
rbetsskadeförsäkringenframtidaDen





Z

/fl4
Statens offentliga utredningar
1998:37

Socialdepartementet

framtidaDen

arbetsskadeförsäkringen

Betänkande Arbetsskadeutredningen 1997av
Stockholm 1998



Fritzes SOU och Dsfrån kundtjänst. För remissutsändningarSOU och Ds kan köpas svararav
förvaltningsavdelning.Publikationer på RegeringskanslietsFritzes Offentliga uppdrag av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 Stockholm47

08-690Orderfax: 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

fritzes.order@liber.seE-post:
www.fritzes.seInternet:

Statsrådsberedningen, 1993.på remiss. och Varför.Svara Hur
remiss.för den skallliten broschyr underlättar arbetetEn som svarasom-

kan beställas hos:Broschyren
förvaltningsavdelningRegeringskansliets

Distributionscentralen
Stockholm103 33

1008-405 10Fax:
2508-405 10Telefon:

Omslagsbild: Per Norberg, Steelhead, Nacka, 1998.

91-38-20874-1ISBNNORSTEDTS TRYCKERI AB
0375-250XStockholm 1998 ISSN



SOU 1998:37

statsrådetTill Maj-Inger Klingvall

Regeringen beslöt den 26 juni 1997 särskild utredare skulle till-att en
kallas med uppgift arbetsskadeförsälçringenöver Dir. 1997:91.att se
Uppdraget innebar analysera de årens förändringar i arbets-att senaste
skadeförsälqingen i syfte frågan försäkringenöver till-att se om ger en
fredsställande trygghet för den drabbas arbetsskada.som av en

Till särskild utredare förordnades den 25 juli 1997 försäkrings-
kassedirektören Lars Grönwall.

Den 29 augusti 1997 förordnades sakkunniga i utredningen de-som
partementssekreteraren Susann Asplund-Johansson, Socialdeparte-

ombudsmannen Paul Carlsson,mentet, Landsorganisationen i Sverige,
jur.kand. Alf Eckerhall, Svenska Arbetsgivarföreningen, ombudsman-

Anna-Stina Elfving, Tjänstemännens Centralorganisation, försäk-nen
ringschefen Hans Goine, Försäkringskasseförbundet, departementssek-

Jonas Iversen, Finansdepartementet,reteraren jur.kand. Jens Karlsson,
Företagarnas Riksorganisation, rättschefen Göran Lambertz,numera
Justitiedepartementet, avdelningsdirektören Elisabeth Lane, Socialde-

förhandlingsdirektörenpartementet, Margareta Sjöberg, Arbetsgivar-
verket, ombudsmannen Marie-Louise Strömgren, Sveriges Akade-
mikers Centralorganisation, förhandlaren Jan Svensson, Landstingsför-
bundet och enhetschefen Rolf Westin, Riksförsäkringsverket. Jurkand.
Lars Baltzari förordnades dag i utredningen. Denexpertsamma som
12 december 1997 förordnades också avdelningschefen/överläkaren
Anders Englund sakkunnig i utredningen.att vara

Som sekreterare i utredningen har sedan den 4 augusti 1997 tjänst-
Åkerréngjort kammarrättsassessom Anna och sedan den 11 augusti

1997 försäkringsjuristen Maria Norberg.
Utredningen S 1997:12 har antagit Arbetsskadeutred-namnet

ningen 1997.
Utredningen överlärrmar härmed betänkandet Den framtida arbets-

skadeförsäkringen.
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Sammanfattning

Inledning

Arbetsskadeförsäkringen vår äldsta socialförsäkring.är Den senaste
lagen på området, lagen arbetsskadeförsäkring LAF, kom tillom
1977. Den gäller alla förvärvsarbetande och vissa studerandegrupper.
Lagen i dag framför allt ersättning i form livränta till denger av som
drabbats bestående arbetsoförmåga till följd skada i arbetet.av av en

Vid sidan LAF finns lag statligt personskadeskydd LSP,om en om
ersättning för skador under bl.a. militärtjänst, räddningstjänstsom ger

och anstaltsvistelse.
Parterna arbetsmarknaden har sedan 1970-talets början träffat.

särskilda avtal trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Enligtom
utgårTFA ersättning efter skadeståndsrättsliga grunder för bl.a. sveda

och värk och lyte och oberoende arbetsgivaren eller någonmen, av om
kan skadeståndsansvarig.görasannan

Antalet skadeanmälningar ökade kraftigt efter LAFs tillkomst. Sär-
skilt kraftig blev ökningen under 1980-talet. Antalet livräntetagare steg
brant, och så gjorde också arbetsskadeförsäkringens kostnader.

