollDen utredningensom som
beskriver för försäkringskassans kontaktpersoner jag huvudsakiser

riktig. På många håll landeti pågår utveckling med dennasom en
inriktning vilken bör påskyndas. Däremot jag det alltförser som en
långtgående detaljreglering i lag reglera till kontaktperson.att rätten
Det måste ankomma på respektive försäkringskassa tillsammansatt
med arbetsgivarna inom sitt verksamhetsområde utveckla fonner för
denna samverkan. kanHär utredningen i mångt och mycket stå som
förebild.

Förslag nu kap.AFL 22 § 10

Enligt förslaget skall försäkringskassan dröjesmål kompletterautan
rehabiliteringsutredningen avsluta den inom fjorton dagar detsamt om

finnsinte skäl färdigställa den delar fulltJag ambitionenatt utsenare.
utredningen snabbtså möjligt skall färdigställas. Utredningsfa-att som

samtidigt de kritiska länkarnaär i rehabiliterings-sen en av mera en
kedja där det ofta kan sig lyfta fram komplexröra underliggandeattom
problematik. omsorgsfulltEtt arbete i utredningsfasen ofta tid ispar
rehabiliteringens slutskede. därför kritiskJag till i lagrum lyftaär inatt

tidsangivelse inom viken tid utredningen skall klar ochen vara menar
det felaktig styrsignal för rehabiliteringsarbetet.äratt en

Förslag till AFL 22 kap. § 11

Vad gäller rehabiliteringsplanen framgår sådanskall inomatt upprättas
fjorton dagar från det utredningen avslutades. dennaAven i del delaratt
jag utredarens ambitioner snabbt rehabiliteringsplan.att upprätta en
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och främstskall delta dialogen.i FörstfleraSamtidigt detär parter som
arbetsgivarenframtid,ställning till sinharenskildeden att ta egensom

fram-m.fl. skall medverka. Somfack, FHVskall ta ett stort ev.ansvar,
arbetsgi-den enskildeförankiingsarbete, såvälkrävs brettgår ett som

ansvarsfrågorochinför planeringenmotiveradesigskall kännavare
Alltför ofta krävsdagar.fjortonklaras inomkanskall redas Dettaut.
tillräcklig kvalitet.rehabiliteringsplan medtid förlängre upprättaatt en

Även vilkendetaljregleringtidsangivelsendel jagdennai ensomser
Rehabiliteringsplanenrehabiliteringsarbetet.påhämmandeverkakan

hjälpmedelistället förpappersprodukttillutvecklasriskerar ett somen
rehabiliteringsarbete.metodisktochstruktureratstödjer ett

Nilsson,CarinasakkunnigyttrandeSärskilt av

LO

vilket mins-alltför kort tid,genomföras påfåttharUtredningen tyvärr
nackdelar.för- ochoch derasförslagolikamöjligheternakat prövaatt

utredningenskonsekvensernabeaktatstillräckligtSålunda har inte av
ska be-rehabiliteringsutredningenförarbetsgivarensförslag att ansvar

arbetslivsinriktad rehabilitering.tillgränsas
utreda denskalängrearbetsgivaren inteföreslårutredningenAtt att

kansocialtmedicinskt ochrehabiliteringsbehovenskilde arbetstagarens
utredningste-tillgång tillhabehöverintearbetsgivaretolkas så att egna

försäk-ocksåinnebärföretagshälsovård. Förslaget attformi avsurser
rehabiliterings-fullgöra sittsvårigheterytterligarefårringskassan att

arbetslivs-möjligakartläggningtillförs. Attinte avresurseransvar om
riktigtutredningarbetsgivarensbetonas i ärskainriktade insatser men

arbets-begränsningarderedan idagföreskrivaskunnadet bör utan av
föreslås i lagen.härutredningsansvargivarens som

rehabiliteringsutredningar villgenomförintearbetsgivaremångaAtt
och inteminskademedtillrättasåledes kommautredningen genom -

kan ifrågasättas.vilket lösningarbetsgivare,på ärökade krav somen-
del arbetsgivar-företagshälsovårdtilltillgångbordeställetI avsom en

möjligheternaheller harföreslagits.ha Interehabiliteringföransvaret
till betal-försäkringskassanförtillräckligt rättprövats att engenom

underlåterarbetsgivareförhindrasökaningsföreläggande attatt genom-
avdrag påmöjligheter tillföreslår vissaUtredningenföra utredningar.
rehabilite-förtill arbetsgivareföreslås utgåekonomiska stöddet som

rehabiliteringsinsatseruteblivnaförkompensationringsåtgärder som
kanförhoppningsvisåtgärdsida. Detfrån arbetsgivarens är gesomen
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effekt, denviss verkan för förhindra arbetsgivarepreventiva att attmen
genomför rehabiliteringsutredningar kan ifrågasättas.

harUtredningen vidare föreslagit tidsgränser för försäkringskassans
rehabiliteringsarbete, vilket kan få rehabiliteringsin-sättett attvara

genomförda tidigare idag. Uppföljningen ska ocksåänsatser göras var
månad rehabiliteringsplanen.6:e tveksamt vad dettaDet kan till-ärav

föra inte socialförsäkringsnämndema involveras i uppföljningenom av
rehabiliteringsarbetet, de efterexvis 6 månaders sjukskriv-attgenom

eller rehabilitering behandlarning ärendet. Förslaget uppföljningom
förutsätter förstärkning försäkringskassansäven av resurser.

förslag utredningen läggerEtt inte komplet-tyvärr ärannat som en
tering så arbetsgivarens enbartLAS ska innebäraatt attav ansvar
omplacera också tillgängliga arbeten innan arbetsbrist kanutan anpassa

mycket förändringåberopas. viktig utredningen däremot sökerEn som
bidra enskildestill minska den beroende arbetsgivarensär att av resur-

och betalningsvilja för rehabiliteringsåtgärder. har utredarenHärser
lagt förslag särskilda medel ska frånutgå sjukförsäkringenett attom
för bidra arbetsgivares kostnadsansvartill för rehabiliteringatt att un-
derlättas förvilket inte minst viktigt de mindre företagen. Förslagetär

utformatsborde emellertid ha särskild rehabiliteringsförsälcring,som en
likhet med arbetsskadeförsäkringen ocksåi hanteras försäk-som av

ringskassan. knytningen till Yrkesinspektionen angelägen.Här är även
Rehabilitering anställda sammanhänger överhuvudtaget högi gradav
med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vilket också kommer till ut-
tryck lagstiftningen. samband förstärkas för-i Detta måste och inte-

förändringar lagstiftningi framtida och det praktiskasvagas avev. ar-
betet.
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Kommittédirektiv

Arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid
rehabilitering utformningen försäkringensamt motav
kostnader för sjuklön

Dir. 1997:90

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 1997

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallasEn med uppgift utreda arbetsgivarensatt
åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering. Utredaren skall bl.a.
föreslå vilkenvid tidpunkt arbetsgivarens skall inträda och huransvar
långt skall sträcka sig. Utredaren skall vidare belysa arbets-ansvaret
givares olika förutsättningar fullgöra rehabiliteringsansvar, bl.a.att ett
små och arbetsgivares skilda förutsättningar. Förslagen skallstora även
omfatta överväganden sanktionsmöjligheter arbetsgivaremotom en

inte uppfyller rehabiliteringsansvar.sitt Slutligen skall det utredassom
hur skall dras mellan det rehabiliteringsansvar åliggergränsen som
arbetsgivaren och det ankommer förstapå i hand försäkrings-som
kassan övriga berörda aktörer.ävenmen

Utredaren skall undersöka huruvida den nuvarande försäkringen
sjuklönekostnader arbetsgivamas behov ochmot intressemotsvarar av

för denna försäkring. Vidare skall möjliga alternativ till den nuvarande
försäkringen Dessutom skall kartläggning privatapresenteras. en av
försäkringsalternativ genomföras.
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Bakgrund

kostnadsansvaråtgärds- ochArbetsgivarens

verksamhettydligarbetsanpassning, ingeninklusiveRehabilitering, är
olikaföraktörer inomolikaformnågonbedrivs iutan myn-ramenav

Arbets-arbetsfönnedlingen,socialtjänsten,ansvarsområden:digheters
sjukvården.hälso- och Van-ochförsäkringskassanmarknadsinstitiutet,

slagrehabilitering. Olikaolika formerbehöverligtvis avavpersonen
delaroch allaofta varandradärför in iflyterrehabiliterande insatser

resultat.för lyckatsamspelaochfungeramåste ett
syftet bidraviktigabl.a. detharsjukförsäkringen attallmännaDen

rehabiliteringsåtgär-samordnadeochaktivastånd tidiga,tilltill fåatt
effektivtbedriverarbetsgivarebidra tillsyfte ettder. Ett attär attannat

viktigdärmedArbetsplatsemaarbetsmiljöarbete. ärförebyggande en
rollverksamhet. Arbetsgivarnassjukförsäkringensutgångspunkt för

syfte kan nås.hur försäkringensförbetydelseharoch ansvar
genomförtsförändringarmånga1990-talet harbörjanSedan av

rehabiliteringsreformen,s.k.rehabiliteringsområdet. Deninom som
har fåttbl.a. arbetsgivareninnebär1992,januarikraft den l attträdde i
arbets-behovoch utredauppmärksammaförförstahandsansvaret att av

åtgärdernatillanställda,dehosrehabilitering attlivsinriktad att se
be-finansieringfördem. Ansvaretoch finansieraståndtillkommer

till deneller anslutningikan vidtas inomåtgärdertilldockgränsas som
kvarskall kunnaanställdedeneller förverksamheten att varaegna

arbetsgivaren ikrävarimligtVadverksamheten. är attinom avsom
omständigheterna iprövningefterfåråtgärderfråga avgöras avenom

förut-arbetsgivamasanställdessåväl denfallet därenskildadet som
förfåttbl.a.Försäkringskassan har attin.sättningar vägs sam-ansvar

rehabiliteringen.arbetslivsinriktadeordna den
öka arbetsgivarensrehabiliteringsreformeninslag iViktiga attvar

försäkringsochrehabiliteringsinsatserocharbetsmiljönför att geansvar
med arbets-samverkanoffensiv roll vidochtydligarekassorna meren

individen åter-förfinna möjligheterföroch andra aktörer attgivare att
ocksåskulle tillämpasarbetslinjensyftade tillRefonnengå i arbete. att

rehabiliteringsarbetslivsinriktadeaktivasåsocialförsäkringeninom att
Arbetsplatsen ficksjukskrivning.passivskulle kunnainsatser ersätta

rehabiliteringsarbetet.nyckelroll idärmed en
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rehabiliteringsansvaretOklar fördelning av

tid harolika håll påframförts från flerakritik harEnligt den senaresom
genomslag.alltför litet Trotsfåttintentionerrehabiliteringsformens att

rehabiliterings-till ståndfåinriktatslängerehabiliteringsarbetet mot att
bidra-praktiken.skett i Enhar detta intemöjligt,tidigtsåinsatser som

tillräckligt preci-intearbetsgivaransvarettill detta ärorsakgande är att
och för-mellan arbetsgivareansvarsfördelningenVidare ärserat.

finns intekostnaderna.fråga Detioklar, inte minstsäkiingskassa om
fullgjort sinahaskallarbetsgivareförklarnågon närgräns ansesen

be-arbetsgivarensså skettharskyldigheter. Det näransetts att resurser
ytterligarevidtakanarbetsgivaren inteuttömda, dvs.döms närvara

såledesformulerat,detsåsomArbetsgivaransvaret, äråtgärder. rymmer
olika.ocksåpraktikenoch tolkas itolkningsmöjligheterolika
intressekonflik-problem ochvållaransvarsfördelningenoklaraDen

och vilkasträcka sigskallarbetsgivaransvarethur långtfrågaiter om
kanförfogande.ställa till Detskallrimligenarbetsgivarensomresurser

rehabili-motverkakanoklartuteslutas attheller inte ettatt ansvar
tidigt skede.stånd itillkommerteringsinsatsema ett

småföretagochförförutsättningarOlika stora

hararbetsgivareuppmärksammatsharproblem är attEtt annat som
Gruppenrehabiliteringsansvar.uppfyllaförförutsättningarskilda ettatt

förhållan-olikaunderverkaroch heterogenarbetsgivare samtär stor
arbets-eller krav påstöd tillsamhälletsdiskussioner rörden. I som
förut-behov ocholikaföretagsoch småoftagivare poängteras stora

företagensmåDerehabiliteringsansvaret.uppfyllasättningar att t.ex.
bekostagällerdetförutsättningar, attnärallmänhethar i t.ex.sämre

rehabiliteringsutred-kompetenserarbetsplatsen, görapååtgärder att
möjligheteravseenden,olikaskyldigheter isinakunskaperningar, om

kunskaper.personalekonomiskaochomplaceringargöraatt
kostnadsansvaråtgärds- och ärarbetsgivarensförtydligandeEtt av

irehabiliteringsamordnadochtidig, aktiv ävenförförutsättning enen
fortsättningen.

för sjuklönkostnaderFörsäkring mot

medSyftetden januari 1992.infördes lsjuklön1991:1047Lagen om
arbetsmiljöanställdasför dearbetsgivarensökareglerna att ansvarvar

kompensationrättvisanställdatillförsäkra deochhälsaoch att en mer
skapadessjukdom. Dessutomföljd etttillinkomstförlusterför merav

sjukfrånvaron.den kortaadministreraeffektivt sätt att
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införandetuppföljningar tyderDe gjorts på sjuklöne-attsom av
perioden har inneburit fördelar för såväl den enskilde och arbets-stora
givaren försäkringskassan. Emellertid verkar inte arbetsgivarenssom

för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringen haansvar
förstärkts detpå Riksdagen har, bl.a. i syfte stärkasätt avsett. attsom var
detta beslutat förlängning sjuklöneperioden från 14ansvar, om en av
till 28 dagar prop. 1995/962209, bet. 1996/97:SfII4, rskr. 1996/97:22.

samband införandetI med sjuklöneperioden infördes ocksåav en
försäkring förkostnader sjuklön avsedd för företag med fåärmot som
anställda. företagnärvarande kan har beräknadFör lönekostnadsom en
exklusive socialavgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster inte överstiger basbelopp dvs.130 år,som per

miljoner kronor, försäkra4,7 sig hos försäkringskassan kostna-motca
der för finnssjuklön. Bestämmelserna i lagen17 § sjuklön. Försäk-om
ringsvillkoren framgår förordningen 1991:1395 försäkring motav om
kostnader för sjuklön enligt lagen sjuklön.17 § om

Problem med nuvarande försäkringen

Avgiften för försäkringen viss procentandel arbetsgiva-utgörs av en av
beräknade sammanlagda lönekostnader. Under perioden 1992-1996rens

har avgiften varierat mellan och Avgiften för1,5 1,7 år 1997procent.
Avgiften skall2,5 beräknas så den täckerär procent. att sammantaget

de utgifter försäkringen får försäkringensoch administrationskostnader.
Antalet företag tecknat försäkringen har minskat från 13 300som ca

i juni 1992 till 400 i juni 1996. hade antalet8 I juni 1997 minskatca
ytterligare till anslutna företag.7 465 genomsnittliga lönesummanDen
för försäkradede arbetsgivarna har under perioden juni 1992 till juni
1996 sjunkit från kr till530 000 450 000 kr, dvs. det de mindreärca ca
företagen tecknar försäkringen. Uppgift den genomsnittligasom om
lönesumman för juni 1997 kan inte erhållas det kanännu antas attmen
den sjunkande trenden håller i sig.

Avgiften för försäkringen lika för alla företag vilkenär stor oavsett
nivå sjukfrånvaron normalt ligger på. Försäkringens omfatt-nuvarande

tyder främstning på det företag har förhållandevis högäratt som en
sjukfrånvaro bedömer sig ha behov försäkringen och avgiftensom av
måste således tämligen högt. möjligtDet många företag isättas är att
dag avgiften alltför hög.ärattanser

Om trenden fortsätter och antalet anslutna företag kontinuerligt
minskar kommer troligtvis endast de företag har mycket högsom en
frånvaro teckna försäkringen. Avgiften måste då höjassuccessivtatt
vilket kan medföra fler företag försäkringen.lämnar sådanEnatt än
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för litet förunderlaget slutligenleda tillutveckling riskerar är attattatt
erbjuda försäkringen.fortsättamöjligtdet skall attattvara

för sjuklön syftekostnader iförsäkringen attEn motöversyn av
förlängdaKonsekvenserna denpåkallad.därförförbättra den är av

bör också bedö-mindre företagenframför allt desjuklöneperioden för
sammanhang.dettaimas

Uppdraget

åtgärds-utreda arbetsgivarensuppdragisärskild utredareEn attges
bl.a. före-skall därvidUtredarenrehabilitering.vidoch kostnadsansvar
det skallinträda och hur långtskallarbetsgivarensslå när ansvar

fråga åtgärdernassåväl tidsmässigt igäller art,sträcka sig. Det omsom
förut-skall belysa arbetsgivaresUtredarenkostnader.ochinriktning

ochbl.a. smårehabiliteringsansvar,fullgöra storasättningar ettatt
frå-Utredaren skallförutsättningar. övervägaskilda ävenarbetsgivares

uppfyller sittarbetsgivare intesanktionsmöjligheter mot somengan om
skall drasskall utredas hurSlutligen gränsenrehabiliteringsansvar.

detochåligger arbetsgivarenrehabiliteringsansvarmellan det somsom
berördaövrigaförsäkringskassanhandi första ävenankommer på men

aktörer.
aktiv ochinriktning på tidig,delsutgå frånUtredaren skall sam-en

det tillståndförsäkrad ienskildedels denrehabilitering,ordnad äratt
befinner sighonhan ellersom

nuvarande försäk-huruvida denundersökavidareskallUtredaren
behov ocharbetsgivarenssjuklönekostnaderringen motsvararmot av
den nuvarandealternativ tillskallförsäkring. Vidareför dennaintresse

sjuklöne-förlängdadenKonsekvensernaförsäkringen presenteras. av
dettaockså bedömas iföretagen börmindreframför allt deförperioden

försäkrings-kartläggning privataskallsammanhang. Dessutom aven
genomföras.altemativ

motiverade.åtgärderinnehålla sådanaskallFörslagen som anses
finnerutredarenskall preciseras. Omåtgärderför dessaKostnaderna att

skall utreda-eller kompletterasändraslagstiftning behövernuvarande
förslag.sådanalämnaren

Utredningensamråd medarbete ibedriva sittskallUtredaren
Utred-nedsatt arbetsförmåga,långvarigtvid1997:03 ersättningS om

arbetsskadeförsäkringen och1997:91dir.ningen översyn avom
1996:04.NSmåföretagsdelegationen

kommittéerdirektiv till samtligabeakta regeringensUtredaren skall
dir. 1994:23,offentliga åtagandenutredareoch särskilda attprövaatt
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redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisaatt
konsekvenserjämställdhetspolitiska dir. 1994:124 och redovisaatt

konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredarens förslag skall redovisas den 30 januari 1998. deIsenast
delar förslagen försäkringen kostnader för sjuklön skallmotsom avser
utredaren den september redovisa30 1997 sitt uppdrag.senast

Socialdepartementet
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ochRehabiliteringsteori
ochåttio-underrehabiliteringsprinciper

nittiotalen i

Åberg 1998majJonas

praxislagstiftning ochoch ländersiinternationella litteraturendenI ses
rehabiliteringsområdet inomtrender inomtydligabörjanåttiotaletsfrån

områden;fem

denteoretiska bas snävarehabiliteringens utövervidgningEnA av
plattformen.medicinska

multidisciplinärtfrånteamsamarbeteförformernaUtvecklandetB av
interdisciplinärt.till

från dagliguttalatalltklientperspektivetBrukarperspektivetC mer
WHO-deklarationer.tilländaochpraxis

generalistutbildadspecielltvärdettonvikt påAlltmerD somenav
rehabilitering.samordnare av

rehabilitering.kvalitetssäkringochutvärderingpåEnE avsynny

litteraturgenomgångpåbyggerframställning,Nedanstående avsom
forskare ochmedkontakterpersonligaforskningsrapporteroch samt

medavslutasavsnittVarjeindelning.följer denna ettmetodutvecklare,
ochmöjligakanutvecklingssatsningarpåpekande somsessomom

perspektiv.svensktutifrånangelägna, ett

rehabiliteringsbegreppetvidgadeA. Det

med Communityerkännande principenofficielltWHO1976 gav
skall för-rehabiliteringsresurserCBR, dvs.RehabilitationBased att

ochanläggningartilloch baralivsmiljön intenaturligatill denläggas
resultatet inter-Ata-deklarationen 1978Almakliniker. s.k.Den av en
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nationell konferens Almai Ata i Kasachstan kring principerna för häl-
sovård understödde ytterligare CBR-konceptet, vilket haft be-stor
tydelse for satsningar i de fattiga delarna världen Dolan, Concha,av
Nyathi 1995.

FN:s generalförsamling har i sin resolution 48/96 gått ytterligare ett
på från den kliniskasteg vägen principen "ändra på individen"att

slå fast handikapp uttryckeratt "mötet mellanatt medgenom personen
funktionshinder och miljön. Termen understryka tonvikten påattavser
bristerna hos och hos mångaomgivningen organiserade aktiviteter i
samhället information, kommunikation och utbildningt.ex. hindrarsom

funktionshindermed deltaga på lika villkor" UN -94.attpersoner
I FN-resolutionen "rehabilitering" hänförsägs att termen sig till "en

syftar till möjliggöra för med funktionshinderattprocess som personer
uppnå och vidmakthålla optimala fysiska,sinaatt intel-sinnesmässiga,

lektuella psykiatriska och/eller sociala funktionsnivåer devarigenom
skall redskap ändra liv riktningsina i grad obero-att störremot av
ende". Vidare betonas principen lika möjligheter equal opportunities,
varvid processen de olikavarigenom samhällei ochsystemenmenas
miljö aktiviteter, informationservice, och dokumentation, görssom-
tillgängliga för alla, särskilt för med funktionshinderpersoner

Standardverket Total Rehabilitation utkom förstai sin upplaga isom
USA 1980 definierar rehabilitering stödprocess facilitativsom en pro-
cess möjliggör for med handikapp bli ochnyttigett attsom en person
uppnå tillfredsställelse livet attain usefulnessi and satisfaction lifein
Wright -80. Boken har mycket vid definition handikappen av som
något kan ha orsakats medfödda skador, sjukdom, arbetsskadorsom av
eller trafikskador, påfrestningar krig, arbete eller det dagliga livet.av
Handikapp kan också kulturellt betingat, socialt, ekonomisktt.ex.vara
eller utbildningsmässigt. Med denna definition täcks sådana reha-även
biliteringsärenden exempelvis den svenska försäkringskassan han-som

i omfattning dagligai sin verksamhetterar stor och sådana situationer
där arbetsgivare i lag har rehabiliteringsansvar.ett

viktigaDe principer Wright slår fast och på olika tör-sättsom som
stärkts i internationella trender under åttio- och nittiotalet attrehabi-är
litering inte antal lösrycktaär åtgärder. Vidareett reha-ären process,
bilitering individrelaterad utsträckningi större diagnosrelaterad.än är
Härigenom skiljer sig rehabilitering från behandlingsarbete, vilket till
skillnad från rehabilitering diagnosberoende ochär därigenom mera
likartat från individ till individ, bland dem har diagnos, änsom samma
vad rehabilitering Rehabiliteringär. till sin karaktärär multidimensio-
nell och multidisciplinär, dvs. griper flera paradigmöver det biolo-än
gisk/medicinska eller det psykiatriska
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InternationalsinWHOvärldshälsoorganisationen ut1980 gav
WHO,HandicapsDisabilities andof Impairments,Classification

sjukdomen,mellanskillnad Impairmentvilken1980 iGeneve görs en
orsakar ochskadanfunktionshindret,Disabilitylytet,skadan, som

funktionshindret. EttkonsekvensensocialadenHandicap, är avsom
omgivningenskravberoende påolikakan alltsåhandikapp stortvara
funktionshindrethjälpmedel medantill ärtillgångenochoch resurser

individanknutet.strikt
full delak-hadehandikappåret 1981,internationella tematDet som

kanand equalityparticipationfulllikvärdighetochtighet ses som en
Året FN:sefter, alltså 1982,rehabiliteringstänkandet.vändpunkt i gav

worldvärldsomfattande aktionsprogramgeneralförsamling ettut
rehabilite-åtgärdernainnehållande prevention,actionofprogramme

opportunities.ofequalisationmöjligheterlikaskapandeochring av
de handi-kritik frånforåttiotaletunder utsättaskom attDetta program

theStandard Rules Equa-deochorganisationerderaskappade och on
utfor-1994with disabilitiesforoflisation opportunities sompersons

framflyttningbetydandeinnebargeneralforsamlingmades FN:s avenav
organisationer.handikappadesför depositionerna

paraplyorga-internationellRIInternational ärRehabilitation en
starkharOrganisationenländer.i 90organisationerför 150nisation

Auckland1996 ivärldskongressVideffekt. Rlzspolicyskapande senaste
funktions-medmänniskorhurfrågorblandbehandlade annat omman

inflytandeoch sinsociala livetdet överdelaktighetuppnå iskallhinder
rollberördes denVidareyrkeslivet.tilltillgångrehabilitering somsamt

rehabilite-ha ikansjälvhjälpsorganisationerochklientorganisationer
deochkvalitetssäkring samtmanagementkundorientering,ring, case

beto-rehabilitering. Kongressenibetydelsernätverkenssocialaolika
möjliga basut-handikapp bästamedmänniskornade vikten att geav

möjligheter.socialaderasökadärigenomförbildning att
kallaskommitdettillmodellenkliniska attfrån denVägen som

karak-annorlundahaftharRehabilitation,BasedCommunityCBR, en
Söderhavsom-Afrika ochLatinamerika,länderna,de fattigaitär som

deförbehålletbehandlingen varitkliniskahar denländerdessarådet. I
klarafåttbybefolkningarunder detstädernairesursrika attgrupperna

behandlings-såvälunder"barfotamedicin"med variantersig somav
befintligautvecklinglogisk systemrehabiliteringsfaser. CBR är aven

öppenvårdsmodell sällanmodell tillklinisk ärfrånoch någon väg enen
rehabilite-dehosstärka kvalitetenaktuelltdetaktuell. Däremot attär

professionelladen tillkopplanivå,lokalpå attringsinsatser görssom
utbilda reha-ochutbildningsinstitutionerochsjukhus attvidresurser

dettaAlltverksamhet.deraskvalitetssäkrabiliteringskonsulenter samt



304 Bilaga 2 1998: 104

under frammarsch i deär välutvecklade utvecklingsländerna,mer av
Indien, Indonesien, Sydafrika och flera latinamerikanskasom stater.
anslutningI till det internationella handikappåret 1981 kom offi-ett

ciellt i Indien funktionshindrade människoravsett andraattprogram ge
försörjningsmöjligheter det traditionella tiggeriet.än Indonesien har
liksom Indien skaffat nationellt rehabiliteringsråd Nationalett Council
of Rehabilitation Gokhale 1994.