Arbetsskadeförsäkringen har fler gånger sedan sin till-översetts
komst. Efter arbetskadeförsäkringsutredningenöversyn SOUen av
1992:39 skärptes 1993 reglerna för få skada godkändatt en som ar-
betsskada. Samma år också den särskilda arbetsskadesjukpen-togs
ningen bort.

Resultatet har blivit antalet anmälningar arbetsskada haratt om
sjunkit brant, liksom kostnaderna. Ett tidigare underskott i försäk-stort
ringens finansiering har bytts kraftigt överskott. Arbetsskade-mot ett
fonden har reglerat inkomster och utgifter efter flera årsom var av
mycket underskott på åromkringstora väg 2000 harrma plus,att

riksdagen i decembernär 1997 beslöt avskaffa den.att
Vår utredning har tillsätts med det övergripande uppdraget att ana-

lysera de årens förändringar i arbetsskadeförsäkringensenaste i syfte
frågan försäkringenöveratt tillfredsställande trygghet förse om ger en

den drabbas arbetsskada.som av en
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års1993 ändringar i LAF

skada tillförstås arbetsskadeförsäkringarbetsskada i lagenMed om
betyderi arbetet. Deteller skadlig inverkanföljd olycksfall annanav

lagari tidigaregenerellt arbetsskadebegrepp och inteharatt ett som
arbetsskada.räknar vilka sjukdomar kan ersättas somsomupp

punkt iändring gjordes dennakapitel beskriver vi denI 3 som
inver-då skadlig inverkantillades medlagen 1993. Det att avsesannan

upphov tillgrad sannolikhet kanfaktor med högkan geavav en som
enligträckte detsådan försäkrade har. Tidigareskada denen som

för utveck-åtminstone sannolikt. Vi redogörpraxis med dettaatt var
till nuvarande regel.lingen ledde framsom

försäkrad har varitbevisregel gäller sedan 1993Som ut-att om en
skadlig inverkan i arbetet, ska skadaför olycksfall ellersatt somannan

skadliga inverkan,ådragit sig orsakad denhan har omanses vara av
Även förhållandeskärpning iför det. dettaövervägande skäl talar är en

presumtionsregel för samband. Den inne-till tidigare lag, hadesom en
varit för skadlig inverkan i arbe-bar den försäkrade hade utsattatt om

ådragit orsakadskulle skada han hade sigdentet, avanses varasom
inte betydligt starkare skäl talade det.den skadliga inverkan, motom

ocksåbakgrunden och skälen till denna skärpningVi redovisar av
också kortfattat begreppen olycksfall och befint-reglerna. Vi beskriver

bakgrund till denligt skick i lagstiftningen. Slutligen sär-attger en
denskilda arbetsskadesjukpenningen slopades 1 juli 1993.

årensi siffrorArbetsskadeförsäkringens utveckling och de senaste
domstolspraxis

kraftigtAntalet anmälningar arbetsskada under 1980-talet ochstegom
åruppgick till 250 000 år. har siff-Knappt 10övermestsom per senare

sjunkit till 108 000, vilket siffran flera decen-den lägstaärrorna ca
nier. Antalet godkända arbetsskador liknande utveckling.beskriver en
Försäkringskassoma godkände exempelvis 67 000 fall 1992,närmare

år48 800 sjukdomar och olycksfall. femBararestenvarav var senare
uppskattas antalet bifall till 7 300, 700 sjukdomar.2varav ca

Vi ocksåredovisar viss statistik hur anmälda och godkändaöver ar-
betssjukdomar fördelar efter tvåsig diagnos. tredjedelar allaMer än av
anmälda arbetssjukdomar belastningssjukdomar. Denär näst största

sjukdomar Påkemiska eller produkter. tredjeär ämnengruppen av
plats kommer sjukdomar organisatoriska och social faktorernumera av
dvs. och trakasserier.stress
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Antalet egenlivräntor ökade också frånkraftigt mitten 80-talet.av
Sedan 1994 har ökningstakten dämpats. 1997 det sammanlagdavar

utgåendeantalet egenlivräntor 97 000.ca
Flera faktorer samverkar till allt färre arbetsskador anmäls tillatt

försäkringskassoma. Hit hör LAF-sjukpenningen tagits bort,att att
fåtthar arbetsskadebegrepp, har fått lag sjuk-ett stramare att en om

lön och antalet sysselsatta arbetsmarknaden har minskat starkt,att
exempelvis mellan 1990 och 1994 med drygt 550 000 Enpersoner. av
flera följder utvecklingen arbetsskadeförsäkringen riskerarär att attav
förlora alltmer sin betydelse för det förebyggande arbetsmiljöarbe-av
tet.

Minskningen i antalet anmälda arbetsskador har givetvis också fått
återverkningar i form måltillströmningminskad i förvaltnings-av en
domstolarna. Ett exempel antalet inkomna arbetsskademål i läns-är att

minskade med 75rätterna mellan 1993 och 1997.nästan procent
Vi har undersökt domstolarnas tillämpning de bevisreglema.av nya

frånAntalet domar kammarrättema och regeringsrätten gällt dessasom
har dock varit litet. Vad vi har kunnat har det inte skett någon för-se
ändring förvaltningsdomstolamas bedömningar efter lagändringenav
1993.

överväganden och förslag

Allmänt

kapitelI 5 konstaterar vi till början arbetsskadeförsäkringen frånatten
ha varit och viktig del socialförsäkringen har blivitatt storen av en

kompletterande ersättningsform med allt mindre betydelse för dem som
skadas i sitt På årarbete. 9 har 4/5 arbetsskadeanmälningar-änmer av

försvunnit från försäkringskassomas prövning.na
Motivet för behålla särskild arbetsskadeförsäkring vid sidanatt en
den allmänna försäkringen har den förvärvsar-angettsav attvara som

betar för särskildautsätts skaderisker, risker han eller hon normaltsom
Ävenendast har begränsade möjligheter påverka.sett arbetslivetatt om

har förändrats mycket sedan den första lagen området kom till 1901,
så gäller detta fortfarande inom betydande delar arbetslivet.av

Arbetsskadeförsäkringen har också det skadeståndsrättsliga syftet
kompensera den skadelidande så han elleratt hon försätts iatt samma

ekonomiska situation skadan inte hade inträffat.som om
De årens nedskärningar i de generellasenaste välfärdsanordningar-
har inverkat starkt också arbetsskadeförsäkringen. Regelsystemetna

har och den särskilda arbetsskadesjukpenningenstramats harupp,



SOUSammanfattning 1998:3720

självriskema inom den allmännatagits bort. har de allt högreDessutom
också finns i dagsjukförsäkringen de arbetsskadade. Kvardrabbat

i forminom arbetsskadeförsäkringen i princip endast ersättningar av
arbetsoförmågabestående och efterlevandelivränta videgenlivränta vid

dödsfall.
blivit allt fler har sig bliEn följd uppstramningama har att ansettav

skydd arbetsskadeförsäkringen har varitberövade det särskilda som av-
viktigt olika förbättra, tidigareläggasedd Vi det sättattatt ge. anser

påskynda handläggning anmälda arbets-och försäkringskassomas av
många godkännandet skada arbets-skador. För själva ärär att en en

så särskilda ersättning arbetsskadeförsäk-skada väl angeläget densom
ringen berättigar till.

har viktig preventiv funktion,Arbetsskadeförsäkringen även en
nämligen orsakerna till skadorna och därmed för-kunskaperatt ge om

skadorhindra skador. minskning antalet anmäldaDen storanya av som
påhar skett under 1990-talet med tanke den preventiva funktionenär

betänklig.
Vi sammanfattningsvis det övergripandeanser som svar upp-

vårdraget för arbetsskadeförsäkringen inte längreutredning kanatt an-
trygghet för den drabbas arbets-tillfredsställandeses ge som aven en

skada.