De europeiska länderna har speciell ställning deti de redanatten
har del rehabiliteringsansvaret knutet till primärkommunemastoren av
motsvarande och alltså inte haft tydliga trend formisamma av en
systematisk överföring från centrala kliniker till boende-av resurser
och arbetsmiljöema. Satsningama på ha arbete rehabiliterings-att som
mål och arbeta för släppa in funktionshindradeatt påatt personer ar-
betsmarknaden, trender tydliga i såväl de fattiga ländernaärsom som
USA, Australien och Zeeland,Nya har inte trendkaraktär isamma
Europa, där sådana ambitioner funnits länge och lagstiftningstötts av
och politiska principdeklarationer.

Tillgången på sjukhus inom bekväm räckvidd för de flestastora
medborgare globalt tämligen unikt för Europa. faktumär Detta lik-sett

det förhållande sjukvård och rehabilitering starkt skatte-att ärsom
finansierat i har gjort denEuropa kliniska rehabiliteringen har be-att
hållit framträdandesin ställning. klientorganisationerEuropas har inte
haft tillnärmelsevis den förändringskraft deras motsvarigheter isom

haftUSA och har. Följaktligen har rehabilitering i kvarEuropa mycket
den traditionella uppläggningen den haft under delenstörreav som av

innevarande sekel. Tyskland tydligt exempel. forsk-är Denett mesta
ningen kring rehabilitering bedrivs i anslutning till kliniker. Den iär

utsträckning diagnosrelaterad och inriktad påstor mätning funktio-av
hos individen. Tyskland,I likaväl bl.a.i Danmark och Sverige,ner som

finns glapp forskningmellan och praktisk verksamhet. alla dessaett I
länder har primärkommunen motsvarande långtgående förett ansvar

med skador, funktionshinder och svår konvalescensatt åter-personer
förs till fullgott liv. dennaPå nivå dock mycket lite forskning,ett görs
bl.a. skälet de personalgrupper lokaltatt engagerade iär stor ut-av som
sträckning saknar akademisk kompetens, denna finns samlad till cent-
ralorternas storsjukhus.

Trots de förändringsbromsande krañema i sarnhällssystemet i Europa
kan dock tydligt inflytande den internationella trenden medman se av
ökad helhetssyn på rehabiliteringsprocessen och ökad fokus på livs-
kvalitetsaspekten, självbestämmandeaspekten och bli fullträtten att
respekterad högpresterande.utan att vara

Den tyska rehabiliteringsforskaren Barolin betonar i artikel frånen
1996 rehabilitationens interdisciplinär verksamhet mednatur team-av
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denpåpekar trenden inomBarolinnödvändigt inslag.arbete attsom
och förfi-ökad specialiseringalltmerriktningmedicinska världen i mot

helhets-trend i formpåspecialmetoder ställer kravnade motsatt aven
oeko-"RehabiliteringWHO-uttalande lyder ärciterarHan ett somsyn.

måttstockrehabiliteringoekonomisktskall ärnomiskt och envara - - -
be-fattigaste, desamarbeta med debereddalångtpå hur mestvi är att

samhälle".vårtunderprivilegierade ioch deroende grupperna
for MedicalNationalanordnad Center1995konferensVid aven

tongångar.delvis Den-NCMRR anslogsResearchRehabilitation nya
uppgiftsin1990,grundad så attorganisation, sent ser somsomna

ökaförbehövsvetenskaplig kunskaputvecklingenfrämja attsomav
medlivskvalitet hossjälvständighet ochhälsa, produktivitet, personer

utvecklafortsättafast behovetslogKonferensenfunktionshinder. attav
behovethandikapp,funktionshinder ochför ävenmätinstrument men

till olikahänsynutvärderingsmetoderflexiblautveckla taratt somav
perspektivetvidgamåstevärderingar. Härutöverolikaindividers man

rehabilitering.programuppläggningar iochskärskådatill strategieratt
förutomviktiga ochfrågorvärderingsmässiga attFilosofiska och är

hälso-och allmäntlivskvalitetfunktionshinder måste mätamäta man
rekommendationerföljsholistiskaläge. Denna spe-omgenomuppsyn

konsensuskon-interdisciplinärt,arbetakanforskarecialutbildade som
hurkringyrkeskompetensermellangränsdragningkring samtferenser

ochmöjligheter intemänniskorstillvaratasystematisktskall kunnaman
svårigheter.derasreducerabara

detofta missarrehabiliteringsforskningpåpekar1994Whyte att
välbefinnandetsubjektivaoch detfunktionensocialadenfaktum att

ellerskadan/sjukdomenhärleda sigenkeltpågårinte sättettatt vareur
vilka kom-avgörandeeftersom detfunktionshindret ärdefinieradedet

och omgivning-individensoch hurfinnspensatoriska mekanismer som
meddet förbra gåranspråk. Hurisidor kanstarka tas en personens

Förmågan gå ifungerar.hur övriga sinnenbl.a. på attberornedsatt syn
balans ochmuskelfunktionbarapåverkas inte ävenutantrappa avaven

traditionellahur denWhyte påpekarmotivation.sinnesfunktioner samt
"antibiotikassikten:skymmatenderarinfallsvinkelnmedicinska att

allmänhet medlunginflammationbehandling ivid mätseffektivitet av
medoch lungröntgen,blodkroppar intefeber,på vitaavseende avse-

till arbeteåtergångende på
mycketutvärderingsornrådet harkan inomtrenderDe semansom

förhållanden.ekonomiska I USAochsociala ärhistoriska,medgöraatt
eko-samhället inteeftersomindividen,förkostsamrehabilitering ger

stöderregel i Europa. Däremotslagstöd detnomiskt är sam-somav
rehabiliteringsomrädet, vil-metodutveckling inomochhället forskning

ochteorirehabiliteringensutvecklingständigresulterat iket aven
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praktik. Forsknings- och utvecklingsarbete från USA har haft in-stort
flytande på hela världens rehabiliteringssatsningar. harUSA starken
ställning inom internationella WHO och vilkaFN, sprid-gettorgan som
ning rehabiliteringsprinciper härrör från amerikanska universitetsom
och amerikanska klient- brukar- organisationer. Den typensenare av
organisationer i USA mycket starka, vid internationellaär jämförelser,
dels följd tidigt hade organisationer välorganiseradeattsom av man av
krigsveteraner, dels följd de politiska strömningar i USAsom av som
följde på 1960-talets Civil Rights-rörelse för medborgerliga rättigheter.
Denna kamp fortsattes allt flera och allt bättre organiseradeav grupper

underprivilegierade i den s.k. gräsrotsrörelsen där medav personer
handikapp organiserade den epokgörande Independent Living-rörelsen
på sjuttiotalet, ha delaktighet i samhället,rätten i stället för institu-att
tionsvård Lysack 1994.

De teoretiska och principiella överväganden följer rehabili-som ur
tering med långvariga handikapp gäller i princip också förav personer

i vardagliga rehabiliteringssituationer tillfrisknande-personer mer som
efter sjukskrivningsperioder. Denna aspekt har speci-processer senare

ellt dei europeiska länderna där samhällenanoterats rehabi-garanterar
literingsersättningar det tyska Rentenversicherung,genom organ som
den finska Folkpensionsanstalten och den svenska Allmänna Försäk-
ringskassan.

Utvecklingsmöjligheter: Underlätta spridningen holistiskaav
hos våra rehabiliteringsaktörersynsätt sjukvården ochstora som

försäkringskassoma, vilka i sin praxis hålls tillbaka genom en
otidsenligt tonvikt på diagnosspecifika åtgärder i rehabili-stor
tering.

B. förFormer teamarbete

Internationellt finns pågående diskurs kring formerna för teamsam-en
arbete Schut -94, Wheelan -96, Unsworth -96, Evans -95. Det multi-
disciplinära kännetecknas sammansättning medteamet olika yrkes-av en
kategorier medicinsk personal, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog,
socialarbetare, eventuellt dietist, logoped etc.. I multidisciplinäitett team
arbetar yrkespersonvarje för sig med ärendet och lägger sin bedömning
i samlat material, skall fatta beslut.potten Doktornnär träffarav man
patienten vid tillfälle och arbetsterapeuten vidett Teamets förett annat.
måga samarbeta står och faller med dels hur lång tidatt haft på sigman

"jobba ihop sig", dels hur väl teamledaren lyckasatt skapa demo-en
kratisk anda och hindra vissa känner sig ständigt överkörda.att
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Stangehelle -97BakheitJelles -95, -96,interdisciplinäraDet teamet
arbetararbetssättetsammansättning,form ärhar att manmenavsamma
typiskegentligensådandelar kunskap,och ärtillsammans även som
hållerlogopedenalltså hurDoktornexpertkunskap. vet menresonerar,

lägger sig isåtillvida han/hon intekompetensområdeändå till sittsig att
ha tidinterdisciplinärt måstebäst.bör Ettlogopedendet teamvetasom

under för-relativt effektivt,fungerar sedanbli samkört,på sig att men
samarbetsklimat och undvika revir-skapakanutsättning ettatt man

strider.
uppmärksamhet imyckethariför ledarskap ägnatsFormema team

med vadhar likheterLösningamaochHolland, USA Norge.bl.a. stora
storföretagen. Precisteamarbete inomanvändergäller när mansom

Bakheit -96,-94,viktig Strasserandan iföretageni är teametsom
viktenbörjat observeraharåren attCoeling -96. De senaste avman

rollendrivande och intealltför superexpertledaren inte taär somsom
ledarskapsexpertkändsnällt Robert Watennan,tiga.får de andra att

eller "in-för projektgruppledarenrekommenderarstorföretagen, att en
höggradigtsärskiltinteskall expert,satsstyrka" ärperson somvara en
-90. Precisordförandeoch Wsammankallande atermanmestutan sam-

rehabili-därsjukhus i Norge,funnit vid Sunnaassak har manma
helstprincipenenligt attteringsteam sätts somvemsammannumera

Stanghelle -97.läkareledakan teamet, utom en
diskutabla for-finns denteamarbete iutvecklingytterligareEn av
överskrider desådant-82.Magrun Itransdisczplinärt ettteammen
exempelviskompetensområden, sånormalaaktörerna sina attolika en

med klient påkanoch läkaremedicindelakansjukgyrrmast ut enen
ochbehov intedet klientensarbetssättetbakom ärTeorin är attteatern.

åtgärder ochvaletskallspecialiteterteammedlemmamas styra avsom
effektivamycketkanSådanauppläggning teamprogrammet. varaav

ientusiastiska klimatdetperiod kraftbegränsad iunder somaven
risk för entusiasmenhela tidenfinns dockfall uppstår. Det attmånga

Risken förteammedlemmar skall in.upphör,plötsligt tasnärt.ex. nya
konsekvenserjuridiskakan få är över-yrkesmässiga övertramp som

hängande.
olikasamordningpåtill satsningarlederholistiskaDet synsättet av

speciali-rehabiliteringsprocess. Juindividuellvarjeiyrkesgrupper mer
hahan/hon förväntaskandesto svårareaktör attserad viss är, seen

påindividuella rehabiliteringsprocessen sättden nyanserathelheten i ett
skalldenklientensmedoch överensstämmersättett sompersonsom

med andrakompletterasspecialisteralltså viktigtrehabiliteras. Det är att
specialistema,generalister blandinslag gärnamedaktörer, helst ett av

samordnarfunktion.centralgeneralist imed en
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flera länderI USA, Holland, England, Norge bedrivs systematiskt
forsknings- och utvecklingsarbete kring formerna för teamsamverkan.
Precis i Sverige har funnit tillfal-att sättsteamsom man som samman
ligt s.k. rehab-konferenser och liknande, inte utnyttjar den samlade
kompetensen i tenderar samarbeta denpå lilla kon-rummet, utan att
taktyta där de olika yrkesgruppema kan under det de typiskaattenas,
specialistfrågoma förblirantingen varje Specialists ensak eller, i den mån
de leder till oenighet och revirstrider.tas upp,
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Bild 1
Den rehabiliteringskonferens vanlig på sjuttiotalettyp iav som var
Sverige kring långvariga rehabiliteringsärenden symboliseras bildav
Ofta klienten inte närvarande aktörer gjorde hans/närvar ens upp om
hennes framtid. bättre alternativ,Som både humanitärt, ef-ett mer mer
fektivt och ekonomiskt den s.k. management-modellen,ärmer case
symboliserad bildav



Bilaga 30921998: 104

Fänsiukwas-mW KASIGHÅUD-
Läst/uu:

MtAkñsfirø
G9Sims: I§

3957x005;
f cun-so

. RG-e;sänksf

tâåzszzzm
SJUK -

GYMVÅIT

Bild 2
kallad Caseoftavärldenengelsktalandei dengeneralistharHär en

"dörröppnare"fungerarochsidaklientensvidställt sigManager som
gradenalltefterkanManagerCaseEntjänster.aktörersolika avtill

arbets-klientsin"marknadsföra" t.ex.gentemotaktivtkompetens även
in-sociala kompetensklientenshöjasuccessivtkan genomgivare samt

organisationStockholm,iHälsonätetrådgivning.och somformation en
rehabiliterings-svårhanterligaiförsäkringskassanbl.a.åtserviceger

CM-fimktionen.förpatienthandledareanvänderärenden, termen
fram-utvecklatsharsamordningmodell förCase management som

håll.olikapåmotivmed olikavärlden,engelsktalandedenalltför i men
nöd-samhället inteskaffa framdethandlarUSA attI somresurserom

medfram visssöka ansträng-måstevändigtvis utangaranterar, mansom
dethandlarEnglandländermiljö. Isocialaochi omning somensvars

finns påvisserligen papperet,garanterade servicensamhälletdenatt av
detfåhjälpbehöverklient utattsvåråtkomligså attkan envaramen

mindreellerfinns isituation störretill. Dennaharhan/hon rättsom
rele-ha visskanochländer sägaseuropeiska ävenandraigrad även

land.i vårtklienter,särskildaföråtminstone grupper avvans,
mellan aktö-samarbetetgörasätt attettVidare managementär case

onödan draundviker idetkostnadseffektivt i attatt sam-manrer mer
tillgodoseskanmycket välserviceklienter,kringkonferenser varsman

olikademellankontakterinfonnellaochenklarepå sätt meragenom
förfarandeninformellatilllitaskall vågatjänstemänaktörerna. För att

klientensärbetroddnågon t.ex.fordras manageratt caseenperson som
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språkrör och den för klienten kan framlägga resultaten över-som av
läggningama. jämförelseI med detta metoden med klientenär sittsom

språkrör mindre rättvist förfarande,eget deti detett de kli-att gynnar
socialt välanpassade och behärskarenter är språk och myndighets-som

jargong och missgynnar klienter med låg social kompetens eller språk-
problem.

Utvecklingsmöjligheter: Hjälp de redan existerande multi-
disciplinära eller interdisciplinära exempelvis inom företeamen,
tagshälsovården, kontakti med forskarvärlden utvecklaatt sina
funktioner på tidsenligt Stöd utvecklingenett sätt. av case
management-metodik inom olika delar rehabiliteringsom-av
rådet.

C. Brukarperspektivet

Den kliniska modellen innebär starkt betonande de individuellaett av
och de fysiska aspekterna, skadan och funktionshindret. Modellen har
kritiserats, framför allt från klient- brukar- håll, där påpekat attman
den klienten roll passiv behandlingsinsatsermottagareger en som av
levererade vårdexpertis och syftande till ändra klienten såatt attav
han/hon in i samhället, vilket i praktiken innebär attpassar en person
med funktionshinder riskerar lägre i samhället deni mån han/honstatus
inte helt klarar bli "nonnal" Branson Milleratt -92, Morris -94,
Barton -89, Kilsbury, Benshoff Rubin -92.

Klientorganisationer har pekat på de sociala mekanismer vid-som
makthåller handikapp och krävt insatser de fenomen i samhälletmot

hindrar delaktighet Oliver -89. Rörelsen Independent Livingsom
sig stark i USA underväxte sjuttiotalet. Den betonade värdet attav per-
med handikapp hjälper varandra och kämpade försoner attegna ge

med funktionshinder makt och inflytande den livs-överpersoner egna
situationen De Loach -83.

De starka amerikanska klientorganisationema har varit faktoren som
drivit på utvecklingen, både i fråga fram metodutvecklings-attom
projekt och forskning och i fråga förankra idéer i deatt storaom nya
världsorganisationema ILO, WHO, RehabilitationRI Internatio-som
nal och FN. kliniskaAtt insatser vid sjukhus och rehabiliteringsan-
läggningar mycket dyra i USA harär drivit utvecklingen CBR vi-mot
dare, i det så samtliga intressenter frånatt klientergott och derassom
försäkringsbolag och till välgörenhetsorgan och federala fonder varit
intresserade leta kostnadseffektiva alternativatt den kliniskaänav mer
rehabiliteringen. Trots olikheter i förutsättningarna har det uppstått lik-
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på CBR.fråga satsningländerna ioch de fattigamellan USAheter om
därländernamotsvarighet de fattigaiharklientrörelser ingenUSA:s

nöd-ekonomiskadetmaktlösa, däremothöggradigt ärklienterna är
kraft.pådrivandeuttalattvånget en

ställt kravorganisationerna i Norgebrukar-klient-harSedan 1989
kompe-bl.a. har krävtmetodutvecklingen,inflytande ettpå över man

utvecklings-forskning ochinflytandeharbrukarnadär övertenscenter,
sådant kompe-sjukhus drivithar Sunnaasfyra årarbete. Sedan ettnu

enligtför rehabiliteringenmetoderutvecklathar ettDettenscenter.
Funktionshindredes fel-representeradeBrukama,brukarperspektiv. av

Verksamheten byg-styrelse.projektetsihar majoritetlesorganisasjon
läkare,innehållandesamkört,välinterdisciplinärt trepå team,ettger

socialarbetare,sjukgymnast,arbetsterapeut,sjukgymnast,psykolog,
rehabiliteringskonsulenten variant"miljöterapeut"ochspeciallärare av

verksamheter. 20-30olikamed patienten iuppgift följahar attsomsom
hem-derasihos patienternateammedlemmarnaåretdagar uteärom

Verksam-sjukhuset.tillanslutningarbetar itidenmiljö, resten manav
brukarinflytande harrespekterad och visatmycketblivitheten har att

hurkänsla för insatsernaturligfårBlandfördelar. teametannatstora en
brukarbehoven. Enmed ovän-påskall prioriteras stämmersättett som

underlät-teamarbetetinterdisciplinäradetupptäckttad och viktig är att
mycket lättarebrukarmedverkan deti tarbetydligt atttas mangenom

kraft från så-brukarmellanrevirstrider taförbi desig experterna som
Snekkevik -97.Rand-Hendriksen -97,arbetedana teams

pådrivandegradvarierandeharklientorganisationemasvenskaDe av
organiserarhandikapporganisationemaetableradelqaft. De perso-som

åren,viktiga insatserfunktionshinder har gjortefter typen genomavner
och likasamhälletrespekt i rät-medlemmarnaförkampenbl.a. i att ge
akademiskatill denkopplingenarbetsmarknaden. Genompåtigheter att

utveck-mycket detorganisationernastark, missaralltidvärlden inte är av
framförfältet. gällerinternationella Detpå detbedrivslingsarbete som

kli-harintede organisationerklientförbunden ellermindreallt de som
exempelviskamratlcrets,entusiastiskentförbundsstatus, ärutan enmera
avancerad,utveckladesjuttiotaletpåi JärnaMarcusgruppen ensom

leddevilkenalkoholmissbrukare,rehabiliteringutformadholistiskt av
yrkesfunktion. Dessåtergång tillfrågaresultat ioöverträffadetill om

andrakopplar tillnätverkpåoch bristenokonventionella karaktär som
gällersakföll glömska. Sammametodik idessgjordeorganisationer att

psykiatriskadenarbetskooperativ inommed exempelvisprojektmånga
rehabiliteringen.
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Utvecklingsmöjligheter: Skapa kanaler mellan forskarvärlden
och de utvecklingsprojekt inom rehabiliteringsverksamhet som
drivs små, ofta innovativaav resurssvaga, men grupper.

GeneralistrollenD.

Boken Total Rehabilitation Wright -80 hävdade redan på åttiotalet
nödvändigheten utbilda särskilda rehabiliteringskonsulenterattav
Rehabilitation Counsellors utbildas till generalister kurser isom genom
bl.a. pedagogik, psykologi, yrkesvägledning, arbetsträning, och socialt
arbete. Konsulenten kan arbeta enligt olika metoder alltifrån patient-
ombudsman" till personligt ombud, personlig hand-case manager
ledare och med klart definierat mål klienten sådan uppback-ett att ge
ning han/hon kommer i yrkesverksamhet. kanDet inbegripaatt även
sådant marknadsföra klienten arbetsgivare och sökaatt gentemot attsom

välgörenhetsfonder, alltså åtgärder ligger utanför vadpengar ur som
klinisk verksamhet brukar innefatta

Rehabiliteringskonsulentens funktion har alltmer lyfts fram i den
metodutveckling i USA, Australien, ZeelandNya ochägtsom rum
Kanada, alltså de ekonomiskt välutvecklade de engelsktalande län-av
derna. Sålunda beskriver boken Psychiatric Rehabilitation Anthony,
Cohen, Farkas -90 hur psykiatrisk rehabilitering kan bedrivas med case

starka professionelladen drivkraften och med behand-manager som
lande klinisk personal i roll "stand by" tillgrips då ökatetten som som
behandlingsbehov föreligger eller då den aktiva rehabiliteringspersona-
len behöver handledning. Modellen har haft inflytande på denstort
svenska psykiatriutredningens och rekommendationer. Yrketsynsätt
rehabiliteringskonsult, i rehabilitationUSA counsellor, kallas i Austra-
lien rehabilitation coordinator och på ZeelandNya I Sve-case manager.

finns flerarige kontaktperson, patientombud ochtermer patient-som
handledare.