Arbetsskadebe greppet

Vi har haft till grunderna för vad ska betraktasuppgift överatt se som
området,arbetsskada. Vi liksom tidigare utredningar Ar-som anser

betsskadeförsäkringsutredningen och Sjuk- och arbetsskadekommittén,
behållas.det generella arbetsskadebegreppet bör olikaDeatt system

vårafinns bl.a. i nordiska grannländer för vilka sjukdomarattsom ange
kan arbetssjukdomar statiskt arbetsskadebe-ersättas ettsom gersom

grepp.
Till fördelarna generell fångamed regel hör snabbt kanatten man

in den medicinska och tekniska utvecklingen och kravet medi-att
cinskt underlag medför kunskapen påarbetsmiljöns inverkan deatt om
förvärvsarbetandes hälsa ökar.

stället förI tillbaka till det med förteckning överatt system en er-
sättningsberättigande sjukdomar fanns tidigare, vi bris-attsom anser

i dagens tillämpning bör avhjälpas andra Mer dessasätt.terna om
senare.
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skadlig inverkanPsykisk påfrestning som

från skadebegreppetin de undantag det generella1993 i lagentog man
komhade gälla alltsedan LAFmotivuttalandenmed stöd ansettssom av

psykosomatiska Som arbets-fråga psykiska och sjukdomar.till i om
skadaandra stycket LAF inteskada enligt 2 kap. 1 § aven psy-anses

företagsnedläggelse,psykosomatisk följdkisk eller ärnatur som en av
arbetsinsatser,uppskattning den försäkradesarbetstvist, bristande aven

därmed jäm-arbetsuppgifter eller arbetskamrater ellervantrivsel med
förhållanden.förliga

tredjePsykiska psykosomatiska sjukdomar denoch utgör största
Tillanmälda arbetsskador, och det ökar. deär en somgruppen av grupp

ståttofta har i fokus i arbetsmiljö-psykosociala faktorer i arbetet som
sexuell eller och mobbningdebatten hör trakasserier artannan avav

olika slag.
trakas-Försäkringsöverdomstolen hävdade sin tid konsekvent att

fallerserier och mobbning skadlig inverkan inteär typ av somen
har framförts till vår utredning finnsunder undantagen. Enligt vad som

tolka inemellertid i dag klar tendens hos försäkringskassomadet atten
ocksåundantagsbestämmelser, fallväl mycket under lagens t.ex. av

och frustra-mobbning eller utfrysning. Andra exempel aggressivitetär
vårdtagare vårdpersonalen fåtttion hos lett till sjukskriva sig.attsom

vårenligt mening viktigt lagen avspeglar rättsläget. EnDet är att
minska för rnissuppfattningar markera i lagtex-väg äratt utrymmet att

fastden inställning beträffande trakasserier och dylikt har lagtsten som
i domstolspraxis. Samtidigt inskärps undantagsbestämmelsen inteatt
får förslårtolkas extensivt. Vi därför tillägg i anslutning till undan-ett

framgårtagsbestämmelsen, vilket det undantaget inte gällerattav om
skadan har sin grund i trakasserier eller andra kränkningar den för-av

påtagligasäkrade eller i liknande,andra brister i arbetsmiljön.

Smittsamma sjukdomar

Om den skadade fåtthar smittsam sjukdom olycksfall gälleren genom
arbetsskadeförsäkringen fullt beror påMen skadefallet skad-ut. annan
lig inverkan gäller särskilda regler. Antingen fåttska den försäkrade ha
smittan vid arbete i laboratorium där det bedrivs arbete med smittärnnet
eller ska den försäkrade fåttha viss sjukdom vid angivettyp etten av
slag arbete.av