Wright bokeni Total Rehabilitation: vilkaOavsett andrasäger an-
och aktiviteter kopplassvariga ...är konsulentensin in-personer som

den centrala funktionen tillgänglig kontinuerligtsats ärsom genom
hela rehabiliteringsprocessen. börDet konsulentfunktio-attupprepas

organisk del rehabilitering: den skyldighetär hosärnen en av en
rehabiliteringskonsulenten kan överlåtas. Konsultationerinte ochsom
rehabiliteringsåtgärder slag kan eller bör införskajfas,annatav men
det professionella för konsulentfunktionenyttersta ansvaret att upprätt-

JÅ.hålls kan delegeras Wright sid-80,inte 55, övers
Tio år finns liknande uttalanden i Anthonys bok Psychiatricsenare

Rehabilitation beträffande Case Management-ftmktionen; den skall pågå
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och personalkontinuiteten central.så länge det finns behov För-ärett
Zeeland har den totala hand-säkringskassan på i omstöpningenNya av

utfördes betonat deras generalistroll ochyrkesroll, 1992,läggamas som
genomföra det de kallar one-to-one-relation,försöktpå alla sätt som

Åbergalltid skall handläggare -97.dvs. kunden mötaatt samma
uppgifter för rehabiliteringsgeneralist enligtViktiga Jaques:ären

klienten känner förstådd ochSkapa klimat i vilket sig tryggett nog-
planer.problem ochsig in påatt ge

komma fram tillså de tillsammans kanSamspela med klienten att en-
aktuella problemet.lösning detpå

hjälpa honom/henne fonnu-problemReda klientens att attut genom-
relevanttankar, och sådantlera och uttrycka sina ärnotera somegna

bli yrkesverksam.för möjligheten att
klarlägganden och professionell kunskap ochinformation,Fönnedla-
fatta besluten.låta klientensamtidigt

tidsmässigt, strukturelltför konsulentfunktionenKlargöra gränserna-
hos konsulent och klient.och frågai ansvarom

förståelse indivi-klienten allsidiginformationSamla ger avom som-
dennas aktuella situation.den och av

utfärdasammanträffanden med andra aktörer, remis-Administrera-
framtida kontakter.ansökningar och byggaser/utforma upp

JÅJaques -70, övers

uppdrag slagsrehabiliteringsgeneralistenssammanfattarWright ettsom
dra andra stöd-möjligt för klienterdetkatalysator, gör nyttaatt avsom

åtgärder.
specialiseringenmellan den ökande isambandDiMichael såg ett

dagensgeneralister samordningsfunktion;-Iisamhället och behovet av
kommerrehabiliteringsprogramoch morgondagens principen ser-om

Med så mycket specialiseringstarkt understrykas. ivicekontinuitet att
övertygaddesperat.samordning Jagdag behovet ärnärmast attär av

samordnare, verkstäl-blikonsulenten kommer inteattatt tvungen vara
JÅ.DiMichael -67,lare och översinte tränare

viktigtrehabiliteringen Sverige har tagit ipsykiatriska iDen ett steg
rekommendationerföljd bl.a. psykiatriutredningensdendet att avsom

har kli-rehabiliteringspersonal inteallt pålagt störreett som enansvar
detta fall det kommunens personal,utbildning.nisk behandlings- I är

LSS-handläggare träder in med sinhemtjänst och när-störresomsom
socialatill klientens specifikatill de lokala förutsättningarna,het nät-

helheten. livs-annorlunda analys Begreppverk och med sin av som
innehåll förmöjligen lättare konkrethelhetssynkvalitet och är att ettge

exempelvis social-och psykologisk kompetens, imed socialen person
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tjänsten, detvad har varit i den kliniska världen hos den klassiskaän
behandlingsinriktade psykiatrin.

Andra rehabiliteringsforrner den psykiatriska kan, och har delvisän
börjat, använda paradigmöverbryggande, holistiska ba-synsätt,samma

på insikten diagnoser inte fragmentarisk ochserat att änannatger en
otillfredsställande bild rehabiliteringsbehov. Helhetsperspektivet,ettav
betonat ochklientrörelserna alltmer uppmärksammat deni interna-av
tionella utvecklingen rehabiliteringsbegreppet och rehabilite-av av
ringsteoriema, leder till mindre plats för de kliniska insatsernarenten
och ökat för sådant hur samordnar olika aktörerett utrymme som man
på inte klienten andraplansfigur, hursätt sätterett som som en man
prioriterar mellan åtgärder på sådant klientingen blirsätt över-ett att
körd och hur låter klients livsmålvarje och krav på livet och sinman
samhällsfunktion styrande det enskilda fallet.i Med detta synsättvara
finns det plötsligt naturlig plats för arbetsgivarna i rehabiliterings-en
uppläggningar.

kan tänka sig olika yrkeskategorierMan på skalaatt gruppera en
från maximalt tillgår specialist maximalt generalist. skulleDetsom

kunna ungefärbli så här:

Läkare Sjuk- Sjuk- F-kasse- Psykiater Psykolog Social-
sköterska handlägg. arbetaregyrrmast

Specialist Generalist

Om specialutbildad rehabiliteringsgeneralist konsulent Casetypen av
skulle finnas, skulle han/hon hamnaManager längre till höger påännu

skalan. generalistrollen, hamnar moderntHär, i utbildad arbetsäven en
ledare.

Utvecklingsmöjligheter: Påskynda utvecklandet av en genom-
arbetad generalistroll någon aktör därefter kan drivasom
rehabiliteringsprocesser framåt effektivt,på etiskt försvar-ett
bart och kostnadseffektivt Tänkbara kandidater försäk-sätt. är
ringskassans handläggare, vilka dock har begränsning lcra-ien

tänka diagnosorienterat, stödja sig på läkarexpertisatt attven
dra sig så fort klienten arbete,i detta intesamt att är ävenur om

liktydigt med rehabiliteringsprocessen hamn. Andraiär att är
kandidater skulle kunna socialtjänsten, redan börjatvara som
vidga arbetsfält rehabiliteringssidansitt i och med "psyk-
ädel". kan tänka sig privata aktörer,Man då troligenäven som
måste certifieras eller ackrediteras på det sker andraisätt som
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länder deför kompatibilitet med samhällsstöddaatt ge organen
och aktörerna skäl för sitt ekonomiska stöd.görgarantera att

UtvärderingE.

förskjutning rehabiliteringsparadigmet riktning från det biolo-iEn av
giska humanvetenskapema tydlig fleraoch i riktning på inteär sätt,mot

inflytandet från klient/brukar-organisationerbara i det ökande i upp-
definieringläggning rehabiliteringsprogram och rehabiliterings-avav

effekter. tänkandet kring hur rehabiliteringsprocesser skall analyserasI
influenser från utvärdering pedagogik ochinomses av processer psy-

kologi. detta slag aldrig linjer, krokiga,Processer är nästan räta utanav
och ibland nedåt Collins ställeroch de kan ibland gå uppåt -95. Detta

ligger till grund for utvärdering.speciella krav på de mätningar som
kontinuerligrehabiliteringsprocessen kurva,kanMan som en somse

leder till slutmål och ställa frågan huruvidamed vissa svängningar ett
målet hamnar högre det skullerehabiliteringsinsats hagör änatten

-81.Garraway flera möjligagjort insatsen Detta är sättett attutan av
rehabiliteringsinsatser. huruvida måletutvärdera Ett sätt ärannat att se

snabbare tack insatserna det skulle hauppnås nås gjortänvare annars
-9l.Indredavik

använda utvärdering deni Sverige i interna-Den termen motsvaras
evaluation, emellertid användstionella litteraturen termen mestav som

och ofta det gäller utvärdera enskildinte såpå systemnivå när att en
rehabiliteringsframgång. Här används den engelska termenpersons

med skattning, alltså lägesbestämningoftast översattassessment, en av
kan lägesbestämningrehabiliteringsprocessen. Assessment vara en av

individs klienters ellerenskild utveckling verk-process, en grupp enen
gränsfall evaluation.samhets hittills framgångar, alltså till Urettvunna

antal individuella evaluera rehabiliterings-kanett assessments ettman
lånord i det tyska språ-Termen har tagits överassessment somprogram.

förket. Wright använder total beteckna multi-atttermen assessment en
dimensionell skattning inbegriper livskvalitet. Under åttio-ävensom
talet sådana skattningsinstrument fram världenhar mängd tagitsstoren
över.

Utvecklingen utvärderingsinstrument och utvärderingsmetoderav
litteraturgenomgång gjord Biefangunder nittiotalet har enligt 1995,en av
rehabiliteringssyn. rehabiliteringssammanhang med ändrad Tidigareen

modeller "utgick från uppfattningen det finns lineära samband mel-att
sjukdom funktionshinder och fokuserade ifråga mål pålan och attom

funktionellauppehålla och förbättra individens under detstatus" att
modeller utgå från byg-tenderar"senare system-angreppssättatt ett
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gande på komplexa samspel mellan orsaker och effekter funktions-av
hinder, vilket också hänsyn till livscykeln... Rehabiliteringtar ses som

syfte livskvaliteten för den funktionshindrademed ökaatten process per-
vidgadeBiefang -95. på rehabilitering ställersonen" Den nya synen

enligt for Medical Rehabilitation ResearchNational Center NCMRR i
krav vidareutveckling den klassiska WHO-klassifikatio-USA på en av

från disease, impairment, disability och handicap till1980 attnen
omfatta patofysiologi, functional limitation, disabilityimpairment, och
societal NIH -93. innebär klassifikationen byggslimitation Detta att

samhällsnivä det functionalpå med ytterligare vidgad i begreppetatten
limitation den fysiska aspekten begreppet disability FLövertar av

utföra verksamhetbegränsning eller oförmåga action på det sättatt en
ändamålet ofeller i den omfattning med purposemotsvarar ettsom

eller organsystem. sociala delen Disabilitybegreppet be-Den avorgan
hålls denna D oförmåga eller begränsning frågaunder iterm attom
utföra uppgifter, aktiviteter och roller den utsträckning förväntasi som

defi-inom fysiskt och socialt kontext. social limitationsBegreppetett
begränsning kan hänföras till social policy ellernieras spär-som som

barriers, strukturella eller attitydmässiga, begränsar fullföl-somrar
tillgång tilljandet roller eller hindrar och möjligheter op-serviceav

förknippas med fullt deltagande samhället NIH -93.portunities isom
lättyska försäkringskassan Rentenversicherung 1992Den göra en

amerikanska utvärderingsinstrument med den uttaladegenomgång av
och bearbetning anglosachsiskaförutsättningen översättning in-att av

framför fram tyska. Samtidigtskall prioriteras på-strument att ta egna
framtagandet det tyska Indikatoren desgick dock instrumentetav

Reha-Status IRES publicerades internationell fackpressi 1995som
diagnosspecifiktGerdes -95. generellt icke instrumentIRES är ett

samhällets lagar och bl.a. det faktumtill det tyska regler,anpassatssom
sociallagstiftning lägger på primärkommunematysk iatt stort ansvar

fråga rehabiliteringsinsatser verkligen leder tillerbjudaatt ettom som
funktionsstördaarbete det handlar svårt Formu-även om personer.om

läret har följaktligen frågor kring såväl livskvalitet bl.a. känsla av egen-
förhållandenvärde och social support på arbetsplats som arbets-som

tyngd och monotoni.
disability-definitionemade kan härleda fyraUr man grupper av

utvärderingsinstrument avsedda för följandemätningar inom områden:

fysiska och mentala/kognitiva funktioner-
of Daily ADLActivities Living-

hälsorelaterad livskvalitet allmän eller diagnosspecifik-
yrkesmässig funktion.-
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började hända och med nittiotalets inträde subjektivaiDet attsom var
aspekter från klientens sida och livskvalitetsskattningar fick allt större
plats Whiteneck Whyte -94. till dettaFuhrer -94, -94, Vissa ansatser

funnits redan åttiotalet Fries -80. Utvecklingen frågahade på i om
forskning har fortast de engelsktalandemetodutveckling och gått i stora

flesta de utvärderingsinstru-länderna med USA i Despetsen. av nya
härifrån.kommermenten

de och skattningsskalor konst-genomgång mätinstrumentEn av som
de nämnda trenderna. förstaåren belyser Denruerats genera-genom

för funktionsmätning functional assessment kon-tionen skalorav
och förmåga klara själv Moskowitzcentrerades på rörlighet sig -57,att

tillkomMahoney -65. Med tiden psykologiska och socialaKatz -63,
-86. Från åttio-aspekter Fries -80, -81, Meenan -80, HuntBergner

rehabiliteringsbehov och rehabilite-talet och framåt har studier över
ringseffekter utsträckning inkluderat psykosociala aspekter ochi stor

livskvalitetsskattning.någon form av
rehabiliteringsbehov vid healthVanliga skalor för bedömning av

vid uppföljning rehabiliteringsprogramoch ärsurveys av

of Well-Being Scale 1973QualityQWB
Siclmess Profile 1976SIP Impact

Surveys 1979Health ExperimentHIE Insurance
Health Profile 1980NottinghamNHP

1981Quality of Life IndexQLI
Charts 1987Dathmouth FunctionCOOP

of Life Index 1990European QualityEUROQOL
Profile 1990Duke HealthDUKE

and Well-BeingMedical Study FunctioningMOS OutcomesFWBP
Profile 1992

Short 1992MOS MOS Fonn, 36 ItemsSF-36
deLateur -97

fysisk och social funktion rollfunktion.Samtliga dessa skalor ochmäter
Alla psychological distress och kroppsligQWR mäter smärta.utom

och de MOS-skaloma psykiskt Välbefinnande,HIE, DUKE två mäter
livskvalitet.HIE, COOP och MOS FWBP mäter

allt vanligare livskvalitetsmätningama har framförtsKritik demot
metoden räknafrån flera håll. Speciellt livskvalitetsår Quality-att

Adjusted har anklagats för för sub-Life åtYears att stort utrymmege
jektiva bedömningar Dougherty -94

-94 har påpekat flestaBach och de livskvalitetsskalorBarnett att
utifrån material bestående friskakonstruerade och socialt väl-är av

fungerande människor. använda sådana instrument på medAtt personer
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handikapp eller rehabiliteringsbehov kan dessa i detorättvisagöra att
deras specifika livsmönster värderasinte adekvat. deLatour har påpekat

människor med handikapp har och för icke-handikappadeatt egna per-
svårbegripliga till livskvalitet. I studie tillfrågadesvägarsoner en per-

sonal vid akutvårdsenhet de trodde de skulle glada haatt atten om vara
överlevt ifall de blivit förlamade vid ryggskada. svaradeBara 18 %en
ja. verkligt förlamade detI dock sade92 % sigen grupp av var som

glada ha överlevt deLatour -97attvara
satsade the1983 American Congress of Rehabilitation Medicine till

med Academy ofAmerican Physical Medicine fram-på attsammans
ställa enhetligt datasystem för medicinsk rehabilitering. samarbeteIett
med andra rehabiliteringsorganisationer11 i framUSA thetog man
Unifonn forSystem Medical RehabilitationData UDSmr. Systemet
bygger på frågebatteri reducerats så mycket möjligt. Detett som som
s.k. FIM-formuläret Functional Independence Measure framtagitssom
vid of York för databehandlingen.State University New harDetpassar
endast frågeställningar18 "Items", åtta hänför till ADL-funktionersig

klä och klara toalettbesök, femsig berör förflyttning,äta,attsom varav
hemmet, frågor berör kommunikation,inom två förståelse respektivetre

uttryck och slutligen finns frågorna social interaktion, problemlös-om
och punkt besvaras med siffra frånning minne. Varje till1en

snabbt blivit standardinstrumentUSDmr har förett programutvär-
dering vid rehabiliteringsprojekt och rehabiliteringsorganisationer. Det
används rehabiliteringsverksamhetema60 % i USA isamtav ca av
Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal ochJapan,

Stineman styrka detSverige -97. Dess användbart såvälpåär äratt
individnivå det lättadministreratsystemnivå, och lämpat förärattsom
datorbehandling. FIM-formulärets fokusTack faktorn "klara sigvare
själv" i stället för på utvecklingen det diagnosspecifika sjukdomen,av
skadan kan vid utvärderingen rehabiliteringsverksamheterman av an-
vända sig och bättre metoder för effekt och kvalitet.mätaattav nya

möjliggörsDetta patienter/klienter utifrånattgenom man grupperar
FIM-funktionsrelateradeFIM-poängvärde s.k. förgrupper i stället

tidigare efter diagnos diagnosrelaterade grupper. Sedan kansom man
relativt enkla statistiska beräkningar huruvida den aktuellagenom se

verksamheten upphov till mätbara förändringar Stineman -97.ger
Under de år USDmr och FIM-formuläret hittills fulltanvänts ut-som

och klart 1993 har kunnat konstatera betydande förbätt-provat man en
ring möjligheten realistiska i rehabiliteringsupp-göraattav prognoser
läggningar, vilket innebär möjlighet kostnadberäkna rehabilite-ettav
ringsprogram redan under planeringsfasen, vilket värde deiär stortav
länder, där patienten/klienten måste betala för varje rehabiliteringsin-

direkt eller försäkring.via Diskussionen i dessa länder s.k.sats om
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har aktualitetinte i länder har starkaprospective payment samma som
samhällsstödda de europeiska länderna,serviceorgan, Kanada och Nya

lättadminsterade effekt-Zeeland, kraven på och kvalitetsmått bör-men
bli starkare i dessa länder.jar även
Tydliga internationella utvecklingslinjer inom utvärdering på nittio-

talet dels och avancerade använda ADL-skalor anslut-iär sätt attnya
till datorbearbetning, dels förning uppsving livskvalitetsmät-ett stort

utvecklades ursprungligen med sikte på epidemiolo-Deningar. senare
forskning Spilkergiska studier och klinisk -90, Patrick -93, harmen

för rehabiliteringsprocessersvisat sig användbara läge ochmätaatt
utfall Biefang 1995.Trenden i rikting samhället,integration imot pro-
duktivitet, självbetsämmande och lika värde ställer krav på utvär-nya
dering rehabiliteringsinsatser.av

på programutvärdering i USA till följd landetsKraven är stora av
bedriver hälsovårdmed ackreditering organisationer ochsystem av som

ställer härvid krav kvalificerad evalueringsjukvård. Myndigheterna på
inkluderande kvalitetssäkring och effektivitetsmätningar. Modeller för
programutvärdering skall fylla kravet demonstrera rehabili-att att

resultat och bas för ständig förbätt-teringsinsatser utgöraavsettger en
Brownscheidlering dessa resultat Granger -95.av

JCAHO-kraven har framför alltoch tillFIM-instrumentet anpassats
modellen rehabilitering och används framför alltden kliniska FIMav

det lämpar förrehabiliteringsinstitutioner, sigäven även annatomav
des Reha-Statusbruk. tyska IndikatorenDet IRES är använ-avsett att

das efter klinisk behandling för visa på kvarvarande rehabilite-atten
uttryck för den traditionella europeiska inställ-ringsbehov, alltså ett

efterningen rehabilitering något in specialiseradär sättsatt som en
har under nittiotalet allt fler länder bör-behandlingsinsats. iDenna syn

behandling inslag denhelhetssyn vari ijat ärersättas snarast ettav en
fristående. studie fråntotala rehabiliteringsprocessen, inte något En

Israel och presenterad Steinke,Australien, Tyskland, USA, 1995 sum-
merades internationell konferens tillsammans med konstateran-vid en

återinförandedet rehabiliteringsâtgärder och i socialt sammanhangatt
måste börja så möjligt, samtidigt medicinskgärnasnart som som
behandling pågår. Individualiserad rehabiliteringsuppläggning och de-
centralisering till den autentiska livsmiljön uttaladav resurser var en
rekommendation. Supported employment, alltså arbetsbiträde hjäl-som

yrkesliv förordades lämplig rehabiliteringsåtgärdin ipersonen somper
Steinke -95.

anordnad NationalVid konferens 1995, Center for Medicalaven
Rehabilitation Research NCMRR, märktes de tongångama. Dennanya

grundad uppgift främjaorganisation, så 1990, sinsent attsom ser som
utvecklingen vetenskaplig kunskap behövs för öka hälsa,attav som
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funk-och livskvalitet hos medsjälvständighetproduktivitet, personer
fortsätta utvecklafast behovetKonferensen slogtionshinder. mät-attav

handikapp, behovetfunktionshinder ochförinstrument även attavmen
hänsyn till olika indivi-utvärderingsmetoderutveckla flexibla tarsom

vidga perspektivet tillmåstevärderingar.ders olika Härutöver attman
rehabilitering. Filoso-programuppläggningar iochskärskåda strategier

förutomfrågor viktiga ochoch värderingsmässiga mätafiska är att
hälsoläge.livskvalitet och allmäntmåstefunktionshinder mätaman

lycka, frihetrehabiliteringbasala värdena ibeskriver deDougherty som
mellan reha-skillnaden-9l. Häri tydliggörsDoughertyoch rättvisa.

sjuk-behandlingsparadigmet, gäller iochbiliteringsparadigmet som
trovärdigt mål-påkan intevården. det göraInom sättettsenare man

detta slag.sättningsformuleringar av
förvetenskapligt bruk och/ellerframtagna förSkattninginstrument

anslagsframställ-projekt t.ex. införverksamheter ellerutvärdering av
användaskomplicerade för kunna iförregel alldelesningar attär som

ellerförsäkringskassornahandläggare vidarbetetdet vardagliga av en
Ändå for enskilddet betydelsesocialsekreterare. är stor enavenav

följaarbetet fortlöpande kandet dagligahan/hon ihandläggare att en
systematiskthelst pårehabiliteringsprocess, sätt änklients ett en-mer

verkar bättrehuruvida detuppfattningintutivbart attomgenom
Sundsvall,Metodenhet Rehab ihela. Viddeteller isämre stora en

och Samhall Midland,försäkringskassorantalenhet drevs ettavsom
enskild hand-avsedd stöd förskattningsskalaframtogs 1995 som enen

bildhar fem axlar enligtenskilt fall. Denläggares bedömning i ett
märkehandläggarenklientenSammanträffande medVid varje sätter ett

kontinuer-huruvida det föreliggeroch då lättaxelpå respektive enser
förbättringar/försämringardeellerrehabiliteringsprocess,lig manom

Försäk-bl.a. vidhartillfälliga.tyckt märka Instrumentetsig prövatsär
rehabiliteringsupp-systematikVästerbotten. Detringskassan i ger

processrelaterat ochkaraktäruppdragetslyfter framdraget och attav vara
multifaktoriellt.

grund för be-komponentanvändaNackdelen med baraatt en som
denkan hända justriktning detdömning rehab-processens är att attav

yrkesfunk-använderovanligt trögrörlig. Omkomponenten är t.ex.man
tider arbets-utveckling, kommer imått påtion man avprocessenssom

verkettycks hända. självadär inget Iskara klienter,löshet fåatt storen
andra hosdetta sig i komponenterhel del, fast visarkan det ha hänt en

den internatio-yrkesverksamheten. Ijustrehabiliteringsprocessen än
otillfreds-håll påpekats dethar på flerarehabiliteringsdebattennella
rehabilite-påanvända arbetsåtergång måttenbartställande i att som

Baldwin -96.Demberingsframgång -96,
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Mall för bedömnin rehabiliterinav klinutvs rocessens
ifylles handläggarevid återkommandeav samma kontakter med klienten

SKRKESMÃSSIG SITUATION

Ingenvrkesfunktion h ynmmumo.
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NÄTVERKSOCIALT
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REHABILITERINGSPROCESSEN
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Bild 3
i rehabilitering har tacklats olikaKvalitetsaspekterna på Austra-sätt.

lien och Zeeland har använda kvalitetssäkringNya ISO-provat att av
kommersiella verksamheter.i kommersielltEtttyp, systemsamma som

för till kundkrav of Qualityanpassning House Matrix har iprovats
Australien RadcliffeLogan -97. Resultaten sådana formellaav me-
toder inte imponerande vetenskaplig eller metodologisk synpunkt.är ur

huvudsakliga syftet tycks underlag förDet beslut vilkaattvara ge om
skall anlitas de förvaltar skattepengarentreprenörer som av organ som

för rehabilitering.

ll 18-1242
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kravmedhänger givetvis intimt patientensKvalitetssäkring samman
Åttiotalets för klientrörelsemas krav har med-framstegoch rättigheter.

från självasådant ligger långtkvalitetstänkande kringfört även som
yrkesliv. Proble-återinträde samhälle ochibehandlingsområdet, t.ex.

delarrehabilitering till vissakvalitetssäkring inommed är av an-men
tjänsteproduktion.kommersiell ochtraditionellvidännatur varu-nan

standar-"tillverkas" enligtkan interehabiliteringsinsatsen,"Varan", en
detför påkontrollerakanvaridiserad momentmomentmanprocess,

tillverkningsindustrier förutsätter.inomkvalitetsmätningamasätt som
rehabilitering i sigupplägget varjeindividuellaSjälva det är ettav

"kund"/klientönske-framgått studiervilketkvalitetskriterium, överav
reha-tydlig trend i-97. Enrehabilitering Matersonsamband medmål i

områdena livs-nittiotalet viktunderbiliteringsutvärdering är större
sådant forskaparsamhället.och delaktighet Detkvalitet, i per-ensom

vilket detdet forskaparkanske inte görär en annan,samma somson
9000.processrelaterade ISOinstrumentteknisktanvändasvårt att som

kvalitetskriterierkonstateramed sådana instrumentdäremotgårDet att
ianspråkstagandeyrkesmässiga kompetens,personalens rättavsom

frågakriterier ioch behandlingarhjälpmedelträningsredskap, samt om
den fysiska miljön.

helhetsperspektiv harkvalitetssäkringmodell förEn ett presen-ur
rehabiliteringsprocessenkategoriserar-97. HanMatersonterats av

kvalitetskriterier:fyrautifrån grupper av

med klientens rollharsådantKlientrelaterade kriterier, göraattsom-
inflytande, förståelseexempelvis moti-och funktion, processen,av

med""handskasmål, förmåganrelevantahopp,och attvation
livstillfredsställelse.coping,

uttrycktarespekt förkänslighet,mänsklighet ochAktörskriterier,-
information.fullständigprofessionalism ochbehov,

olikasamordningengenomförs,rehabiliteringenvilkenMiljön i av-
kontinuitet/överflytt-ochåtgärdervolym ochåtgärder, intensitet av

rehabiliteringsprocessensningar inom ram.
målinriktningoch etik, insat-Aktörsorganisationens t.ex. avansvar-
kritik och förslag.hur hanteraroch effektivitet samt manserna

årenrehabilitering har intressevidetiska problemen ägnatsDe genom
regler videnhetliga etiskatillämpar inteländer. Sverigei många samma

rehabilite-olikabl.a. beroende påsjukvård,vidrehabilitering attsom
sekretessnivå.och olikayrkesetiska reglerolikaringsaktörer har även

etiska prin-definierat femRubin -92 harmedarbetareRubin och
första åt-rehabilitering.alla åtgärder i Dengälla ärbör attciper som

klienten.skall förgärden till nyttavara



1998: 104 Bilaga 2 323

kanDet tyckas självklart, finnsdet exempel från fleragottmen om
håll världen kommersiellapå rehabiliteringsverksamheter pågår iattav
åratal till för andra verksamhetens I Sve-utan änatt nytta ägare.vara

harrige vi inte så många cyniskt kommersiella projekt, blandävenmen
välmenta offentliga verksamheter finns exempel på icke-nytta, exem-
pelvis Våra ungdomsvårdsskolor, hade uttalat rehabiliterings-ettsom
uppdrag, i misslyckades med detta och åtskilliga fallistort settmen
skapade försämrad socialisering i stället för förbättrad. Detsamma har
gällt vissa alkoholrehabiliteringsprogram.

ÄvenDen andra åtgärdenprincipen inte skallär skada.göraatt
detta kan verka självklart, precis medicin kan haattmen som en
biverkningar eller oförutsedda verkningar för vissa individer, får man
räkna med rehabiliteringsåtgärder kan bra för skad-vissa,att vara men
liga för andra.

finns frånExempel den svenska rehabiliteringsdebatten bl.a. frågai
vissa från ochVästsverige Norrland, där sjukskrivna män-om program

niskor standardprogramtvingats in i innehållit bl.a. fysiskett trä-som
ning. med övervikt,Personer anorexitendenser eller starka skam-stor
känslor beroende på religiös övertygelse kan skada "buntasta attav
ihop med alla andra" och erbjudas standardpaket.ett

Aktuell rehabiliteringslitteratur Moore -95 nämner ettsom exem-
pel på sådant skada "disempowerment", dvs. klientengör att görssom

maktlös "köras och fåöver" inte behålla be-att rätten attmer genom
sitt liv.stämma över eget

Det tredje självbestämmandeprincipen. Klienten måste till-är ges
räcklig information för kunna fatta beslut. bättreDetatt är attegna
beslut fattas klienten tjänsteman. En tjänsteman måste alltidänav av en
ha uttalat samtycke från klienten före alla åtgärder kan detett som vara
minsta tveksamma med tanke på älvbestämmandeprincipen.

fjärdeDet rättviseprincipen. Den förmotiven priorite-är säger att
och val följaringar måste förprinciper vad "juste".gängse Detärsom

rättvist med handikapp får möjligheterär till skol-att en person samma
gång och arbete andra. Det rättvist den sjukaste in medär att tassom
förtur kanske någon måste lite längre då. Dettrots att vänta ärannan
rättvist ordentlig bedömning föregår beslut förmånvissatt etten om
eller service. rättvist regler förDet remittering och väntelistorär att
gäller lika för alla så inte får förmåner för haratt att statusman man
eller förbindelser.rätt

femteDen principen ärlighet. Ordentliga avtal eller tydligaär över-
enskommelser skall så ingen behöver känna lurad.göras, sig Enatt
tjänsteman skall aldrig "trixa" eller manipulera in klient i vissen en
behandling eller åtgärd. Klienten har till full information. Klientenrätt
har få vissa uppgifter sekretessbelagda, sådanträtt inteatt även som
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sekretesslagen, ifall han det viktigt.direkt faller under Enanser vara
förvalta känslig information så den intemåste kunnatjänsteman att

tveksamt vad skall förasdet allra minsta vi-läcker detOm ärut. som
vilken informationtillfrågas. Klienten måstedare klientenmåste Veta

lita erbjudenKlienten måste kunna påfors vidare och inte. att ser-som
erbjudenKlienten måste kunna lita påverkligen blirvice att en ser-av.

professionellt ochutfástelserna och påmedvice sättettstämmer ges
kvalitet.med hög

politisk/filosofisk huroch nivåfrågaetisk påEn ärsnarastannanen
myndigheter bör samla in.medborgare Imycket information somom

medborgarnakan samköras finns riskdatabaser lättdag, attnär en
myndigheter.ha medför Överhuvudtagetbörjar bli rädda göraattatt

medborgareför den information77 harFoucault varnat att om som
slagsvälmening kan komma blisamlar i bästamyndigheter in att ett

"storebrorssamhälle". Speciellt det gällersnärjande nätverk, när attett
akutsjuk-utträde livsavgörande servicesystembevilja ochin- somur

"fängelse"kan medborgarna hamna iekonomiskt biståndvård, ettetc.
byråkraters god-utlämnade känslokallamaktlöstdär de upplever sig

till välfärds-spridda, kan de hota tilltronkänslor blirtycke. sådanaOm
samhället.

insamlade alltför mycket databetonar-95Moore män-att omav
förstår varför uppgif-viktigt klientenoetiskt.niskor kan Det är attvara

tiden till klientens bästa. Ominsamlandet helainsamlas och ärattter
tänkas bliuppgifter eller kanmed lämna vissadet finns nackdelar att

informeras detta.klienten tydligtdet framtiden måstei om
kantill undersökningarkunna tvingasklient skall aldrigEn som

konflikterkan skapa moraliskakränkande.skadliga eller Dettavara
också etisk principdet dethos personalgrupper, ivissa är attatt en

fårgrundas på seriösa bedömningar.beslut måste Detmyndigheters
höft eller slentrianmässigt.förespråkas påinträffa åtgärderinte att en

med rehabili-ofta hävdas i sambandbrukarNormalitetsprincipen
handi-med svåra och långvarigadet gällertering, särskilt när personer

livkunna leva så "normalt"då alla skallkapp. Oftast åsyftar ettattman
tillgång tilltillgång till färdmedel ochexempelvismöjligt, genomsom

påpekar det så enkelt-95 intesociala aktiviteter. Moore är attatt som
handikapp skall bli "normal"skada ellermed ett utan attenen person

uppfordran till samhället, "kollektivet",innebärocksåprincipen atten
normalt medborgare hardet vissaskriva under på principen är attatt

styrka och hälsaelitsamhälle med påhandikapp och skador. Ett övertro
Även detta kantill nonnaliseringsprincipen.aldrig levakan sä-omupp

enskildapolitisk nivå, berör det tjänste-etisk fråga på ävenvara engas
rehabiliteringsuppdrag.utövningimän av



1998: 104 Bilaga 2 325

boken Total Rehabilitation Wright -80 återges tolv rehabili-I
forrnulerats Wrightteringsprinciper, B 1959 och omarbetats 1969som av

har de fallDiMichael i översättningen i några ytterligare förkor-av
tats:

människa har värde kan fråntas henne, och hon1 Varje inteett som
för skull.värd respekt sinär egen

samhället och rehabiliteringingår skall befordra2 Varje i ettperson
helhjärtat accepterande.

möjligheter skall lyftas fram, stödjas och utvecklas.Personens
förhållanden skallKännedom faktiska grunden för åtgär-4 om vara

till hanterader hjälper sin situation.attsom personen
Allsidighet åtgärderna och hela människan" behövs, efter-"se5 i att

sammanflätade.livets olika områden ärsom
mångfald behandlingserbjudandena viktigt förFlexibilitet och6 i är

skräddarsys åt den enskildade skall kunnaatt personen.
så mycket inflytande och möjligtskall ha7 Varje initiativ iperson som

fråga upplägg och genomförande rehabilitering.sinavom
handikappade alla offent-Samhället skall slags8 garantera personer

lig och privat service.
måste olika yrkeskompetenserRehabiliteringsprogram9 engagera

och med olika specialisering.organ
kontinuerlig fortsätter ak-Rehabilitering10 är attprocess som varaen

finns.tuell så länge stödbehovet
faktorerPsykologiska och personlighetsanknutna ständigt11 är närva-

rande och ofta avgörande.
Rehabiliteringsprocessen komplex och måste ständigt12 är omprövas,

programnivå.på individnivå och
Övers JÅ.

fundamentet för all rehabilitering. SedangrundprinciperDessa utgör är
fördet fråga dra riktlinjerna det praktiska arbetet och dåatt uppom

finns antal regler deenligt Wright -80 ärett attsom genom mera
vardag handläggarnakonkreta ligger den arbetarnämnare som

medverkan nödvändigKlientens aktiva och måste säkerställasl är
rehabiliteringsåtgärder kan vidtagas.innan adekvata

Åtgärder bygga adekvata bedömningar2 måste på och korrekt och
informationrealistisk värdering den inhämtas.somav

klient rehabilitering måste på basis3 Varje i serviceges av en genom-
tänkt plan, uppgjord tillsammans med handläggaren.

ha valts med4 Varje erbjudande måste och levereras på ettomsorg
korrekt och välplanerat sätt.
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samtalskontakt med klienten och följaFortlöpande och övervaka5 att
serviceåtgärdema nödvändigt under helaär processen.

fas rehabiliteringsuppläggningen individualiserad utifrån6 Varje i är
och resurser och dynamisk så kanunika behov göraatt stra-man

mål och åtgärder på basis fortlöpandetegiska omprövningar av av
utvärdering.

kvalificerad forskareUtvecklingsmöjligheter: Ge en grupp av
praktiker uppdrag utarbeta etiska regler, så formu-och i att

med modernt rehabiliteringstän-lerade de harmoniseraratt
för till självbestämmandekande, respekt individers särart, rätt

tillämpasoch och så utformade de kan allaintegritet att av
personalkategorier.

Sammanfattning

fullt välbefinnande, utifrån de aktuella förut-återfå full funktion ochAtt
individen och miljön, rehabiliteringens mål. Mångasättningarna hos är

till stacken den enskilda rehabili-aktörer, sådana drar strå iettsom
med från till målteringsprocessen, kan inte i Detstartvara processen.

individen själv med säkerhet det.endast den aktuella Detär görär som
samordnare rehabiliterings-den speciellt lämpad att vara avpersonen

tidsföljdenprioriteringarna och bestämma igöraattresurserna, resurs-
klara detta behöver något slagsmobiliseringen. För att personen upp-

omfattande från fall till fall. socialt kompetentbackning, olika En per-
information hur olikakanske bara behöver viss serviceorganomson

med från språkför-fungerar. kan behöva hjälp detEn mestaannan
ståelsle till hålla hoppetatt uppe.

internationella trender i rehabiliteringens teoriutveckling ochUr
kan lära kan vinna effektivitet och kostnaderpraxis vi attoss man spara

samarbetet mellan rehabiliteringsaktörergöraatt syste-genom mer
samordning generalist. generalist, exempelvismatiskt under Enav en

handläggare vid försäkringskassa, kommunalt vårdbiträde elleretten
specialiserad rehabiliteringsorganisationnågon i eller företagshälso-en

vård, enkla skattningsinstrument förbehöver bedöma rehabili-att
riktning och fart. Till de etiskateringsprocessens principer börsom

gälla hör "köraaldrig över" klienten, konsekvent blandatt utan att
tänkbara rehabiliteringsåtgärder prioritera sådana den aktuellasom
klienten motiverad för. fordrarDet rehabiliteringssamordnareär av en

förmåga till individualisering, kommunikation, inlevelse och hel-en
hetssyn.
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allt mångkulturellt samhälle det viktigtI observeraärett att attmer
olika kanvärderingssystem finnas mellan klient och professionellaen
aktörer. diskrepanser kan leda till rehabiliteringsprocessStora att en
bromsas har belysts samband medFenomenet i sjukvård, och iupp.
rehabiliteringssammanhang bl.a. -96. Insikt värdegrun-Banjaav om

nödvändigheten konfronteradens betydelse och inte klienters kultu-att
rella värderingar onödan viktig del rehabiliterings-i är en av
generalistens skolning.

friskt hållerSynen på sjukt och på ändras i det intresset föratt att
sjukdomar för hälsahåller på övergå i intresse och vad ska-att ett som

friskhet. ligger långt framme detta tänkande för-Sverige i tackpar vare
grundsgestalter Lennart Levi, Antonowsky, TheorellAaron Töressom
och Kristoffer Konarski.

samtliga komponenter behövs för hälsa,Så gott som som exem-
pelvis känslan värde, känslan upplevelsennyttig,eget att ettav vara av

återfinna brasocialt sammanhang går på arbetsplats Levi -95.attetc. en
begynnande bland arbetsgivare klimatetinsikt på arbetsplat-En attom

bara påverkar sjukskrivning och personalomsättninginte ävenutansen
direkt ekonomisk utdelning så höggradig kan kosta på sigattger man

enstaka "svårrehabiliterade" förviss generositet denextra mot personer
gjort arbetsgivarna tillsammanlagda vinsten har intressant rehabili-en
på optimaltteringsresurs. in dem i samordningen reha-Att sättett av

enskilda fallet uppgiftbiliteringsresurser det lämpar sig föri är en som
och förrehabiliteringsgeneralist metodutveckling.en

ovanstående finns plats för utvecklings-Som framgått rapportav
områden rehabiliteringsfältet;flerasatsningar inom av

befintligai organisationer och nyska-Utveckla generalistrollen, i-
pade projekt.

bygger på holistisktUtveckla utvärderingsinstrument ettsom-
tänkande, diagnostänkande.inte snävtett
Låt brukarperspektivet servicemyndigheternas rutinerbefrukta-
så risken diagnosrelaterademinimeras slentrinmässiga åtgär-att att
der individuellt utformade rehabiliteringsuppläggningar.ersätter

rehabiliteringsaktörer,Se de etiska principer såöver attstyrsom-
behövaingen klient skall känna han hon "prackats på" någotatt som

för honom/henne skadeverkningar, fysisk,just kan ha sigvare av
psykisk eller social natur.
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Sammanfattning

Sahlgrenska universi-medsamarbetebedriver iRiksförsäkringsverket
förvadkartläggaför görs attundersökningtetssjukhuset att somen

ocharbetslivettilltillbakanackbesvärochmedmänniskorhjälpa rygg-
hjälpa dem.förkanvadkunskapen göras attförbättraför att somom

åtgärderdeeffektenutvärderasyftefrämstaUndersölmingens är att av
tids sjuk-efterbli möjligtskaarbeteåtergång iförvidtas att ensom

aktörsinriktad. Stu-åtgärdsinriktad och intesåledesskrivning. Den är
isjukskrivnahar varit001kohort 2påbaserasdien personer somaven

tid.årsföljts i tvåharKohortenheltid.påveckorfyra
datamaterialundersökningensanalyseratharRiksförsäkringsverket

arbetsgivarensgällervadspeciellträkning,AGRA-utredningensför
med arbetsgiva-arbeteförsäkringskassansochrehabiliteringsinsatser

enkäterochförsäkringskassanmaterial frånpåbaserasAnalysernaren.
kortföljernackbesvär. Härochmedtill sjukskrivna samman-enrygg-

resultaten.de viktigastefattning av
sjuk-devillurval, detundersökningens sägagällerdetNär som var

kvinnor.majoriteten 57veckor, procentfyralängre ärskrivna än --
totaladetfjärdedelEnlängresjukskrivna männen.änKvinnorna är av

arbetsplatserarbetade påundersökningenideltogantalet sompersoner
mellanjämtfördelassjukskrivnaanställda. Detiofärremed än annars

medförvaltning,offentligochservicesektomtillverkningssektom,
blirfriskskrivninggällerdetNärarbetsgivaren.främstakommunen som

dagar, 75inom 90friskskrivna procentförsäkrade heltde39 procent av
Äldre friskskrivsår. äntvåinomoch 83ärinom procent senare yng-ett

Snab-arbetsplatserna.devanligast på störstafriskskrivningoch ärre
ochtillverknings-ikommunernaanställda i samttillfrisknarbast ser-

vicesektom.

arbeteåtergångmöjliggöra iföråtgärderArbetsgivarens att

desjukfall 35vidagerande procentarbetsgivarensVad gäller avanser
Knapptbristandevisararbetsgivarensjukskrivna varatt engagemang.

kontak-förstainitierade denarbetsgivarensjukskrivenfemte attanger
tiondeanställd. Så många attocharbetsgivaremellan angersom varten
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arbetsgivaren uttrycker misstanke de sjukskrivna inte sjuka.att ärom
Till arbetsgivarens fördel dock de, åtgärd väl vidtas,att näranses age-

snabbare försäkringskassan.änrar
Bland de första åtgärder arbetsgivaren vidtar i sjukfallett är attsom

rehabiliteringsutredning. Mediantidengöra för arbetsgivarenen en av
utförd utredning dagar.76 Enligt de tillfrågadeär försäkrade genom-
förs dock rehabiliteringsutredning endast hälfteni sjukfallen. ba-Påav
sis den information tillgänglig finns ingen möjlighetär bedö-av attsom

det obehövligt utredningär i degöra övrigaatt sjukfallen.ma om en
Enligt försäkringskassan bilden negativ.är endastän I 40 procentmer

sjukfallen det utredning. Närgörs utredning väl utförsav en en genom-
förs den i 80 fallen arbetsgivaren, i 20procent fallenprocentav av av

försäkringskassan. drygtI fjärdedel arbetsgivarens utredningarav en av
måste dock försäkringskassan påminna arbetsgivaren eller be om
komplettering. deI sjukfall där för rehabiliteringsutredningenansvaret
åvilar arbetsgivaren denne 90gör utredningarna. Iprocent resteran-av
de tio sjukfallen utför försäkringskassan arbetsgivarensprocent ålig-av
ganden.

Enligt försäkringskassan andelen kvinnor behöverär rehabi-som en
literingsutredning och blir föremål för utredning andelenstörre änen

Det saknas rehabiliteringsutredningarmän. i lika många fall för kvinnor
för Rehabiliteringsutredning aktuellmän. i ungefär likaärsom stor ut-

sträckning i alla åldersgrupper. de sjukfallI där arbetsgivaren bör göra
rehabiliteringsutredning utför arbetsgivaren den minsta andelenen ut-

redningar för mellan och18 29 år. Förklaringen kan attpersoner vara
dessa oftare har tillfälliga anställningar äldre. Störst andel rehabilite-än
ringsutredningar sker vid arbetsplatser mellanstorlek, med 10-49av an-
ställda, där hälften de sjukskrivna erhåller rehabiliteringsutred-av en
ning. Detta kan jämföras med de arbetsplatserna därstörre endast en
tredjedel de sjukskrivna blir föremål för rehabiliteringsutredning.av en
På de arbetsplatserna genomförsstörre mindre andel rehabiliterings-en
utredningar troligt behov, på små ellertrots medelstoraett än arbets-
platser. Försäkringskassan 15 rehabiliteringsutred-övertar procent av
ningama på arbetsplatser med färre tio anställda.än Detta kan jämföras
med knappt tio de arbetsplatsernasstörre utredningar.procent Störs-av

andelen de utredningar försäkringskassanta får kommerta överav som
från servicesektom. Störst andel arbetsgivare uppfyller sitt utred-som
ningsansvar finns inom landstingen och i den kommunala sektorn.
Trots troligt behov föreligger har kommunernaatt däremot den högsta
andelen icke utförda rehabiliteringsutredningar.

En femtedel de sjukskrivna med och nackbesvär erhållerav rygg- en
rehabiliteringsåtgärd från arbetsgivaren. Fler kvinnor än män attanger
arbetsgivaren bör in åtgärder. Trots dennasätta skillnad behovi får
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kvin-innebäråtgärd vilketoch kvinnorandel attungefär lika mänstor
arbetsgi-gradtillfredsställda i lägrerehabiliteringsbehovfår sina avnor

stånd blirtillrehabiliteringsåtgärd väl kommerNärmän.än envaren
and-förändrade. Iarbetsuppgifterfår sinaomplacerade elleroftastmän

omvända:detskeranpassad. kvinnorFörarbetsplatsenhand blirra
förändringelleromplaceringochoftastarbetsplatsen avanpassas
arbetsprövningochArbetsträningandra hand.iarbetsuppgifter kommer

meddock tolkasbörresultatför Dessaför kvinnorvanligare män.änär
förföremålblivitharfårelativteftersomförsiktighet personer

åtgärder.arbetsgivarens
återgång iunderlättaförvidtararbetsgivarenåtgärder attdeAv som

sjukskrivningensefterdagar78arbetsplatsenanpassningarbete sker av
vidtas någotarbetsträningellerArbetsprövninggenomsnitt.ibörjan se-

rehabiliteringsåtgärdochgäller ålderdetdagar. Närefter 90 ver-nare,
Sjukslcrivnalika.relativtåldersgrupperallabehandlaarbetsgivarnakar

tredjedeleftersommissgynnade näradocksigårunder 30 enmeranser
åldersgruppema,de övriga attimångadubbelt sådem, angersomav

får några.intearbetsgivarenrehabiliteringsåtgärderbehöver menav
rehabiliteringsutredningar,förliksom attkanFörklaringen yngrevara,

äldre.anställningartillfälligahar änoftare
påutsträckningåtgärder i störreförekommer störreSom väntat

de mindrePålikabehovetmindre, är stort.arbetsplatser trots attän
rehabilite-otillfredstställdahardefemtearbetsplatserna attanger var
arbetsplat-övrigapåhälften sååtgärderpåBristen är storringsbehov.

rehabiliteringsåt-vidtasbranschefterfördelasarbetsplatsernaOmser.
Skillnadenlandstingen.inom ärandel, 39tillgärder procent,största

vidtas i 20-25där åtgärdersektorer/branscherövrigamarkant pro-mot
sjukfallen.cent av

vidtagitsdär åtgärd intesjukfallpå de trotskoncentrerarOm vi oss
iarbetsgivarenåtgärder frånpå är störstbehovendet sigbehov visar att

den hjälp deha fåttsiganställd intefemtedärservicesektom, anservar
tillverlcningssektom. Enimed 13jämföraskan procentbehöver. Detta

försäk-därrehabiliteringsutredningarmedhärkanjämförelse göras
servicesektom.från justutredningarandelfårringskassan störstöverta

deinformationshämtningförarbetsgivarenmedkontakterFörutom om
försäk-aktuellt forblikan detarbetssituation,och derassjukskrivna

arbetsgivarenflerpartssamtal medkalladesåharingskassan som enatt
arbetsgivarenmedkontakterförsäkringskassanssamtalsparterna. Avav

med hjälpaktörerdär fleraflerpartssamtal,tillleder hela 39 ettprocent
rehabilite-framgångsrikfram tillförsöker kommasakkunskapsin enav

arbetsplatsensmedsamtal ökardessaFörekomstenringssatsning. av
branscher.olikaskillnad mellandet ingenfinns störrestorlek. Däremot
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Under sjukslcrivningsperioden fick de försäkrade beskriva vilka fak-
de uppfattade nödvändiga förutsättningartorer för återgång arbe-isom

Vid jämförelse mellan kvinnorte. och visar det sig de sjuk-mänen att
skrivna kvinnorna 25 fler faktorer vilket tyderprocent än påmän,anger

kvinnor upplever hjälpbehovatt större Under de förstaän män. måna-
derna sjukfallet förändringar i arbetssituationenär och stöd frånav
arbetsgivare och arbetskamrater viktiga. Var tredje sjukskriven anser

arbetsgivarens hjälp och arbetskamraternasatt stöd avgörande förvara
möjligheten börja arbeta. Efter år de sjukskrivnaatt inte likaett tror
mycket på arbetsgivarens möjligheter hjälpa dem. fram-Denatt mest
trädande faktorn, minskade sjukdomsbesvär,utöver dock denär egna
motivation för återgå i arbete. hälftenMer hävdar efteratt än må-en
nads sjukskrivning den viljan avgörande faktor föratt är åter-egna en
gång i arbete. Betydelsen motivation minskar, inte överraskande,av
längre sjukfallet pågår. Fortfarande efter två års sjukskrivning betraktar
dock fjärde sjukskriven motivationen betydelsefull driv-var som en
kraft. Mer tredje sig hainte rådän sjukskriven ochattvar anser vara ser
den ekonomiska förlusten avgörande faktor under hela förstasom en
året.