I det fallet omfattar arbetsskadeskyddet bara samhälls-vissasenare
farliga och andra särskilt uppräknade sjukdomar och smittokontakten
ska ha förekommit sjukvårdsinrättningi arbete vid eller i arbeteannat
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vid vårdbehandling, eller omhändertagande smittförandeav en person
srnittförande djureller arbete vid omhänderhavande eller hantering av

eller material.
vårfinns enligt mening skäl för borde utredaDet talar att mansom

frågan arbetsskadeskyddets tillämpning de smittsamma sjuk-om
domarna grundligt. skulle värde kundeDetmera vara om man ana-av
lysera konsekvenserna bredare definition begreppet arbets-en avav
skada framkallad smitta.av

fråga inteEn har tagits under utredningen ärannan som upp om per-
sonal arbetar vid landets infektionskliniker borde ha starkasom samma

frågaförsäkringsskydd laboratoriepersonal. ytterligare gällerEnsom
det s.k. skador grundtredjemansskyddet. Det gäller exempelvis av
smitta eller kemiska drabbar gravida kvinnor i arbetet ochämnen som

ocksåfostret gäller smittatsskada Det anhörigaäven tarsom av. som
vidare sjukdomar vårdpersonaldrabbat polis eller i derasav som ar-
bete.

frågornaVi har emellertid funnit de nämnda förutsätteratt en mer
områdetomfattande på har haftutredning vi möjlighet medän göraatt

föreslården tid vi har haft förfogande. Vitill därför det görsatt en mer
grundläggande arbetsskadeförsäkringens skydd vid smitt-översyn av

sjukdomar.samma
föreslåVi inskränker till mindre förändringar.att ettoss parnu

Mul- och klövsjuka, de i dagtillhör särskilt uppräknade sjuk-som
domarna, exempel ihar inget känt fall sedan 1930-taletvart attman
den alls kunnat upphov till sjukdom hos människa. föreslårDen vige
ska från gengäld föreslårbort uppräkningen. I vi uppräkningentas att
ska kompletteras med till följdsjukdomar smittärrmena Herpes B,av
HIV/AIDS och EHEC 0157.

Sambandsfiågor

Bevisreglema stramades 1993. Tidigare gällde presumtionsregelupp en
innebar samband skulle inte betydligtföreliggaatt star-som anses om

kare skäl talade däremot. åtminstoneDetta förutsatte detatt var sanno-
likt den skada hade drabbat den försäkrade verkligen kundeatt som or-
sakas påståddaden skadliga faktorn i arbetsmiljön.av

Idag krävs det övervägande skäl för skada skaatt en anses vara 0r-
sakad den skadliga inverkan försäkradeden varit för.utsattav som
Dessförinnan ska det medicinsk farlighetsbedönming in-göras en som
nebär det ska föreligga hög grad sannolikhet för den faktoratt atten av

den försäkrade vållathar skadan verkligen kan upphovsom menar ge
till sådan skada den försäkrade har.en som
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svårt vilken inverkan de haftDet bevisreglema harär att veta nya
arbetsskadeförsäkringens utveckling. reglerna i kraftDe har varitnya

högre instans få. haralltför kort tid, och domarna i har varit Inga domar
refererats.

Statistiken visar antalet ärenden kommer in för prövning tillatt som
så lågtförsäkringskassoma aldrig har varit Antalet avslag isom nu.

så lågt.ärenden arbetsskadeersättning har heller aldrig varit Detom
för i allt väsentligt slopandet arbetsskadesjukpen-talar det äratt av

nedgångenningen har orsakat i antalet anmälningar respektivesom
antalet godkända skador.

påMycket tyder dessutom försäkringskassoma och domstolarnaatt
under intryck kraftiga kritikden arbetsskadeförsäkringen ut-av som

för bl.a. Riksdagens revisorer började tillämpa försäkringensattes av
restriktivt redan i början 1990-talet innan de bevisreglemamer av nya

Ocksåhade införts. från utgångspunkter måhändadessa sig betydel-ter
någotskärpningama arbetsskadeförsäkringens bevisreglersen av av

överskattad.
Vi har därför inte kunnat det funnits tillräckliga skäl föratt attse

föreslå återinförasdet ska presumtionsregel det slagatt nu en av som
fanns före 1993. Vi har i stället inte skulle tilldetövervägt om vara
fördel de nuvarande bevisreglema kunde bytas enklare.ut motom en

mångasLAFs bevisregler har enligt uppfattning så krånglig utforrn-en
ning förstås dåde sällan kan de försäkrade. Vi har tänktatt av en
regel övervägande sannolikhet skadanatt orsakad arbetetärom av

håll skadeståndsrätten.finns del inomsom en
Vi har föreslå sådandock för inte årsregel. 1993stannat att en ny

lagstiftning några år.har varit i kraft bara Ansträngningar bör iännu
stället för åstadkomma bättre tillämpning de nuvarandegöras att en av
reglerna.