Samma frågor avgörande faktorer ställdes till demävenom som
återgått i arbete. Svaren slags facit för vilka faktorerettger som var
viktiga förutsättningar för arbetsåtergången. På kort sikt dennämns eg-

viljan och minskade sjukdomsbesvär de avgörande fakto-mestna som
Hela 85 dem återgick i arbete underprocent det förstarerna. av som

året och hälften dem återgicköver under det andra året,av som anser
den viljan avgörande betydelse.att Under första åretegna var av anser

hälften de tillfrågade den ekonomiska förlusten under sjukskrivning-av
de avgörande faktorerna. framstårDäremot faktorer knut-en vara en av

till arbetsplatsen viktiga faktorer för många längre sikt. Enna som
tredjedel dem återgick i arbete någon gång under andra åretav som
hävdade arbetskamraternas stöd betydelseatt och fjär-nästanvar av en
dedel åberopade arbetsgivarens hjälp viktig faktor. Nytt arbetesom en
och olika förändringar i arbetssituationen hälften.omnämns Där-av

såväl fackets försäkringskassansemot insatser mindre bety-var som av
delse för dessa långtidssjuka. Sammanfattningsvis antyder deattsvaren
sjukskrivna förväntar sig mycket hjälp från arbetsgivaren och arbets-
kamraterna, Åförlorar på deras insatser på längretron sikt. andramen
sidan visar från dem återgått i arbete många lösningarattsvaren som

fram just i samarbeteväxer mellan arbetsgivaren och de sjukskrivna
och med bra stöd från arbetskamraterna.



Bilaga 34131998:104SOU

med arbetsgivarenarbetetrehabiliteringsansvar iFörsäkringskassans

medgrad kontakti högreförsäkringskassansjukskrivningenUnder tar
kon-Försäkringskassanmarkant.Skillnadenmed ärkvinnor män.än

försäk-Majoriteten40 män.kvinnor procenttaktar 60 motprocent av
arbetsgivareochförsäkrademed ärkontaktersamtligaringskassans

för-mellankontakterna ärEndast 14försäkrade.den procentmed av
kontaktminstharFörsäkringskassanarbetsgivare.ochsäkringskassan

förkontakteroch fleståråldern 18-29iförarbetsgivaremed personer
medkontakterflestharFörsäkringskassanår.30-39åldernipersoner

Försäkringskassananställda.med 10-49arbetsplatserna,medelstorade
de mellan-respektive 21de procentkontaktar 16 stora,procent avav

ochförsäkringskassamellankontakterAndelenarbetsgivarna.stora
arbetsplat-de minstafler pågånger änarbetsgivaremellanstora är tre

anställda.under 10medserna
arbetsgivarenmedkontaktförstaförsäkringskassansAndelen där

försäkringskassansEfter39flerpartssamtal procent.följdes ett varav
flerpartssamtal.tillledde 29försäkrade ettden procentmedkontakt

följsoch arbetsgivarenförsäkringskassanmellanKontakter avsom
denåldersgrupperallavanligt ilika utomflerpartssamtal i settär stort

den äldstaiovanligare. Förflerpartssamtal någotdär är personeryngsta
med arbetsgivenkontakterförsäkringskassanslederåldersgruppen mer

försäk-ochförsäkringskassaKontakt mellanflerpartssamtal.tillsällan
andel flerpartssam-tilldäremotleder störreåldersgruppförrad samma

försäkringskassamellankontaktinledandeEftergenomsnittet.tal än
arbetsplatsenvanligare är.flerpartssamtal störrearbetsgivareoch är

olikamellanskillnadvisar ingenUndersökningsmaterialet större
leder tillkontaktergällerdetsamhälletibranscher/sektorer när som

flerpartssamtal.
kanrehabiliteringsåtgärd, rättbehöverförsäkradedenOm gesomen

reha-försäkringskassanska upprättarehabiliteringsersättning,till en
Ande-rehabiliteringen.tidsplan förblandmedbiliteringsplan annat en

på-rehabiliteringendärnackbesväroch/ellermedindividerlen rygg-
Detrehabiliteringsplan 23 upprättasprocent.fastställdförebörjades var

bådaför Förför kvinnorrehabiliteringsplaner män.änandelstörreen
troligt be-hadeplandär ingen upprättats, trotsandelengrupperna var

Åldern ha någondäremot inte störreut attcirka 16hov, procent. ser
Alternativet,ellerrehabiliteringsplan upprättasbetydelse för om en

förnaturligtaktuell, störstrehabiliteringsplan äräringen nog somatt
Landstingetår.mellan och 5950 ärdvs. deåldersgruppen,äldstaden

rehabiliteringsplanupprättande ärdärsysselsättningssektorden van-av
rehabiliterings-upprättadessjukfallen36helaligast. I procent enav

sektorn.statliga Dendenimed 20jämföraskanplan, vilket procent
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genomsnittliga tiden för fastställande rehabiliteringsplanen 134ärav
dagar efter sjukskrivningen har börjat.att
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Riksförsäkringsverketsl
nackeochundersökning Rygg

syfteochBakgrundl.l

Sahlgrenska universi-medsamarbetebedriver iRiksförsäkringsverket
förvadkartläggaför görs attundersökningtetssjukhuset att somen

för-förarbetslivet ochtilltillbaka attmed ryggbesvärmänniskorhjälpa
Undersök-hjälpa dem.förvad kan göras attkunskapenbättra somom

andWork Reinteg-projekt, Incapacitjøinternationelltingår iningen ett
socialförsäkringsadministratio-genomförs gemensamtration, avsom

Tyskland och USA.Sverige,Nederländerna,Israel,Danmark,inerna
sjukskriv-vid långvarigdiagnosenvanligastedenOnt i ärryggen

länder.andra I Sve-mångaoch iSverigeförtidspensionering iochning
sjulcpenningkostna-femtedelför drygtibesvärrige avenryggensvarar

andellikaförocheller längredagar stor60sjukfalliderna är ensom
Enligtförtidspensioner.ochsjukbidragnybeviljadeförkostnadernaav

gjortSocialstyrelsenochRiksförsäkringsverketuppskattning somen
grund iuppstår påårligenproduktionsbortfall ontuppgår det avsom

Riksförsäkringsver-Därför fokuserarkronor.miljardertill 30ryggen
ryggbesvär.grundsjukskrivning påpåundersökningkets av

1997:11Socialdepartementet,AGRA-utredningenbegäranPå av
undersök-delaruppgifter i debearbetatRiksförsäkringsverkethar som

föråtgärderförsäkringskassansoch attarbetsgivarensningen avser
till arbetet.tillbakasjukskrivnahjälpa de

studiepopulationGenomförande och1.2

åtgärderdeeffektenutvärderasyftefrämstaUndersökningens är att av
sjuk-tidsefterbli möjligtarbete skaiåtergångförvidtas att ensom

aktörsinriktad.åtgärdsinriktad och intesåledesskrivning. Den är
001studiepopulationen 2bestårundersökningensvenskadenI av

dagar påminst 28sjukskrivnahar varit18-59 åranställda ålderni som
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heltid för ländryggsbesvär eller nackbesvän De företagare el-som var
ler arbetslösa börjani sjukskrivningen har således uteslutits. Samtli-av

uppfyllde dessa kriterier valdes fortlöpande vid 28ga personer utsom
dagars sjukskrivning inklusive sjuklöneperioden mellan november
1994 och oktober 1995 vid de allmänna försäkringskassorna i Göteborg

i Stockholms, Kristianstads, Västmanlandssamt och Västernorrlands
län. Undersökningsgnippen följdes under två år och fick under denna
period besvara enkäter vid fyra tillfällen: 28 och 90 dagar ochsamt ett
två år efter den ursprungliga sjukskrivningsdagen. Enkäterna berör den
försäkrades hälsotillstånd, arbetssituation, arbetsförmåga, social situa-
tion och ekonomiska förhållanden, medicinska behandlingar och arbets
livsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Från försäkringskassoma samlades
uppgifter in till exempel försäkringskassans handläggning sjuk-om av
fall och vidtagen arbetslivsinriktad rehabilitering under motsvaran-om
de tvâårsperiod.

Var tionde tillfrågad avstod från medverka i undersökningen, vil-att
ket normal andel i undersökningarär denna Uppgifter fråntyp.en av
försäkringskassan finns således för 91 studiepopulationen,procent av
l 822 Därutöver uppstod bortfall under den tvååriga under-ettpersoner.
sökningsperioden. Den första enkäten besvarades 70 procentav av
studiepopulationen, 1 393 Samtliga fyra enkäter besvaradespersoner.

887av personer.
Män besvarade enkätema i mindre utsträckning kvinnor och deän

i lägre grad de äldre. De sjukskrivnaän under kortare tidyngre som var
månader svarade också mindreän i utsträckningtre de sjuk-än som var

skrivna under längre tid. Bortfallet Göteborgistörsten av svar var

1.3 Rapportens uppläggning
detI följande kapitlet redovisas de uppgifter utredningen har be-som

ställt från undersökningen Rygg och nacke. Avsnitt inleds2.1 med en
presentation karakteristika för de sjukskrivna och deras arbetsplat-av

Såväl de sjukskrivnas förväntningar på insatser från olika aktörerser.
möjligheter till återgång i arbete på arbetsplats belyses.som samma

Avsnittet innehåller översiktlig beskrivningäven de sjuk-nären av
skrivna avslutar sina sjukfall under den tvååriga uppföljningstiden. I av
snitt 2.2 beskrivs rehabiliteringsprocessen fram till den punkt då

1Minst 90 dagar deni internationella studien.
2Närmare beskrivning studiepopulationen och bortfall finns iav
Projektbeskrivning och undersökningsgrupp, Rygg och Nacke
Riksförsäkringsverket och Sahlgrenska universitetssjukhuset, 1997.
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arbetsgi-beskrivningtill stånd. Enrehabiliteringsåtgärder kommer av
för-beskrivningoch2.2.1läsa i avsnittfinnsinsatser att avenvarens

återfinns imed arbetsgivaresamverkanåtgärder isäkringskassans av-
snitt 2.2.2.
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2 Resultat

Även undersökningen inte aktörsinriktad det möjligtär är sär-attom
skilja arbetsgivarens åtgärder från de åtgärder initieras försäk-som av
ringskassan till 89 dagar efter sjukskrivningens början Med hjälpupp

de uppgifter de sjukskrivna lämnat i 90-dagarsenkäten detärav som
möjligt få relativt heltäckande bild arbetsgivarens åtgärder föratt en av

underlätta arbetsåtergång under de förstaatt månaderna sjuk-tre av
skrivningen. Försäkringskassans handläggning sjukfall och samord-av
ning den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan belysas under helaav
den tvååriga undersökningsperioden med uppgifter försälaingskas-som

lämnat. Redovisningen baserar sig huvudsakligen på de enskildassan
enkätsvar och mindre gradi på information från försäkringskassan

2.1 Vad karakteriserar de sjukskrivna och
deras möjligheter till återgång i arbete

Kön och ålder

Majoriteten dem sjukskrivits fyra veckor eller förlängre besvärav som
ländryggi eller nacke kvinnor 57 procent. åldersför-Däremotvar var

delningen relativt jämn. Närmare 90 fördelades jämnt i ålders-procent
30-59 år. Resterande 13 fanns i åldersgruppen 18-29procentgruppen

ar.

3 tvåDe aktörerna längreinte möjliga skilja på i samband åtgärdermed forattvar
perioden 90 dagar-Z år efter sjukskrivningens början då studien anpassades till
den internationella studien, där aktörsperspektivet ingår.inte
4Antalet varierar i redovisningen såväl mellan inom enkätema. Varia-svar som
tionen beror bland bortfallet mellan enkätema.annat Dessutom har vissa frågor
endast ställts till utvald del Några har också valt lämna delatten av personema. en
frågor obesvarade. frånInformationen försäkringskassan betydligt fleravser per-

enkätsvaren eftersom bortfalletän frånuppgifter försäkringskassansoner ärav
mycket litet.
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Arbetsplatsens storlek

undersökningsgruppen, arbetadebetydande majoritet 64En procent,av
färre anställda. fjärdedel arbetadepå arbetsplatser hade 50 Enänsom

anställdamed färre arbetadepå mycket små arbetsplatser 10 Män iän
arbetsplatser.utsträckning kvinnor påstörre än stora

facklig tillhörighetBransch och

enligtanvänds i denna redovisningbranschindelningDen är,som
kombination Svensk närings-önskemål från AGRA-utredningen, en av

offentlig förvalt-SNI och arbetsgivare inomgrensindelning typ av
sjuk-återfinns drygt tredjedel deFördelade på dettaning. sätt aven

tredjedeltillverkninginsdustrin och knappt inomskrivna inom ser-en
anställda offentlig förvaltning medvicesektorn. tredjedel inomEn är

dominerande arbetsgivaren medden klart 23kommunen procentsom
sjukskrivnaF det gällerKlara könsskillnader finnssamtliga närav

för-anställda offentligHälften kvinnorna ibranschtillhöiighet. ärav
tredjedelar harframför allt kommuner. Tvåvaltning, i männen ar-av

fjärdedel servicesektorn. Endasttillverlcningsindustrin och ibete i en
offentliga sektorn. åttaanställda den Sjuiåtta männen ärprocent avav

fackligt förbund.anslutna tilloch tio kvinnornio är ettmän av

riskskrivningF

fyra veckorsjukskriven på heltid iUndersökningsgruppen hade varit
blev sammanlagtvaldes till studien. 39den Av procentnär gruppen

år ochhelt friskskrivna dagar, inom 83inom 90 75 procentprocent ett
sjukskrivna under längre tidvanligentvå år. Kvinnorinom än mänär en

undersölming. blev 43och i denna Avså fallet männen procentär även
kvin-månader jämfört medhelt friskskrivna 36inom tre procent av

marginellt års sikt. äldreSkillnaden minskar endast på två Denorna.
framför allt åldersgruppenfriskskrivs de 50-59Det äränsenare yngre.

och skillnaden ökarfrån de åldersgruppernaskiljer sig övrigaår som
bliruppföljningstiden. Exempelvis 90slutet under den tvåårigamot

5 eller förvaltningen.endast delar företaget OmAntalet anställda kan avse av
avsåg frågan arbetade påeller landet demverksamheten spridd över orten somvar

adress.samma
6 varifrån studiepopulationen kommer, kommunenGöteborg, 26I ärprocent av

sjukvården.huvudman för
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åldersgruppen år helt friskskrivnai 18-39 inom två år, jämförtprocent
med åldersgruppen73 i år.50-59procent

Friskskrivningen vanligast depå arbetsplatserna, framförär största
allt på kort sikt. På arbetsplatser med eller fler50 anställda blev 42 pro-

friskskrivna månader.inom kan jämföras medDetta 35cent tre procent
friskskrivna på arbetsplatser med färre anställda.50än

Friskskrivningen på kort sikt kraftigt mellan olikavarierar branscher
jämnar med tiden. kommuner tillverknings-sig I i ochut samtmen

sker friskskrivningen tidigast.servicesektom Inom månader blevtre
friskskrivnacirka 40 de sjukskrivna helt vilket kan jämförasprocent av

med resultaten i landsting 32 procent och 25 procent. Skill-staten
naden mellan branscherna minskar dock redan under det första året till
fem procentenheter.

finnasSammanfattningsvis verkar det på några månaders sikt tyd-
liga friskslcrivningsgrad mellan och kvinnor, mellanskillnader i män

olika storlek och mellan olika branscher.anställda på arbetsplatser av
Även det kan dras några säkra slutsatser orsakerna tillinteom om

eller storlekar arbetsgivare så kanskillnaderna mellan olika typer av
indikation på arbetsgivamas skilda förutsättningarresultatet attvara en

för rehabiliteringen ålagts dem. Skillnadernaklara det ansvar somav
skulle kunna tyda dejämnar på års sikt. påsig 1-2 Detta attut even-

olika åtgärder kantuella initiala skillnaderna, de arbetsgivamas gesom
till rehabiliteringsåtgärderupphov till, försvinner och tillgången ochatt

försäkringskassan påbörjatåtergång arbete blir likartade dåi mera sam-
rehabiliteringen.ordningen den arbetslivsinriktadeav

arbeteMöjligheter till återgång i

faktorerför arbete påverkas många andraFörutsättningar återgång i av
hälsotillstånd. faktor underlättar återgången fortsattEnän ärsom en

anställning hos arbetsgivaren.
och 90-dagarsenkäten drygt28-dagarsenkäten 80I attprocentsvarar

de har arbete återvända till. Redan under de första månaderna ef-ett att
har såledessjukskrivningens början tionde sjukskriven förloratter var

befararsin anställning och trettonde bli friställd. Elva månaderattvar
l-årsenkäten, har andelen sjukskrivna hari anställningsenare, som

minskat till 63 procent.
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Vilka möjligheter finns då för arbetsgivare insatser förgöraatt reste-
rande 80 de anställda för hjälpa dem tillbaka till arbetetprocent attav

fjärdedel sjukskrivnaDrygt de bådei 28-dagars och 90-en av uppger
dagarsenkäten deras arbetsgivare har arbetsuppgifter de kanatt ut-som
föra med hänsyn till ryggbesvären. deras fall finnsI således, enligt de
sjukskrivna anställdas uppfattning, möjligheter till omplacering till and-

arbetsuppgifter kan skötas ryggbesvär. Samtidigt cir-trotsra som anger
ka 40 sådana arbetsuppgifter inte finns tillgå hos arbets-procent att att

och likagivaren många osäkra på arbetsgivarens möjligheternästan är
erbjuda lämpliga arbetsuppgifter.att
Klimatet arbetsplatsen kan ocksåpå bidra till de sjukskrivnas egen

bedömning möjligheten återgå i arbete och till viljan det.att göraattom
allra flesta, omkringDe 80 känner välkomnasig tillbaka. Enprocent,

fem går således ovisshet framtiden hosi arbetsgivaren eller kän-av om
sig till och med ovälkommen tillbaka.ner

faktorer för arbetsåtergångAvgörande

sjukskrivna ombadsDe vilka faktorer de uppfattade nöd-att ange som
vändiga förutsättningar för återgång i arbete. fanns alternativaDet 13
faktorer välja mellan och kunde välja valfritt alternativ.antalatt ettman
Fyra alternativ handlade förändringar på arbetsplatsen och arbets-om
livsinriktade rehabiliteringsåtgärder och fyra alternativ stöd ochom

Övrigahjälp från olika på arbetsplatsen. alternativ rörde motiva-parter
och ekonomiska drivkraftertion insatser från försäkringskassan.samt
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arbetsåtergång.möjligheten tillAvgörande faktorer förTabell 1
Procent

Enkät till individerna efterAvgörande faktor
år år90 1 228

dagar dagar
besvär/Minskade

10091 8591effektiv behandling
träning/ arbetsprövningYrkesinriktad

26 3020 24
arbetsuppgifter/iFörändringar

1820 1219älpmedelarbetshj
28arbete/Nytt
163 1 3628arbetsuppgifterandra

30 2524 27arbetstidKortare
23 1432 33hjälpArbetsgivarens

1316 10Företagshälsovårdens hjälp 20
16 1430 27stödArbetskamratemas

1313 13 13hjälpFackets
2625 29 31hjälpFörsäkringskassans

48 34 2454börja arbetaviljaMin attegen
1338 37 35sjukskrivenrådinteHar att vara

655 288 1191019Antal
väljas samtidigt överstigerkanalternativfleraEftersomAmn. summan av

procenttalen 100.

Valleihop tabellde två första har slagits idärBland de alternativen,13
flera villkor skaalternativfler Attän männen.kvinnorna 25 procentut

tyderarbete blir möjligtåtergång iinnanför kvinnornauppfylldavara
hjälpbehovuppleverkvinnorna än männen.på störreettatt

de flesta.faktornaturligtvis denMinskade besvär nämnsär avsom
förändringarpå iförväntningarmånadernade förstaUnder är även

och arbetskamraternafrån arbetsgivarenoch stödarbetssituationen
sjukskrivna arbetsgiva-detredjedelframträdande. Närmare anseraven

avgörande betydelse förarbetskamraternas stödhjälp och vara avrens
endasthjälp 13arbeta. Facketsmöjligheten börja nämns procentatt av

lika myck-sjukskrivna inte längreEfter år desjukskrivna.de ett trorav
arbetslivet.dem tillbaka till Ihjälpamöjligheterpå arbetsgivarens attet

hjälp ochförsäkringskassansarbete,stället att ett annatmanuppger
lös-skulle tänkbarayrkesinriktad träningellerarbetsprövning vara

till arbetsåtergång.ningar
Även arbetsförmåganförlångsiktigade sjukskrivnas prognosegen

villkor för åter-nödvändigtarbete för mångavisar är ettannatatt ett
28-dagarsenkätenredan påfjärdedel igång i arbete. En attsvarenanger
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de kommer arbeta yrke.i blir, naturligtPrognosenettatt annat nog,
dystrare längre sjukskrivningen fortgår. Efter sjukskrivningårsett

tredjedel de byta yrke. fjärdedelmåste de aldrigEnatt tror attanser en
kommer kunna arbeta igen. demAv inte sig kunna arbetaatt trorsom
igen de flesta hälsotillstånd orsak till arbetsoförmågananger som men

tredje något lämpligt arbete finnsinte tillgå. Detän att attmer var anger
således troligt skulle fortsättamånga kunna arbeta de kun-är att att om

de finna arbete där deras restarbetsfönnåga skulle kunnaett annat tas
tillvara.

Översikt rehabiliteringsprocessen2.2 av

detta kort allmänI avsnitt vi presentation rehabiliteringspro-ger en av
fram rehabiliteringsåtgärdtill dess kommer till stånd. Sedanattcessen

har arbetsgivaren förstahandsansvar för de anställdas rehabili-1992 ett
tering. försäkrades arbetsgivare skall, tillsammans med denDen an-
ställde, klarlägga eventuellt rehabiliteringsbehov tilloch nödvän-attse
diga rehabiliteringsåtgärder vidtas. Försäkringskassan förhar ansvaret

bevaka behovet klarläggs. rehabiliteringsutredning blandEn görsatt att
behovet rehabilitering oklart eller det kan bli aktu-när är närannat av

ellt utanför arbetsplatsen. det framstårmed åtgärder Om inte obe-som
hövligt rehabiliteringsutredning påbörjas fyraska inom veckor frånen
det sjukdom Utredningenanmälan gjorts. ska leveras till försäk-att om

veckor. utredningringskassan inom åtta En ska den försäk-göras om
rade sjukdom helt eller delvis frånvarandepå grund varit från sittav
arbete längre fyra veckor följd, den hafttid i anställde flera kor-än om

sjukfall eller själv begär utredning.tare en
Ofta behövs flera olika rehabiliteringsåtgärder och lika ofta är an-

fördelat på olika aktörer. Försäkringskassan ska samordna reha-svaret
biliteringen och till åtgärder vidtas snabbt och smidigt Rehabili-attse
tering och rehabiliteringsersättning enligt lagen allmän försäkringom
AFL, 1991:12. FörsäkringskassanRFV REKOMMENDERAR ansva-

för planera och aktivt följa den rehabilitering för-denattrar upp som
säkrade fall,behöver. särskilda den försäkrade har fleraI t.ex. om
arbetsgivare, ska försäkringskassan rehabiliteringsutredningen.överta

underlätta samarbetet vid rehabilitering ska det, enligt Riksför-För att
säkringsverkets föreskrifter, finnas lokala samverkansgrupper i varje
kommun. det enskilda rehabiliteringsärendet kan informellaMen i grup

sammansättningen varieras utifrån den försäkrades behov,per, vars
tillsättas efter behov. till rehabiliteringsåtgärden blirFör så ef-att attse
fektiv eftermöjligt ska försäkringskassan, medgivande den för-som av
säkrade, verka för flerpartssamtal kommer till stånd. dessaIatt ett
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från arbetsgivare, hälso- och sjuk-kan berördamöten representanter
och arbetsmarknadsmyndigheter deltaga.vård, socialtjänst

tillbehöver rehabiliteringsåtgärdden försäkradeOm rättsom geren
rehabiliteringsplan. Pla-ska försäkringskassanersättning, upprätta en

får den rehabiliteringtill den försäkradesyfte ärär att att somsenens
för försäk-arbete. Planen underlagför återgång inödvändig är även

med rehabiliteringsplanenarbetetringskassans beslut ersättning. Iom
och dels medkontakt med de sjukskrivnadelsförsäkringskassantar

Försäkringskassanaktörer efter behov.och övrigaarbetsgivare ansva-
ska blandföljs. Rehabiliteringsplanenrehabiliteringsplanenför attrar

åtgärder pla-för rehabiliteringen, vilkainnehålla tidsplanannat somen
Rehabiliterings-för åtgärderna vidtas.och attansvararneras vem som

fram tillrehabiliteringsplanen båda led i nåutredningen och är att en
försäkrade.rehabiliteringsåtgärd för denlämplig

rehabiliteringspro-de olika ifå uppfattningFör när stegenatt omen
för deöversikt mediantidpunktemafigurkan i 2tas, avencessen ges

ochmed sjukskrivning för besvär iåtgärderna sambandvidtagna i rygg
rehabiliteringsprocessen haraktörernas roll iförtydliganacke. För att

och försäk-delats på arbetsgivaretidpunkternade genomsnittliga upp
ringskassa.

12 18-1242
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Arbetsgivarens åtgärder för möjliggöra2.2.1 att

återgång i arbete

arbetsplatsen och de sjukskrivnaKontakter mellan

sjukskrivningen har tidhålla kontakt under påVikten att senareav
och arbetsgivare. Kontakter harför både de sjukskrivnapoängterats

faktor för utvecklingen sjukroll.viktig förebyggandesetts av enensom
med arbetsplats under sjukskriv-också haft kontakt sinNio tio harav

fjärdedelar dem har haftdagar. Närmareningen inom 90 tre av som
med arbets-själva har den första kontaktende tagitkontakt attanger

platsen.
den första kon-främst arbetsledaredetarbetsgivareHos är tarsom

för deArbetsledaresjukskrivna. 13takten med de procent avsvarar
också aktiv ochArbetskamraternakontakterna.första är part svararen
kontakterna. denandel de första Däremotlikaför tasnästan stor aven

företagshälso-personalansvarig ellermycket sällanförsta kontakten av
vård.

Försäkringskassomas hand-Riksförsäkringsverkets tillsynsrapportI
1998:4 konstaterasRFV ANSERohälsoförsäkringamaläggning av

kontakt med de anställda under sjuk-troligen intearbetsgivaren taratt
dennaåtergången i arbete. Resultaten iför diskuteraskrivningen att

lyfts fram tillsynen rehabilite-brister iundersökning styrker de avsom
andel de första kontakternaarbetsgivarenssåtillvidaringen äratt av

anställ-till de sjukskrivnahänsyn dockSamtidigt börliten. äventas att
och rehabilitering.for situation sin Denhar sinda storaett egenansvar

också de aktiva och tagitanställda hävdar varitdemajoriteten attav
med arbetsgivaren.första kontaktenden

agerandeArbetsgivarens

utgångspunkt för arbetsgivarensnaturligförsta kontaktenDen är en
drygt tredjedel90-dagarsenkätenfortsatta agerande. I attanser en

tillbaka tillhjälpa de sjukskrivnaarbetsgivaren tidigt mån attvar om
visserligenfemtedel arbetsgivarenarbete, medan att var ange-en anger

tid åtgärder kom till stånd.hjälpa det innanlägen att togattom men
och bristafallen arbetsgivaren passiv i35I procent vara enga-av anses

till och med arbetsgivarentionde sjukskrivenoch attangergemang, var
de sjuka.har uttryckt misstanke inteattom var

bedömer arbetsgivarens agerandeUndersökningsgruppen något
försäkringskassans agerande. Fler sjukskrivnaannorlunda attän anser

vidta åtgärder, färre såarbetsgivaren avvaktar passivt attutan att anser
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de fall där aktörerna vidtar åt-med försäkringskassan. Men ifalletär
försäk-snabbaresjukskrivna arbetsgivarengärder de änatt ageraranser

ringskassan.

rehabiliteringsutredningArbetsgivarens

arbetsgivarensallmänna bedömningenbakom denVad ligger avsom
information arbetsgivarensytterligarebelysas medagerande kan om

arbetsgivaren har gjortsjukskrivnaHälften deåtgärder. att enangerav
fallen de sjukskrivna ini-femtedelrehabiliteringsutredning. I taraven

med försäkringskas-i likhetmedan arbetsgivaren,utredningtiativ till
Även de sjuk-fallen. häraktiva i 15den procentär parten anseravsan,

arbetsgivaren.aktivasjälva har varitskrivna de änatt mer
undersökningenfinns tillgänglig iden informationbasisPå somav

det obehövligtbedömamöjlighetfinns det ingen göraattatt enom var
avslutade sinhälften fallen. Klart mångaandrautredning deni är attav

de valdes till under-efter den dagen då28:esjukskrivning relativt snart
motiveradrehabiliteringsutredning iinte intesökningen och att varen
dock sjuk-undersökningsgruppenHeladeras fall. 61 procent varav
sjukskrivnaDärtill kommer demånader.skrivna längre än tre som var

sjukfall skulleflesta dessa längremånader. de allraIuppemot tre enav
bakgrund dettabehövts.troligen ha Motrehabiliteringsutredning terav

gjordesrehabiliteringsutredning endast i 49märkligtdet sig att pro-en
Även ha tilltill några kan sighänsynfallen. vänttas attcent omav

utredningkassan skulle imed krav påförsäkringskassan göraattett en
från arbetsgivarenspassivitetantyderfor arbetsgivarenstället svaren en

sida.
ob-försäkringskassan, kanfrånInformationen sägas vara mersom
för-rehabiliteringsutredning,det gällerenskildasjektiv de närän svar

genomförs reha-försäkringskassanbilden. Enligtnegativastärker den
ti0.7 tredjedel fallenfyra sjukfallendast i Ibiliteringsutredning en avav

genomfördes utred-fjärde fall ingenaktuell.utredning inte I vartvar en
försäkringskas-obehövligden hadeintening noteratstrots att avsom

de enskildaförsäkringskassans noteringar itolkningVår ären-avsan.
tillfredsställdarehabiliteringsutredning inte blir ibehovendena är att av

fjärdedel fallen.aven

7 någrainformationskälloma kan förklarasde olikaSkillnaden mellan attav
diskussioner med arbetsgivarensjukskrivna kan ha uppfattat om

till åtgärder rehabiliteringsutredningrehabiliteringsbehov och möjligheter som en
harrehabiliteringsutredning genomförts.officiellingenäven om



SOU 1998:104 Bilaga 3 357

Arbetsgivaren med överväldigande majoritet, den aktörär, som ge-
nomför rehabiliteringsutredningen. sjukfallenI 80över procent av sva-

arbetsgivaren för utredningen. Endast i sju sjukfallen harprocentrar av
försäkringskassan utfört arbetsgivarens åligganden.

Tabell 2 Genomförande rehabiliteringsutredning enligtav
försäkringskassan. Procent

Aktör Rehabiliterings-
utredning

åliggandenArbetsgivaren utförde sina 80
åliggandenFörsäkringskassan utförde arbetsgivarens 7

åliggandenFörsäkringskassan utförde sina 13
Totalt 100

Redovisningen baseras 688 rehabiliteringsutredningar.Not.
åligganden" åsyftar"Försäkringskassan utförde sina bland de tillfällen närannat

den försäkrade arbetsgivare.har flera

studerar de rehabiliteringsutredningar där arbetsgivarenOm vi närmare
åligganden, det arbetsgivaren genomförbör sköta sina så visar sig att

rehabiliterinsutredningen dessa fall. Försäkringskassani 90 procent av
träder ställe tionde fall.in i arbetsgivarens i vart

de sjukfall därgranskning arbetsgivaren genomförEn närmare av
dennerehabiliteringsutredningen visar också självmant lämnaratt en

fallen.tillfredsställande utredning i Försäkringskassan72 procent av
arbetsgivaren inkommamåste dock påminna med utredning iattom en

fallen och komplettera arbetsgivarens utredning20 i åttaprocent av pro
fallen. Mediantiden för arbetsgivares leverans tillfredsstäl-cent av av

lande rehabiliteringsutredningar 76 dagar.är
Enligt försäkringskassan kvinnor i utsträckning behoviär större av
rehabiliteringsutredning 69 kvinnornaFörän män. procent ären av en

rehabiliteringsutredning aktuell, vilket ska jämföras med 59 procent av
blir också föremål för utredningKvinnor i utsträck-märmen. störreen

ning Rehabiliteringsutredning genomförs för 44än män. procent av
kvinnorna och för behovstillfreds-32 Bristen påmärmen.procent av
ställelse det gäller utredning ungefär lika för och kvinnor.ärnär män

Arbetsgivaren inte någon skillnad mellan och kvinnorgör män utan
utredning ungefär ofta förlika bägge könen. Rehabiliteringsut-görsen

redning också aktuell ungefär likai utsträckning i alla ålders-är stor
Utredning genomförs cirka falleni 40 i samtligaprocentgrupper. av

åldersgrupper. behovstillfredsställelseBristen på det gäller rehabili-när
teringsutredning dock högst, åldersgruppen30 iär närmare procent,

13 18-1242
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kan jämföras med30-39 år, vilket 23 i åldersgruppen år50procent
Äldreutredning tillgodoseseller äldre där behoven i högre grad.av

således föremål för utredningsjukskrivna blir i utsträckningstörre men
friskskrivs mindre grad övriga åldersgrupper.i än

Arbetsgivaren utför rehabiliteringsutredningen för 90-95 procent av
för åldersgruppenåldersgruppen år och 81 under 3030-59 procent av

till försäkringskassan måste träda in arbetsgiva-år. Förklaringen iatt
fall åldersgruppen år kan arbets-ställe femte i 18-29i attvart vararens

mindre stabil för denna har oftareDemarknadssituationen är grupp.
äldre och etablerade åldersgruppernatillfälliga anställningar deän mer

Även de hade arbete de valdes tillarbetsmarknaden.på näryngstaom
dem vid tiden för eventuell rehabili-undersökning kan mångavår av en
eller ha deltidsanställning hos fleraarbetslösateringsutredning envara

for rehabiliteringsutredningenfall åvilararbetsgivare. sådanaI ansvaret
försäkringskassan.på

finns behov rehabiliteringsutred-detFörsäkringskassan att avanger
mellanstorlek, detsjukfallen på arbetsplatserning i 73 procent avav

och anställda, och i drygt 60arbetsplatser med mellan 10 49vill säga
arbetsplatserna. Skillnaden andelde övriga isjukfallen påprocent av

påtaglig mellan arbetsplatserrehabiliteringsutredningargenomförda är
rehabiliteringsutredningar sker vid arbets-andelstorlek.olika Störstav

erhållerde sjukskrivnamellanstorlek, där 40platser procent enavav
jämföras med arbetsplat-kan derehabiliteringsutredning. Detta större

de anställda blir föremål för reha-fjärdedeldär endast av enenserna
rehabiliteringsutredningardet gäller andelenbiliteringsutredning. När

behov de arbetsplatserna, medgenomförs troligtinte störreärtrotssom
anställda,49 sämst.änmer

8 endast delar företaget eller förvaltningen.Antalet anställda kan Omavse av
eller landet avsåg frågan de anställdaverksamheten spridd över orten somvar

på adress.arbetade samma
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påTabell 3 Rehabiliteringsutredning efter storlek arbetsplatsen och
aktör. Procent

Antalet Rehabiliteringsaktör
anställda

Arbetsgivaren Försäkrings-kassan Totalt
utförde sina utförde
åligganden arbetsgivarens

åligganden
Mindre 10 85 15 100än
10-49 92 8 100

eller fler50 90 10 100
Totalt 90 10 100

verksamheten spridd ellerOm landet det antalAnm.. är över orten avses
anställda inom företaget eller förvaltningen arbetar adress.som samma
Totalt antal 3 13svar

jämförelse arbetsplatsens storlekmellan och vilken aktör utförEn som
rehabiliteringsutredningen visar bland försäkringskassanannat att
genomför de små arbetsplatsemas rehabiliteringsutred-15 procent av

procentningar. kan jämföras medDetta 8-10 utredningarna påav
arbetsplatserna med anställda.tioänmer

Behov rehabiliteringsutredning cirka 70 iär störst, procent,av
landsting kommuner, och lägre,och något drygt 60 dei övrigaprocent,

försäkringskassansbranscherna enligt uppgifter.
Enligt försäkringskassan andelen rehabiliteringsutredningarär störst

landsting.inom och dessa sektorer rehabiliteringsutred-Inom görsstat
fallen,ningar i vilket tio procentenheter fler47 iär näraprocent änav

tillverkningsbranschen. försiktighet börEn viss dock iakttas tolk-i
ningen statistiken för den statliga sektorn, eftersom den grundar sigav
på små tal.

I fjärdedel sjukfallen i kommuner, landsting och i tillverk-en av
ningssektom rehabiliteringsutredning troligtingen behovgörs trots av

sådan. Behovstillfredsställelsen högrenågot i övriga branscher.ären
befintliga rehabiliteringsutredningarNär fördelas aktörpå och

bransch/sysselsättningssektor andelen arbetsgivaren utförda reha-är av
biliteringsutredningar minst inom serviceområdet, 85 Dettaprocent.

jämföraskan exempelvis med tillverkningssektom.91 i Mångaprocent
arbetsgivare i servicesektom, fnsersalonger och bil-t.ex. restauranger,
verkstäder, har relativt få anställda. har tidigareVi visat arbetsgivareatt
i små företag genomför endast rehabiliteringsutredning-85 procent av

Arbetsplatser med fåtal anställda och hemvist inom service-ettarna.
näringen torde ofta sammanfalla.
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uppfyllerandelen arbetsgivare sitt utredningsansvarDen största som
finns den kommunala sektorn, där 94 de sjukskrivnainom procent av

föremål för arbetsgivarens rehabiliteringsutredning.blir
utförs, enligt information från försäkringskas-Sammanfattningsvis

sjukfallenrehabiliteringsutredning med besvär ii 40 procent avsan, en
femtedelargenomförs fyra arbetsgivaren.och nacke. dessaAv avrygg

rehabiliteringsutredningen åvilarförStuderas endast fall där ansvaret
tio utredningar. Rehabiliteringsut-genomför denne nioarbetsgivaren av

mel-för och utförs oftare påför kvinnorredning vanligare än mänär
tillhör branscher/syssel-och landsting dearbetsplatser. Statlanstora

vanligast förekommande. Minstutredningsättningssektorer där är an-
behovsstill-påtillverkningsbranschen. Bristenutredningar sker idel

pågäller rehabiliteringsutredningdetfredsställelse är störst storanär
landsting och tillverk-kommuner, ioch på arbetsplatser iarbetsplatser

får försäkringskassanåldersgrupperJämfört med övriganingssektorn.
för i åldernutredningsåliggandenutföra fler arbetsgivarnas personerav

de smågenomförFörsäkringskassan 1518-29 år. även procent av
utredningarna inomrehabiliteringsutredningar ocharbetsplatsernas av

servicesektorn.

flerpartssamtalleder tillmed arbetsgivareFörsäkringskassans kontakt
rehabiliteringom

arbetslivsinriktade rehabi-samordna dekan behövaFörsäkringskassan
tillbaka till arbetslivet.de sjukskrivnaför hjälpaliteringsåtgärdema att

sjuk-infonnationshämtning deförarbetsgivarenKontakter med om
kanrehabiliteringsutredningarbetsgivarensarbetssituation ochskrivnas

flerpartssamtal, med ellerkalladekompletteras med såbehöva utan
kontak-försäkringskassanssamtalspartema. Avarbetsgivare avsom en

därtill flerpartssamtalhelaarbetsgivaren leder 39med procent ettter
fram tillsakkunskap försöker kommamed hjälp sinflera aktörer enav

rehabiliteringssatsning.framgångsrik

från arbetsgivarenrehabiliteringsåtgärderFörekomst av

åtgärder förförekomst arbetsgivarensredovisasdetta avsnittI attav
ställdes 90-dagarsen-kring åtgärderna iarbetsåtergång. Frågorfrämja

besvarade enkäten.arbete innan de Ihade återgått ikäten till dem som
aktörmöjligt urskilja vilkendet längreenkäter inte att somsenare var

arbetslivsinriktade åtgärderna eftersom frågornavidtagit de olikahade
och innehåll.internationella enkätens strukturtill denmåste anpassas
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Eftersom den aktör fårarbetsgivaren tidigast kännedomär som om
känner enskildessjukskrivningen och bäst till den arbetssituation och

behov förhållande till arbetsuppgifterna, kan arbetsgivarensi svaren om
första månaderna klar indikation arbetsgiva-åtgärder under de påge en

åtgärdspanorama.rens
finns behovEnligt undersökningsgruppens bedömning avegen

från arbetsgivarens sida drygt tredjedelrehabiliteringsåtgärder i en av
dock mellan könen. Fler kvinnorfallen. Behoven varierar än män anger

bör vidta åtgärder.arbetsgivarenatt
för ungefär lika andel,skillnader behov vidtas åtgärderiTrots stor

behov till-och kvinnorna. Kvinnornasdrygt 20 männenprocent, av
mindre utsträckning llfredsställs således i Förän männens. procent av

kvinnorna vidtararbetsgivaren inte någonoch 18männen procent av
dessa sig behövaarbetsåtergång,åtgärd för underlätta trots att ansettatt

hjälp.
Över och tredjedel ålders-åldersgruppen 18-29 århälften en avav

behov rehabiliteringsåtgärderde i30-59 år äratt somanser avgruppen
Arbetsgivaren vidtar åtgärdertillhandahålls arbetsgivaren. i 23 pro-av

ålders-år och i fallen ifallen i åldrarna 18-49 19 procentcent avav
förefaller således behandla de olikaår. Arbetsgivaren50-59gruppen

relativt lika sig någon negativålderskategoriema ägna störreutan att
Åldersgruppen underäldsta åldersgruppema. 30 årsärbehandling deav

missgynnad eftersom hela 28utmärker däremotsig procent avsom
hjälp från arbetsgivaren för återgå ide behövdedem attatt ar-anger

för andel dubbeltföremål några åtgärder.bete, inte blev Denna ärmen
förklaring till varföråldersgruppema.i de övriga Enså stor som

rehabiliteringsåtgärderanställda iarbetsgivaren erbjuder de yngre
äldre kan de oftare harutsträckning demindre än attvara yngre

lösare tillanställningar och därmed anknytningtidsbegränsade en
arbetsmarknaden.

kan ha olika möjligheterförvaltningar olika storlekellerFöretag av
det gäller försjukskrivnas förväntningar insatserde när attatt motsvara

arbete. gäller exempelvis möj-underlätta och möjliggöra återgång i Det
arbetsuppgifter kanligheter till omplacering eller förändringar somav

genomföra mindre arbetsplatser. denna undersök-svårare på Iattvara
omfattande arbetsplatsens storlek. Enligtning behoven likaär oavsett

arbets-vidtas dock åtgärder utsträckning påde tillfrågade i störrestörre
färre anställda vidtasplatser mindre. På arbetsplatser med tiopå änän

fallen, på arbetsplatser med 49 anställ-åtgärder i 15 änprocent merav
da i fallen.26 procent av
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rehabiliteringsåtgärder frånTabell 4 Förekomst arbetsgivarenav
efter storlek. Procentarbetsplatsens

rehabiliteringsåtgärdanställda FörekomstAntal av
åtgärd TotaltNej, Nej, Ja,

behov behov vidtageninget trots
Mindre 64 21 15 10010än

65 12 23 10010-49
63 1l 26 100eller fler50

22 100Totalt 63 15
antalspridd eller landet detverksamhetenOmAnm. är över orten avses

påarbetar adress.eller förvaltningenanställda företagetinom som samma
Totalt antal 377.svar

femte sjukskriven deras be-arbetsplatsernade mindrePå attvaranger
betyd-har tillgodosetts. Bristen på åtgärderhov rehabilitering inte ärav

ellerde arbetsplatserna 50 anställdaligt mindre, påll störstaprocent,
utför de arbetsplatserna minsttidigare redovisatsmer. Såsom största

troligt behov. Enligt de anställ-rehabiliteringsutredningar,antal trots ett
till det gäller vidtagnaarbetsplatserna dock bästda ligger de närstörsta

skulle kunna innebära de arbets-förhållandeåtgärder. Detta störstaatt
arbete under-för möjliggöra återgång iplatserna vidtar åtgärder att men

fonnell rehabiliteringsutredning.del falllåter i göraatt enen
efter bransch det behovenfördelas visar sigOm arbetsplatserna att

i servicesektorn.åtgärder från arbetsgivarenpå störstär

rehabiliteringsåtgärder från arbetsgivarenTabell 5 Förekomst av
tjänster uppdeladeOffentlig förvaltning och andraefter bransch.

arbetsgivare. Procentefter typ av

rehabiliteringsåtgärdFörekomstBransch/typ avav
åtgärdNej, Totaltarbetsgivare Nej, Ja,

behov behov vidtageninget trots
Tillverkning 13 21 10066

20 25 l 00Service 55
Offentlig for-
valtning:

16 20 100Kommun 64
Landsting 13 39 10049
Staten 77 O 23 100

Totalt 63 15 22 100
Totalt antal 338Anm. svar
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dock vanligast servicesektom ochDet i i kommuner behovenär inteatt
blir tillgodosedda. behoven får respektiveTrots 20 16 deprocent av
sjukskrivna hjälp dessainte någon arbetsgivare. Kommuner ärav ar-

bristerbetsgivare har i sin rehabiliteringsverksamhet. Behovstill-som
fredsställelsen bristfällig oftast i kommuner, både det gällerär när ut-
redningar och åtgärder.

rehabiliteringsåtgärderVidtagna

vilka åtgärder arbetsgivarendetta avsnitt studerar viI närmare typer av
föremål för åtgärderna.erbjuder och vilka blir Endast 39 procentsom

de sjukskrivna återgick i arbete under de första månaderna ochtreav
femte dessa blev föremål för åtgärd från arbetsgivarens sida.var av en

Eftersom åtgärder vidtagits för relativt få redovisas detaljeradhar ingen
åtgärder efter redovisningstatistik fördelningen Vårtyp.av angerom

Åtgärdernamellan kanendast storleksordning åtgärderna. integrov
efter arbetsplatsens storlek eller bransch.heller fördelas

vidtar olika åtgärder för och kvinnor. blirArbetsgivaren Mänmän
får arbetsuppgifter förändradeoftast omplacerade eller sina på något

arbetshjälpmedelhand blir arbetsplatsen anpassad med el-andraIsätt.
oftastkvinnor arbetsplatsen och omplaceringler dylikt. För anpassas

arbetsuppgifter kommer andra hand. Arbetsträningeller förändring iav
vanligare bland kvinnor blandoch arbetsprövning också än män.är

erbjuds ändrade arbetstider får detta erbjudandeHälften dem somav
efter sjukskrivningens början. åtgärd vidtardagar median71 Denna

sjukfall.arbetsgivare ofta tidigt skede Bland de åtgärderi ärett av som
förekommande kan arbetsplatsenvanligt anpassningnämnas avmera

arbetsuppgifter eller fåroch förändringar omplacering. Hälften arbets-i
förändradeanpassad, arbetsuppgifterna eller blir omplaceradeplatsen

ungefär samtidigt, efter respektive dagar. Arbetsprövning eller77 78
arbetsträning betydligt efter dagar. Allravidtas i genomsnitt 90senare,

utbildning för de sjukskrivna;längst tid det ordna i genomsnitttar att
dagar. tidsangivelse baserar sig dock på mycket få fall och125 Denna

därför kan inga säkra slutsatser dras den.av
dem hade återgått i arbete innan de besvarade 90-dagarsen-Av som

käten svarade de hade fått någon ytterligare åtgärd.15 Mestprocent att
förekommande hjälp och rådgivning på arbetsförmedling ochvar
arbetsmarknadsinstitut AMI.

år får tredje någon åtgärd relaterat till arbete.Inom ärett somvar
Vid denna tidpunkt kan åtgärderna längre fördelas efter vilken ak-inte

åtgärden. dem blir föremål för fårin Av åtgärdtör sattsom som en
hälften tredjedel fårarbetsträning, arbetsuppgifter pånyaen samma
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fjärdedel får arbetshjälpmedel och femtedelarbetsplats,eller enny en
Arbetsprövning vid arbetsmarknadsinsti-får förändringar arbetstider.i

Åtgärdspanora-förekommer också.arbetsförmedlingoch hjälp påtut
andraunder det året.förändras inte nämnvärtmat

arbetsåtergångbetydelse föravgörandeFaktorer av

enkäternade besvarade de sistaarbete innanåtergått ihadeDe tresom
föravgörande betydelsehade varitvadfick på frågan avsomomsvara

välja emellan de-fannsalternativarbetsåtergång.deras De att varsom
vilka fak-redogjorde förredovisning, där vitidigarei densamma som

avgörande för möjligheten åter-betraktadede sjukskrivna atttorer som
fick de välja så mångaalternativenursprungliga 13degå i arbete. Av

betydelsefulla. alter-mycketvarit Fyrade ansåg hafaktorer avavsom
och arbetslivsin-arbetsplatsenförändringar påhandladenativen om

stöd och hjälpfyra alternativrehabiliteringsåtgärder ochriktade om
Övriga motivation ochfaktorer rördearbetsplatsen.påfrån olika parter

försäkringskassan.fråndrivkrafter insatserekonomiska samt
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arbetsåtergång. ProcentrealiseradförAvgörande faktorer6Tabell

efterEnkät till individernaAvgörande faktor
årår 2dagar 190

%%%
besvär/ effektivMinskade

1005055behandling
träning/Yrkesinriktad

1642arbetsprövning
Förändrade arbetsupp-

19105hjälpmedelgifter/
16arbete/Nytt
171410arbetsuppgifterAndra
181110arbetstidKortare
23168hjälpArbetsgivarens
17119Företagshälsovårdens

hjälp
3 l2719stödArbetskamraternas
1023Fackets hjälp
15136hjälpFörsäkringskassans
548684viljaMin egen
224846rådHade inte att vara

sjukskriven
595471406Antal

överstigersamtidigtkan väljasalternativfleraEftersomAnm. summan av
procenttalen 100.

åretandraarbete underåtergick iendast dem2-årsenkätenSvaren somavser
början.sjukskrivningensefter

börjansjukskrivningensår efter omnäm-arbetabörjat inomDe ettsom
minskadeochåtergå i arbeteviljasinutsträckningi attstörst egenner

Helaarbete. 84återgå ikundedefaktorer föravgörandebesvär attsom
hävdarbetydelse. Dessutomviljanden storprocent vara avegnaanser

Betydelsensjukskrivna.rådhadede intehälften attnärmare att avvara
uppfölj-tvåårigaunder denmindredock mycketblirfaktorerdessa

vik-arbetsplatsentillknutnaframstår faktorerningstiden. Däremot som
återgick idemtredjedelsikt.längre Nästanför många påtiga somaven

häv-börjansjukskrivningensefterandra åretundergångarbete någon
fjär-betydelse ochstöd närmarearbetskamratemasdar att enavvar

Även olikafaktor.viktighjälparbetsgivarensdedel åberopar som en
verkarmånga. Däremotarbetssituationenförändringar i omnämns av

mindre betydelseinsatserförsäkringskassanssåväl fackets vara avsom
långtidssjuka.för dessa
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Sammanfattningsvis antyder de sjukskrivna initialt för-attsvaren
sig mycket hjälp frånväntar arbetsgivaren och arbetskamraterna, men

förlorar på dessas insatser med tiden.tron Däremot visar frånsvaren
dem återgått i arbete å andra sidan många lösningar framatt växersom
just i samarbete mellan arbetsgivaren och de sjukskrivna och med bra
stöd från arbetskamraterna.

2.2.2 Försäkringskassans rehabiliteringsansvar i
arbetet med arbetsgivaren

Kontakter

För effektiv rehabilitering ska kunna vidtas har försäkringskassanatt en
i arbetetsitt kontakt med flertal i samhället. Här studerasett parter en-
dast försäkringskassans kontakter med den försäkrade och hans/hennes
arbetsgivare Vid analys framkommer majoritet, 86att procent,en en

försäkringskassans kontakter sker med den sjukskrivne själv. Endastav
i 14 kontakterna riktas arbetsgivaren. Iprocent genomsnittmot tarav
försäkringskassan kontakt med den försäkrade efter dagar65 och med
arbetsgivaren efter 82 dagar. Försäkringskassan kontaktar kvinnor i
mycket högre grad Nära 60 kvinnornaän män. kontaktasprocent av

endast 40 Kontaktema mellan försäkringskas-mot männen.procent av
och arbetsgivaren flest för i åldern 30-49 år ochär minstsan personer

förekommande för de mellan 18 och 29 år. det gällerNär kon-yngsta
takt och storlek på arbetsplatsen skillnaderna markanta. Andelenär
kontakter mellan arbetsgivare och försäkringskassa 21är störst, pro-

för de mellanstora arbetsgivarna, vilket gångercent, så mångaär tre
för de minsta arbetsplatserna.som

Tabell 7 Försäkringskassans kontakter med den försäkrade och
arbetsgivaren efter arbetsplatsens storlek. Procent

Antal anställda Kontakter med
Arbetsgivaren Den försäkrade Totalt

Mindre 10än 7 93 100
10-49 21 79 100

eller50 16 84 100mer
Totalt 16 84 100

9 Observera resultatet påverkas försäkringskassanatt kan ha flera kontakterattav
med den försäkrade och dennes arbetsgivare.
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kontakter kanförsäkringskassansbranschuppdelningVid manaven
landstingsan-kontaktersamtligabland konstatera rörattannat somav

och arbetsgivare. Dettaförsäkringskassamellanställda, sker 23 procent
tillverkningsbranschen respektiveinomdubbelt så mångaär nästan som

försäkringskas-kontaktasdär arbetsgivarensektorn,kommunaladen av
fallen.respektive 14i 13 procent avsan

Rehabiliteringsutredning

rehabiliteringsutredning i 39genomfördesavsnitttidigareiSom nämnts
stod förförsäkringskassansjukfall, närasamtliga enprocent varavav

försäk-framkomdennaarbetsgivardelen i attfemtedel. rapportI
slutförafallfemteiarbetsgivaren attpåminnerringskassan vart om

tillsynsrapportRiksförsäkringsverketsrehabiliteringsutredningen. I
RFVohälsoförsäkringamahandläggningFörsäkringskassomas av

saknas irehabiliteringsutredning 75 procent1998:4AN SER attuppges
Skill-undersökning.vårsiffra ihögreklartvilket änfallen, är enav

undersökning koncentre-med dennaeventuellt förklarasnaden kan att
ökarvilketsjukskrivningsdiagnoserna,vanligadepåsig meravrar en

tendens i dettastånd.till Enutredning kommerförsannolikheten att en
utför arbetsgi-utsträckningförsäkringskassan i störrematerial är att

för fall i varjedet blirför Dåför kvinnoråligganden män.änvarens
försäkrings-kunna konstateramöjligtvarithar det intekategori att om

arbetsplatsensberoende pååtgärderfärrefler ellervidtarkassan
storlek.

tallerpartssamF

försäkrings-enskilde, kanför denrehabiliteringeneffektiviseraFör att
flerparts-verka förförsäkrade,denmedgivandeefter att ettkassan, av

individer hartotala antalundersökningensstånd.till Avsamtal kommer
sjuknågon aktör i 55med procentinitial kontakt upprättats aven

försäkrade i 45denkontaktarfallen. Försäkringskassan procent av
sjukfallen.i 16arbetsgivareförsäkradesoch den procentsjukfallen av

följ-med arbetsgivarenkontaktförstaförsäkringskassansAndelen där
kon-försäkringskassansEfterflerpartssamtal 39des procent.ett varav

ilerpartssamtal.tillförsäkrade ledde 29takt med den ettprocent
Flerpartssamtaletpartssammansättning. äg-Siffrorna redovisas oavsett

Kontakter medsjukfallets början.efterdagar170de genomsnitti rum

sjukfallaktörer i° kontakt med flerakanförsäkringskassa ettObservera här taatt
aktör.flera kontakteroch ha per
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arbetsgivaren följs flerpartssamtal i lika mångaär istort settsom av
alla åldersgrupper den mellan och18 29 därår, endastutom yngsta en
tredjedel kontakterna följs flerpartssamtal. Samma tendens visarav av
sig vid analys kontakterna mellan försäkringskassan och den för-av
säkrade. Efter inledande kontakt mellan försäkringskassan ochen ar-
betsgivaren flerpartssamtal vanligare arbetsplatsenär Dettastörre är.
blir speciellt tydligt falleti med de arbetsplatserna därstörsta 45 pro-

kontakterna leder till flerpartssamtal. Undersökningsmaterialetcent av
visar ingen skillnad mellan de olika branscherna/sektorernastörre när
det gäller kontakter följs flerpartssamtal. Endast den kommu-som av
nala sektorns siffror på lägrevisar andel kontakter leder tillen som
flerpartssamtal jämfört med övriga sektorer.

Rehabiliteringsplan

de försäkradeNär i undersökningen år efter sjukskrivningen tillfrå-ett
gades försäkringskassan gjort plan för hjälpa dem tillbaka tillattom en
arbetslivet, svarade elva så skett de upplevtprocent att trots att att
behov förelåg. Likaså bilden detnegativ gällde möjligheternanärvar

påverka försäkringskassans planering insatserna i samband medatt av
Övereller nackbesvär. 60 de tillfrågade upplevde efterprocentrygg- av

två år de alls kunnatinte påverka planeringen och de borde haatt att
fått medverka vid denna. tyder otillfedsställdaDetta på behov i sam-
band med utvecklingen rehabiliteringsplanen för den försäkrade.av
Andelen individer med och/eller nackproblem där rehabilite-rygg-
ringen påbörjades före fastställd rehabiliteringsplan 23 procent.var

siffraDenna styrks uppgifter Riksförsäkringsverketsi tillsyns-även av
dock visar högre andel fall där rehabilitering påbörjatsrapport, som en

innan rehabiliteringsplan fastställts. Mediantiden i dagar den förstanär
rehabiliteringsplanen, eller den saknades, den första handlingspla-om

för rehabilitering, fastställdes 134 dagar. Det upprättas störrenen var en
andel rehabiliteringsplaner för kvinnor för Rehabiliteringsplanän män.
upprättades i 20 sjukfall vilket kan jämförasmännens medprocent av
25 för kvinnorna. bådaFör andelen därprocent ingengrupperna var

Åldernplan hade troligt behov cirka 16upprättats trots procent. ser
däremot inte ha någon betydelse för rehabiliteringsplanstörreut att om

eller Naturligt det i många fallupprättas aktuelltinteär mednog
någon rehabiliteringsplan för den äldsta åldersgruppen, de mellan 50
och 59 år. Landstinget den sysselsättningssektor därär upprättande av
rehabiliteringsplan vanlig. helaI 36 sjukfallenär mest gjor-procent av
des rehabiliteringsplan, vilket kan jämföras med endast femtedel ien en
den statliga sektorn.
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högreikvinnorförsäkringskassankontaktarSammanfattningsvis
arbets-ochförsäkringskassamellankontakterAndelengrad män.än

Försäkrings-anställda.tiomed färrearbetsplatser änpåminstgivare är
gällerdetutsträckning näriarbetsgivaren störst per-kontaktarkassan -
mellan 18gällerdetgradlägreoch i närår30-49ålder personerisoner

allagenomfördes i 39 procentRehabiliteringsutredning avår.och 29
Tendensenfemtedel.genomfördeförsäkringskassansjukfall, envarav

utred-arbetsgivarensutförutsträckningiförsäkringskassan störreär att
flerpartssamtalgällerdetNärför män.för kvinnor änningsåtaganden

arbetsgivarenmedkontaktförstaförsäkringskassansdärandelenvar
mellankontaktinledandeEfterflerpartssamtal 39 procent.följdes av

vanligaretlerpartssamtalarbetsgivaren ärochförsäkringskassan
innanrehabilitering startarsjukfall därAndelenarbetsplatsen är.större

lands-Slutligen är23fárdigställts procent.ärharrehabiliteringsplanen
rehabiliteringsplanupprättandedärsysselsättningssektorden avtinget

förekommande.mestär
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rehabiliteringensarbetslivsinriktadeDen
kostnader

förutsättningarochavgränsningarInledning,
studiedennaiintäkterochkostnader ärberäknaförUtgångspunkten att

arbetslivsinriktadtillmöjligheteruppbärltillbegränsad sompersoner
haranställda. Visjukdomsfall, 2 ärinitialtföljdtillrehabilitering ettav

skerfaktisktdetdärsituationertillberäkningar envårabegränsatäven
förebyggande åtgär-innebärvilket attrehabilitering,arbetslivsinriktad

base-undersökningarhar ingastudienförundantagits. Inomder ramen
de datapåbyggerstudiengenomföraskunnat utanprimärdatarade på

publicerad.funnitsstudienförtidpunktenvidlitteraturoch den som
arbetsgivare,rehabiliteringenarbetslivsinriktade ärdeniAktörema

yrkesinspektionföretagshälsovård,arbetsförmedling,forsäkringskassa,
Samhalll. IAmi stu-arbetsmarknadsinstitutet samtarbetslivstjänster,

försäk-ocharbetsgivaresundersökatill atthar vidien avgränsat oss
individer ärstuderarviMotiveringen är att an-roll. somringskassans

pågår.rehabiliteringarbetslivsinriktaddärställda
gällerdetnärhargrundmaterial vi använtdetMycket oss avav

län. FörKronobergs attifrånhämtatverksamhet ärFörsäkringskassans
Kronobergsmedviktatsdäreftermaterialetharriketkunna representera

procent.l,78sjukpenningutbetalningarandelläns av
villviexakthet, göramedredovisasnedan storResultaten menen

påresultat byggerexaktatillsynesdessauppmärksammad på attläsaren
exakt.antaganden vi använt ärdeochgmndmaterialdetantagandet att

beräkningarnaförUtgångspunkter
fort-och kommermedfallantaletlikställtviharmaterialet personerI

begreppenanvända synonymt.sättningsvis att

19961 MalmqvistSe Aronsson
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Som första utgångspunkt gäller det få uppfattningen att anta-en om
let i genomsnitt, föremål förär arbetslivsinriktadpersoner som, rehabi-
litering under år, dvs. beståndetett individer. Utgångspunkten förav
beräkningarna det iär Kronobergs län,att vid mättidpunkten, fanns
5822 fall vilka bedömdes behovi arbetslivsinriktad rehabilite-vara av
ring, s.k. SAR-fall Samordnad Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Efter

studien skall anställda måste de arbetslösasom exklude-avse personer
Av de fall avslutades under året beräknas 17ras. varitsom procent ar-

betslösa, vilket innebär det i 483 fall bedömdesatt behov arbetslivs-av
inriktad rehabilitering där individen anställd. Vidare bedöms 90var pro

dessa fall faktiskt ledacent till rehabiliteringsåtgärd, vilketav innebär
det i 435 fall faktiskt skeratt rehabilitering med anställ-en av personer

ning.
Kronobergs läns andel sjukpenningutbetalningar 1997 1,78av var

rikets. Denna siffraprocent används för beräkna detattav genomsnitt-
liga antalet anställda genomgick arbetslivsinriktad rehabi-personer som
litering i Sverige.

Beståndet anställda i riket genomgår arbetslivs-av personer som
inriktad rehabilitering kan med ovanstående underlag uppskattas till
435/0,0178 24.438 personer.

Kostnader för rehabilitering
3.1 Arbetsgivarens kostnader

När det gäller arbetsgivarnas kostnader för arbetslivsinriktad rehabili-
tering finns i princip bara källa till information "Arbetsgivamasen
rehabiliteringsinsatser under 1996", RFV PM 1997. Denna omfattar
bara arbetsställen med 20 anställda.än Eftersom det inte finns nå-mer

material tillgängligt,got och detannat inom för denna studie interamen
funnits möjlighet genomföra någraatt undersökningar, byggerseparata
följande avsnitt på antagandet det föreligger linjärtatt samband mel-ett
lan antalet anställda och insatserna. Vi medvetnaär detta troli-attom

leder till överskattning de små arbetsställenasgen insatser.en Detav är
därför viktigt lagförslag byggeratt på dessa resultatsom utvär-noga
deras och kalibreras tiden.över

Eftersom det rimligtär arbetslivsinriktadatt anta att rehabilitering,
efter sjukfall, inte påbörjas förrän efter minst dagar14 kommer arbets-

228/2 1998. Enligt försäkringskassan ligger antalet pågående konstant dettanmt
tal.
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och kostna-anpassningskostnadertillkostnader begränsasgivarens att
produktionsbortfall.Förder

förinvesteringarexempelvisanpassningskostnaderi Med an-avses
tillgängligauppgifter finnsendaarbetsplatsen. Depassning somav

redovisasmed rehabiliteringsambandkostnader iarbetsgivarensom
under 1996".rehabiliteringsinsatser"ArbetsgivamasRFV°s PMi

uppgifter:följanderedovisarRFV

RFV1996. KällarehabiliteringsinsatserArbetsplatsernasTabell

iGenomsnittlig insatsanställdaAntalet
kronor/arbetsplats

0002520-49
0003750-99

116 500100-199
000200200-499

500 000l500-

anställda20medarbetställengenomsnitt äniEnligt RFV satsar mer
medarbetsställen31.974det 1996fannsSverigelqonor. I35.000 mer

SÅB, innebärvilket282sidTabell 294, attanställda20än
RFV3 46enligtgårmedeldessasatsades. Avkronor1.119.020.000

kro-604.270.800innebärvilketåtgärder,förebyggande atttillprocent
rehabilitering.arbetslivsinriktadtillgårnor

arbetslivsinriktadpåsatsningarföretagenssmådeberäknaFör att
de två minstaförresultatenextrapolerathar virehabilitering grupperna

uppskatt-mycketanställda. Detta50-99och20-49 grovoss enger
påsatsningarföretagensde småöverskattning,troligenning, aven

användsextrapolering är:rehabilitering. Den som
anställda imedelantaletInsatser gruppen.

sid.3 1996",rehabiliteringsinsatser"Arbetsgivamas
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Antalet anställda Extrapolerade Antal arbetsställen Summa
SÅB,rehabiliterings- Tab 295,

insatser sid 283
0 10.325 388.392 4.010.l47.400
1 10.625 76.365 811.378.130
2-4 3 anst 11.225 92.403 1.037.223.70O
5-9 7 anst 12.425 47.598 591.405.150
10-19 14,5 anst 14.675 30.874 453.075.950
Summa 6.903.230.33O
Andel till före- -3.175.485.952
byggande åtgärder
Summa rehabil- 72 744.3 78
iteringsinsatser i
gruppen

20 anställda

beräkningarnaAv framgår arbetsställen i Sverige totaltatt satsarovan
4.332.0l5.178 kronor på arbetslivsmässig rehabilitering. Per anställd

och dag det satsning på:person ger en
4.332.0l5.178 / /24.438 240 738,60 kronor.

iiProduktionsbortfall. sambandI med anställd ochatt ären person
samtidigt föremål för arbetslivsinriktad rehabilitering sker störreett
eller mindre produktionsbortfall. Eftersom vi inte har några uppgif-

hur del arbetsträningen på arbetsplatsenter ochstor görsom av som
bidrar till produktionen räknar kostnadskalkylenvi i med tresom

olika fall, 100, och50 25 produktionsbortfall. Medelin-procents
SÅBkomsten arbete vari Sverige 1996 15.979 kronor tab. 224.av

Om vi räknar med 30 dagar månad fås medellön dagper en per om
kronor,532 vilket 708,40 kronor lönekostnad.i Dettamotsvarar är

värdet det produktionsbortfall arbetsgivare får tillfoljdav som en av
frånvaro och således inte specifikt förär deltar ipersoner som
arbetslivsinriktad rehabilitering. eftersomMen vi måste räkna värdet
från konsumentledet, dvs. den betalningsvilja konsumenternasom
har för de produceras, tillkommer räk-Viävenvaror som momsen.

med 25 inköpen gäller livsmedel medatt procentnar av en moms-
12 och övriga delen gällersats omfattasprocentom varor som av

25-procent Detta schablonmässig momssatsmoms. ger oss en om
21,75 Värdet produktionsbortfallet blir således,procent. 862,50av

dag och individ vid 100 frånvaro.procentsper
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kostnaderFörsäkringskassans3.2.

länKronobergskostnaderförsäkringskassansdet gäller antasNär vara
investe-rehabiliteringstjänsterköpVad gäller samtrepresentativt. av

upphandling, ikassomasviarbetshjälpmedel förutsätterringar i att en-
Givetsker konkurrens.upphandling, ioffentliglighet med lagen enom

kostnadema insatskommerkonkurrens attfungerande unge-varaper
verksam-försäkringskassans internaVad gällerlandet.likafärligt över

dokumenteradfinner ingenkostnadseffektivt. Vibedrivasskall denhet
föreliggerdetfallet. Omså inte storamisstänka äranledning attatt

innebärverksamhetförsäkringskassornas internaavseendevariationer
gäl-enligtdvs. intekostnadseffektivt,bedrivsverksamheten intedet att

studiesutanför dennadockliggerfrågalande regler. Denna ram.
undergmp-olikadelas ikankostnaderFörsäkringskassans treupp

försäkringskassans internaförsörjning,individensförkostnaderper;
rehabiliterings-kostnader förrehabiliteringsarbetekostnader för samt

åtgärder.

försörjningindividensKostnader för3.2.1.

försörjningindividensför ärkostnadenSjukpenningkostnaden, dvs.
Riksförsäkringsverketspresenterades idenhämtad från somprognos

ersättninggenomsnittligför 1997,budgetunderlag. Prognosen envar,
dag.individ ochkronor335 perom

åtgärderKostnader för3.2.2.

kopplade tillåtgärderolika ärtvâsärredovisatfinns typerDet somav
bidrag,andraFörrehabiliteringen. t.ex.arbetslivsinriktade typerden av

tillhänföras justkansärskilja vadmöjlighetfinns ingenbilstöd, att som
rehabilitering.arbetslivsinriktad

Virehabiliteringstjänster.olikaköpåtgärdstypenförstai ärDen av
förköper tjänstergenomsnittiförsäkringskassanhar beräknat att

deltar iindividochdagkronor9.036.000/435/24086,55 somper
kostnadernainnebär ävenrehabilitering. Dettaarbetslivsinriktad att
rehabiliteringsåt-arbetslivsinriktadedeltar idefördelats på som

del köp tjänster.tagitintegärder, avavsommen
kan heltarbetshjälpmedel. DessaiinvesteringarandraiiDen ärtypen

detoch oftaförsäkringskassan ärbekostaseller delvis enav
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förhandling mellan arbetsgivaren och försäkringskassan hurom
kostnaden skall fördelas. Slår vi detta på samtligaut genomgårsom
arbetslivsinriktad rehabilitering får vi 732.000/435/240 kronor7,00

individ och dag.per

3.2.3. Försäkringskassan kostnaderinterna

Försäkringskassans handläggande och administrativa uppgifter under
den arbetslivsinriktade rehabilitering kan fyrasägas utgöras av
faser/delar; utredning och planeringsfasen, åtgärdsfasen, uppföljnings-
fasen handläggningen. För beräkna försäkringskassanssamt admi-att
nistrativa utgifter, inklusive investeringar och lokaler har vi beräknat
följande:

Försäkringskassans totala administrationskostnader för verksamhets0
samordnad rehabilitering/antal i arbetslivsinriktadgrenen personer

rehabilitering/antalet dagar, dvs. l7.299.000/435/24O 165,70 kro-
dag och individnor per

Handläggningskostnadema de kostnader uppstårär i samband0 som
med ärendet pågår. Exempel på handläggningskostnaderatt utbe-är
talningar, kontinuerlig uppföljning och rapportering, kontroll. Kost-
naderna för handläggning har beräknats totala kostnader försom
handläggning l 8.3 kronor/antall 7.410 fall 435/antalet dagar 240.
Detta kostnad för handläggning individ och dagger en per som upp-

tillgår kronor.175,45

Försäkringskassans interna kostnader, dvs. administration och hand-
läggning, uppskattas således till 165,70 175,45 341,15 kronor+ per
dag och individ.
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arbetslivsinriktadeför denKostnader

rehabiliteringen

kostnaderSamhällsekonomiska4.1

Beloppoch dagindividKostnadsposter per
738,61insatserArbetsgivarens
862,50medellönen/ dagProduktionsbortfall

154,10momsvarav
335,00försäkringskassanifrånUtbetalningar

86,55tjänsterKöp av
7,00Arbetshjälpmedel

341,15Administrationskostnader
2.370,81Summa

2.370,8l-24.438for SverigekostnadersamhällsekonomiskaTotala
honor13.905.085.147dagarindivider-240

kostnaderOffentligñnansiella4.2

BeloppPost
769,70kostnaderDirekta

34,0532%O,2skatteintäkterMinskade
176,0033%avgiftersocialaMinskade
154,1021,75%momsintäkterMinskade

1.133,85Summa
ingabetalasPå ersättningeninkomsten.uppgårtill 80beskattas, procentErsättningen, avNot: som

avgifter.sociala

dagkronor1.133,87SverigekostnaderoffentligñnansiellaTotala per
6.650.283.614 kronorindividerindivid-24.438och
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4.3. Kostnaderna vid arbetsställen

Post Belopp
Alternativ l 100% produktionsbortfall
Arbetsgivarens insatser 447,48
Produktionsbortfall värdet medellönekostnaden 862,50av
/dag
Summa l309,98

Alternativ 2 50% produktionsbortfall
Arbetsgivarens insatser 447,48
Produktionsbortfall värdet 431,25av
medellönekostnaden/dag
Summa 878,73

Alternativ 25%3 produktionsbortfall
Arbetsgivarens insatser 447,48
Produktionsbortfall värdet 177,10av
medellönekostnaden/ dag
Summa 624,5 8

Alternativ 1
Totala kostnader för arbetsställen vid 100 procentigt produktionsbort-
fall 1.309,98-24.438-240 7.683.189.898 kronor
Alternativ 2
Totala kostnader för arbetsställen vid 50 procentigt produktionsbortfall

878,83-24.438-24O 5.153.856.898 kronor
Alternativ 3
Totala kostnader för arbetsställen vid 25 procentigt produktionsbortfall

663,11-24.43824O 3.889.219.723 kronor

Utgångspunkter och kostnadsberäkning för

lagförslag.

Förslaget innebär att:
Arbetsställen med rehabiliteringsbehov direkt för 50ansvarar pro-

kostnader uppkomna i sambandcent med rehabilitering, dock inte deav
uppgifter och vidhängande kostnader idag bärs försäkrings-som av
kassan och redovisats försäkringskassans internasom ovan som
kostnader. De resterande 50 finansierar arbetsgivarnaprocenten kollek-
tivt inbetalningar sociala avgifter.genom av
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finansieringsbehovetTotala

4.332.015.178rehabiliteringsatsningArbetsgivarnas
507.626.136tjänsterköpFörsäkringskassans av

41.558.840arbetshjälpmedelköpFörsäkringskassans av
4.880.697.154Summa

uppgårförutsättningarnaenligtfinansieringsbehovet,totala ovan,Det
mellanlikadelasskallFinansieringsbehovetkronor.4.880.697.154till

arbetslivsfondensförmodellenmedenlighetiocharbetsgivare staten
arbete.

själ-finansierarrehabiliteringbehovpersonal imedArbetsgivare av
kollektivtfinansierasbelopplikaochkronor stort2.440.348.577 ettva

arbetsgivare.samtligaav

Finansieringsförslag
Finansierings-arbete.i3.386.0001996detfannsSverigeI personer

blir då:månadochsysselsattbehovet per
kronor60,062.440.348.577/3.386.000/12

månad.kronor15.9791996Medellön pervar
desåledeskrävskronor att60,05kostnaden påfinansieraFör att

procentenheter0,37kronor60,05/15.979medökaravgifternasociala

effekterFörslagets5.2.

mellankostnaderomfördelningväsentligtalltiinnebärFörslaget aven
arbetsställenaberäknat sat-har vivisats atttidigarearbetsställen. Som
rehabilitering. Enarbetslivsinriktadpåkronormiljardertotalt 4,3casar

kom-arbetsställenallaförslagetpresenterade är attdetkonsekvens av
ti-och interehabiliteringsarbetet,finansieraochmed somatt varamer

rehabilitering.arbetslivsinriktadbehovmedarbetsställenbaradigare av
bakgrundsmaterialmed vårtvikanomfördelningdennaEffekterna av

arbets-vilkenellervilka,peka typ,heller intekanVi utberäkna. avinte
förlorare.respektivevinnareblirställen som

Exempel:
An-rehabilitering.påidag25arbetsställen, satsar100Antag varav

kronor.1.000.000till totaltuppgårsatsningdennavidare atttag
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Situationen idag

Arbetsställen Regel F inanisering
Med arbetslivsmässiga rehabili- 100 % 1.000.000
teringsbehov
Övriga företag 0
Summa 1.000.000

Enligt förslaget

Arbetsställen Regel Finansiering Fördelning
Med arbetslivsmässiga 50 % 500.000
rehabiliteringsbehov
Alla arbetsgivare 50 % 500.000
Andel företag med 25% 125.000av
arbetslivsinriktade samtliga
rehabiliteringsbehov företag
Övriga arbetsgivare 75% 375.000av

samtliga
företag

Summa 1.000.000

För situationen innebär förslaget således för arbetsställen medattovan
rehabiliteringsbehov minskar kostnaderna med 375.000 kronor, be-ett
lopp finansieras övriga arbetsgivare via ökning de socialasom av en av
avgifterna.

Alternativ 2
Om vi arbetsgivarna redan idag förantar finansieringenatt svarar av
försäkringskassans köp tjänster och arbetshjälpmedel kommer detav

finansieringsbehovet det arbetsgivarna idagatt pånya satsarvara som
arbetslivsinriktad rehabilitering utanför socialförsäkringssystemet, dvs.
4.332.015.l78 kronor.

Finansieringsbehovet dag och individ blir i detta fall:per
2.166.007.589/3.383.000/12 53,36 kronor
Vilket innebär ökning de sociala avgifterna med:en av
53,36/ 15.979 0,33 procentenheter



1998offentliga utredningarStatens

förteckningKronologisk

ochprivilegierårslag immunitet i vissa29.1976Omstruktureringarochbeskattning.Fi.l om. fall- UD.livetTänderhela översyn.en
vuxentandvård. Utlandsstyrkan.Fö.30.ersättningssystemförnytt- vård ochgällerlivet. Stödoch till barn31.DetVälfárdensgenusansikte.A.

medpsykiskaproblem, Bilaga.Nivå- organisationsspeciñka ungdomaralltid ochMän +passar
vårdbehovochsamhällsskyddvidRättssäkerhet,medexempelfrånhandeln. 32.A.processer

tvångsvård.psykiatriskKärlek,ekonomiska ochVårt liv kön.P som resurser
forskning.ekonomioch33.Historia,maktdiskurser.A.

idrott.In.detrationella Femmakten dinTy Mytenär rapporteromom
restarbetsförmåga.med S.jämställda 34.Företagarearbetslivetochdet Sverige.A.

Översyn Bilagor.Förordningartill miljöbalken. M.för kollektiva 35.rörelse-ochtillsynsregler +av
miljöerIdentifieringochidentiteti digitala36.försäkringar.Fi

från novemberReferat hearingden12 1997.alkoholdryckerAlkoholreklam.Marknadsföring8 enav -. IT-kommissionens 4/98 K.produkturval.ochSystembolagets S. rapport .arbetsskadeförsäkringen.framtida S.Skattebrott.Fi. 37.DenIntegritet- Effektivitet-9. ResultatstymingVad får vi for pengarna38för konst.10.Campus U. av-. detsocialastatsbidragtill vissaorganisationerinomFristående medstatligtillsynutbildningarll.
området.områden. S.olika U.inom

gränsälvssamarbetet.finsk-svenska M.kontxolluppgifter 39.DetSjälvdeklarationoch12.
40.BROTISOFFERförenkladeförfaranden.Fi.- Vad bör göras Ju.Vad hargjortskemikaliehantering.13.Säkrare Fö

Läkemedelsinfomiationföralla.frågor. 41.näringsrättsliga Fi.14.E-pengar- utbildningförekologiskt 42.Försvarsmaktsgemensamnyckeltal- IndikatorerförGröna15. ett
framtidakrav.Fö.hållbartsamhälle.M.

måbättrekunskapsöversikt skallSverigeåsikterblir handling. 43.HurEn16.När om
folkhälsomål.nationellafunktionshinder. förstamed S.bemötande stegetmotavpersoner -

vapenlagstiftning.samlad Ju.digitalmarksändTV. Ku. 44.EnSamordning17. av
framtiden.Sotningi Fö.myndighet Fi. 45.18.Engräns en- tvångsmedel.ochandrahemliga Ju.46.Ombuggningochregionalutveckling.19.IT
ochfrån 47.Bulvaner Ju.exempel Sverigeslän.K.120 annat.

ifrågasattKontrolleradochinfrastrukturen 48.IT-kommisionenshearing20. om
medfunktionshinder.S.intervjuermeddigitalamedier.Andrakammarsalen,för personer- avvecklasKonsekvenser taxfreeförsäljningen49.Riksdagen1997-0-24.1 K. attav

inom K.Problemmedinbäddade inför2000-skiftet.2 system. underLäkemedelsutredningar50.De39anordnad IT kommissioneniHearing stegen.av
underlagsmaterialtill1900-taletochIndustrriförbundetochStatskontoretsamverkanmed annat

vård handel, 1998:28.Läkemedeli och SOU1997-1l-14.K.
livslångtlärande.Vuxenutbildningoch5Försäkringsgaranti.22. . åretochunderförsta medSituationeninförförsäkringsersättningar.garantisystemför Fi.Ett

kunskapslyftet.U.exportñnansieringen.och N.23.Staten
arbetstagare.Utstationering A.EU-perspektiv. 52.Fiskeriadministrationeni24. ett av

Östersjöregionen.Översyn möjligheternai N.53.Tañskeriadministrationen Jo. varam.m.av
skapatillväxtoffensivIT-användningkanstorstadspolitik helalandet. Hurstäder.En för25.Tre . rådslaganordnatmindreföretag.för Ettbilagor.4+ st av
Kommunikations-påuppdragIT-kommissionenFrånhembränttill Mariakliniken.26 av. ochhandelsdepartementetdepartementet,Närings-ungdomarochsvartsprit.faktaom- och Industriförbundet.ledningsreglerför bankaktiebolagoch27.Nya

Rotundan,Rosenbad1997-1 18.K.försäkringsbolag.Fi.
frånDokumentationDemokratinsräckvidd.vård handel. säker,flexibel 55.Läkemedeli och Om28 etten. Demokratiutredningensskriftserie.SB.seminarium.ochsamordnadläkemedelsförsörjning.



Statens offentliga utredningar 1998

c

Kronologisk förteckning

56.Avdrag för ökadelevnadskostnadervid tjänsteresa 83.DUKOM Distansutbildningskomrnittén.
ochtillfälligt arbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.

57.DUKOM Distansutbildningskommittén. Kostnadseffektivdistansutbildning.U.
Utvärdering distansutbildningsprojektmed 84.DUKOM Distansutbildningskommittén.av
IT-stöd.U. Flexibelutbildning distans.U.

58.IT ochnationalstaten. framtidsscenarier.Fyra 85.Att medhänderna.Omrösta stormöten,
lT-kommissionens 6/98.K. folkomröstningarochdirektdemokratirapport i Schweiz.SB.

59.Räddningstjänsteni Sverige 86.Utvecklingssamarbete rättsområdet.
Östeuropa.RäddaochSkydda.Fö. Ju.-

60.Kring Hallandsåsen.M. 87.Premiepensionsmyndigheten.Fi.
61.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo. 88.DomarenochBeredningsorganisationen
62.Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om utbildningocharbetsfördelning.Ju.-kämavfallsomröstningenMalå kommun1997.M. 89.Greppet vända regionsutveckling.att en-63.Engodaffär i Motala.Joumalistemasavslöjanden frånRapport Söderhamnskomrnittén.N.

ochläsarnasetik.Demokratiutredningensskriftse- 90.Stegetföre.Nedslagi detlokala
rie.SB. brottsförebyggandearbetet.Ju.
Bättreoch tillgängliginformation. 9 Nya kommunalförnyelseochkompetens-mer grepp-. .Småföretagsdelegationens N. utveckling.ln.rapport

65. tider,Nya förutsättningar... 92.Godaidéer småföretagochsamverkan.nya om
IT-kommissionens 8/98.K. Småföretagsdelegationensrapport N.rapport
FUNKIS funktionshindradeelever skolan.i U. 93.Kapitalförsörjning småföretag.till-

67.Socialavgiftslagen.S. Småföretagsdelegationens N.rapport
Kunskapsläget kämavfallsoinrådet1998.M. 94.Förslagskatalog..69.Lämplighetsprövning personalinom Småföretagsdelegationens N.av rapport
förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.U. Förstärktskydd skogsmarkför naturvård.M.av
Skolan,70. ochdetlivslångaIT lärandet. NaziguldetochRiksbanken.Interimrapport.UD..Hearinganordnad Utbildningsdepartementetoch Görbarntill medborgareOmbamochdemokratiav .IT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04, under1900-talet.SB.
IT-kommmissionens 7/98.K. 98.Konkurrenslagensreglerrapport företags-om

kommunala71.Den revisionen demokratiskt koncentration.N.ett-kontrollinstrument.In. 99.accepteraBetänkandefråndennationellasam-
72.Kommunalañnansförbund.Fi. ordningskommitténförEuropaåret rasism.ln.mot
73.OrganisationerMångfaldIntegration Ett framtida 100Harrasismentagitslutnu Bilagatill betänkande- .för statsbidragtill invandrarnas fråndensystem nationellasamordningskommitténför

riksorganisationerm.fl. In. Europaåret rasism.In.mot
74.Styrningen polisen.Ju. 101Det medborgarskapet.Dokumentationfrånav unga.75.Djurförsök.Jo. seminarium.SB.ett
76. Idrott ochmotionför livet. Statensstödtill idrotts- 102Lekmannastyrei tid.Dokumentationexperternas.rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.In. från seminarium.SB.ett
77.Kompetensismåföretag.Småföretagsdelegationens 103Bemäktigaindividerna.Omdomstolarna,lagenoch.N. derapport individuellarättigheternai Sverige.SB.
78.Regelförenklingför framtiden.Småföretags- 104.Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.

delegationens 4. N.rapport
79.IT ochregionalutveckling.

erfarenheterfrån hearingarunder 1998.tre mars
lT-komrnrnissionens 9/98.K.rapport

80.BostadsrättsregisterJu.
81.Användningen vissastatsflygplan, SB.av m.m.
82.Försäkringsföreningar-ettreforrnerat gelsystemre

Fi.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

kunskapsöversiktåsikterblir handling.EnStatsrådsberedningen När om
funktionshinder.bemötande med 16avpersonerfrånDemokratinsräckvidd.Dokumentation ett storstadspolitikför helalandet.städer.EnTreDemokratiutredningensskriftserie.55seminarium. bilagor.254+ stJoumalistemasavslöjandenochgodaffär i Motala.En Frånhembränttill Mariakliniken.skriftserie.63läsarnasetik.Demokratiutredningens ungdomarochsvartsprit.26faktaom-Användningen statsflygplan, 81vissa m.m.av flexibelvårdochhandel.Om säker,Läkemedeli enmedhänderna.OmAtt storrnöten,rösta läkemedelsförsörjning.28ochsamordnadSchweiz. 85ochdirektdemokratii SB.folkomröstningar vårdStödoch till barnochgällerlivet.Detdemokratiundertill medborgareOmbarnochGörbarn medpsykiskaproblem. Bilaga.31ungdomar +l900-talet.97 vårdbehovochsamhällsskyddvidRättssäkerhet,frånmedborgarskapet.DokumentationDet ettunga tvångsvård.psykiatrisk 32101seminarium. restarbetsfönnåga.34medFöretagarefråntid.DokumentationLekemannastyrei experternas framtidaarbetsskadeförsäkringen.37Denseminarium.102ett får ResultatstymingVad vi för pengarna avwochindividerna.Omdomstolarna,lagenBemäktiga detsocialatill organisationerinomstatsbidrag vissaindividuellarättihetemai Sverige.103de området.38

foralla.41LäkemedelsinfomiationJustitiedepartementet
måbättreskallSverigeHurBROTTSOFFER folkhälsomål.nationella 43första motsteget-40Vad hargjorts Vadbörgöras ifrågasattKontrolleradochsamladvapenlagstiftning.44En medfunktionshinder.48medintervjuer personer-tvångsmedel.46buggningochandrahemligaOm LäkemedelsutredningarunderDe39stegen.och 47Bulvaner annat. underlagsmaterialtill1900-taletochannatpolisen.74Styrningenav ivårdLäkemedel ochhandel,SOU1998228.50Bostadsrättsregister.80 Socialavgiftslagen.67rättsområdet.Utvecklingssamarbete 104Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.Östeuropa.86

BEREDNINGSORGANISATTONENOCHDOMAREN Kommunikatio
arbetsfördelning.88utbildningoch- utveckling.ochregionalITbrottsförebyggandeNedslag detlokalaStegetföre. i exempelfrån län. 9120 Sveriges l90arbetet. infrastrukturenhearinglT-kommisionens om

digitalamedier.Andrakammarsalen,förUtrikesdepartementet
Riksdagen1997-10-24.20privilegier fallårs immunitetoch i vissalag1976 om inbäddade infor2000-skiftet.Problemmed system29översyn.en- kommissioneniHearinganordnad ITav96NaziguldetochRiksbanken.Interimrapport. lndustriförbundetochStatskontoretsamverkanmed
1997-11-14.21Försvarsdepartementet ochidentiteti digitalamiljöer.Identifiering

kemikaliehantering.13Säkrare från hearingden november1997.Referat 12en-Utlandsstyrkan.30 4/98.36IT-kommissionensrapportFörsvarsmaktsgemensamutbildningför avvecklastaxfreeförsäljningenKonsekvenser attavframtidakrav.42 49inomEU.
framtiden.45Sotningi tillväxtoffensivIT-användningkanskapaHur

Räddningstjänsteni Sverige rådslagföretag. anordnatför mindre Ett avochSkydda.59Rädda påuppdrag Kommunikations-IT-kommissionen- av
ochhandelsdepartementetdepartementet,Närings-Socialdepartementet Industriförbundet.Rotundan,Rosenbad1997-1l-18.och

Tänderhelalivet 54
vuxentandvård.2ersättningssystemförnytt framtidsscenarier.ochnationalstaten.FyraIT-

Marknadsföring alkoholdryckerochAlkoholreklam. av
Systembolagetsprodukturval.8



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

ÖversynIT-kommissionens 6/98.58 ñskeriadministrationen 24rapport av m.m.
Nya tider, förutsättningar... Livsmedelstillsyni Sverige.61nya
IT-kommissionens 8/98.65 Djurforsök.75rapport
Skolan,IT ochdetlivslångalärandet.

ArbetsmarknadsdepartementetHearinganordnad Utbildningsdepartementetochav
IT-komrnissionen,Rosenbad1997-12-04, välfärdensgenusansikte.3
IT-komrnmissionens 7/98.K. 70rapport Män alltid Nivå- ochorganisationsspeciñkapassar

ochIT regionalutveckling. medexempelfrånhandeln.4processer
erfarenheterfrån hearingarunder 1998.tre Vårt liv kön.Kärlek,mars ekonomiska ochsom resurserIT-kommmissionens 9/98.80rapport maktdiskurser.5

Ty makten din Myten detrationellaär omFinansdepartementet arbetslivetochdetjämställdaSverige.6
Omstruktureringarochbeskatming.l Utstationering arbetstagare.52avÖversyn rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektivaav

Kulturdepartementetförsäkringar.7
Integritet Effektivitet- skattebrott.9 Samordning digitalmarksänd 17TV.- avSjälvdeklarationochkontrolluppgifter

Närings- och handelsdepartementetförenkladeförfaranden. l 2-
E-pengar näringsrättsligafrågor.14 Statenochexportfmansieringen.23-
En myndighet 18gräns en Östersjöregionen.påmöjligheternaTa i 53- varaFörsäkringsgaranti. ochBättre tillgängliginformation.merEttgarantisystem försäkringsersättningar.för 22 Småföretagsdelegationcns 64rapportNyaledningsreglerför bankaktiebolagoch småföretag.Kompetensi
försäkringsbolag.27 Småföretagsdelegationens 77rapportAvdrag för ökadelevnadskostnadervid änsteresa Regelforenklingför framtiden.
ochtillfälligt arbete.56 Småföretagsdelegationens 784.rapportKommunalafmansforbund.72 Greppet vända regionsutveckling.att en-Försäkringsforeningar-ettreformeratregelsystem82 frånRapport Söderhamnskommittén.89
Premiepensionsmyndigheten.87 Godaidéer småföretagochsamverkan.om

Småföretagsdelegationens 92rapportUtbildningsdepartementet Kapitalförsörjningtill småföretag.
Campusfor konst10 Småforetagsdelegationens 93rapport
Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn Förslagskatalog.
inomolikaområden.l 1 Småföretagsdelegationens 94rapport
Vuxenutbildningochlivslångtlärande. Konkurrenslagensregler foretagskoncentration.98om
Situationeninfor ochunderförstaåretmed

Inrikesdepartementetkunskapslyftet.51
DUKOM Distansutbildningskommittén. Historia,ekonomiochforskning.
Utvärdering distansutbildningsprojektmedav Fem idrott.33rapporteromlT-stöd.57 Denkommunalarevisionen demokratisktett-FUNKIS funktionshindradeelever skolan.i 66 kontrollinstmment.71-
Lämplighetsprövning personalinomav OrganisationerMångfaldIntegration Ett framtida-förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.69 for statsbidragtill invandrarnassystem
DUKOM Distansutbildningskommittén. riksorganisationermfl.73
Pådistansutbildning,undervisningoch lärande. Idrott ochmotion for livet. Statensstödtill idrotts-
Kostnadseffektivdistansutbildning.83 rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.76
DUKOM Distansutbildningskommittén. Nya kommunalförnyelseochkompetens-grepp-Flexibelutbildning distans.84 utveckling.91

Betänkandefrånacceptera dennationellasamordnings-Jordbruksdepartementet
Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.ett



offentliga utredningar 1998Statens

Systematisk förteckning

Europaåret rasism.99kommitténför mot
frånslut Bilagatill betänkanderasismentagit nuHar

samordningskommittén Europaåretdennationella for
motrasism.100

Miljödepartementet
ekologiskthållbartnyckeltal IndikatorerförGröna ett-

samhälle.15
miljöbalken. Bilagor.35örordningartillF +

gränsälvssamarbetet.39finsk-svenskaDet
Hallandsåsen.Kring 60

kunskaperochkänslor.OmKampanjmed
Malåkommun1997.62kämavfallsormösmingeni

kämavfallsområdetKunskapslägetpâ 1998.68
naturvård.skydd skogsmarkför 95Förstärkt av



4§ü7§á.iri 1:,°:au;.::Jra. u
4935211553wuzavztsxmsêü

4115atgáanb,u.. ÅWMÃCIXÅÖPKI;H25









FRITZES
Hnxnum

PUBLIKATIONER

POSTADRESS: STOCKHOLM106 47
FAX TEl.F.IN:08-69008-690 91 91. 91 90

fritzes.0rder@liber.seEPOST:
FRnzEs INIERNE&#39;I&#39;BOKIIANDP.l.:wwwfrlrzcssc

ISBN 91-38-20985-3
ISSN O375-250X