Handläggningen

Vi konstaterar till början arbetsskadeförsälcringen i slutetatten av
1980-talet hade utvecklats till försäkringsform adrni-tog storaen som
nistrativa anspråk.i Utvecklingen sedan dess har lett till attresurser
bilden i dag helt Sedan de tidigare balansema harär storaen annan. ar-
betats finns det ofta bara någon enstaka handläggare arbetsska-av, av
deärenden på varje lokalkontor.

årensDe kraftiga nedskärningar försäkringskassomassenaste av re-
har tvingat kassoma hårt.prioritera Arbetsskadeärenden harattsurser

fått ganska undanskymd roll i kassomas arbete.en
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Det finns följd detta års lagändringar kri-och 1993som en av enav
tik hur handläggningen sköts komplicerade arbetsskade-i de oftamot
ärendena.

Handläggningen på hållsina ha blivit slentrianmässig och allt-sägs
för restriktiv, och kompetensen brister hos både tjänstemän och läkare.
Arbetsskadeprövningen stånd långkommer till och ofta tid. Detsent tar
framhålls ofta det för den skadade såinte alltid avgörande vilkenäratt
ersättning fåhan eller hon ska skadan faktiskt blir godkändattsom som

arbetsskada.en
En uppföljningsrapport Riksförsäkringsverket från 1997 visarav

också försäkringskassomas årenbeslut i arbetsskadeärenden 1994att
0ch1995 inte höll godtagbar kvalitet i hälften de granskade ären-en av
dena. pågårDet arbete inom försäkringskassoma med för-ett attnu
bättra handläggningen. Vi dock det behövs åtgärdercentralaattanser

fåför säkrare och snabbare handläggning.att en
föreslårVi hanteringen arbetsskadeärenden i varje försäk-att av

ringskassa någotska koncentreras till eller några få kontor. För att
vidmakthålla hög kompetens i de sällaninte komplicerade arbets-en
skadeärendena kan det lämpligt bilda avdelningar med 5 10attvara -
arbetsskadehandläggare.

För säkerställa försäkringskassomas möjligheteratt att satsa
kompetensutvecklande åtgärder det gäller arbetsskadehandlägg-när

föreslårningen årdet för 1999 l0 miljoner kronor.avsättsatt
I avsnitt vi förslag ersättnings-ett presenterar ettsenare om en ny

form, omställningsersättning. kommerDen arbetsskadeförsäk-att ge
ringen aktiv roll i rehabiliteringen den skadade. kom-Dettaen mer av

ställa påsärskilda krav samarbetet mellan kassans olika hand-attmer
läggare.

åstadkommaFör handläggningsnabbare föreslår det iatt atten
lagen ska in föreskrift frågan skadatas utgöratten som anger om en en
arbetsskada ska slutligt såkassan möjligtprövas ochsnartav som

inom 6 månader, det inte kompliceradegrund medi-senast om av
cinska utredningar eller andra särskilda skäl finns anledning attav
dröja med beslutet.

Arbetsskadeärendena i dag liten ofta mycketär och kompliceraden
ärenden Vi besluten i dessa ärenden bör koncentre-attgrupp av anser.

till någonendast någraeller nämnder i varje försäkringskassa.ras
Kassastyrelsema bör särskilt sammansättningen i denöverväga eller de
få nämnder ska besluta. Om närrmdens ordförande saknar juridisksom
kompetens, bör med tanke på ärendenas inte sällan invecklademan
juridiska beskaffenhet försöka säkerställa sådan kompetens finnsatt

håll i nämnden.annat
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Vi också arbetsskadeärendena med sin blandning medi-attanser av
cinska och juridiska frågeställningar ställer särskilt höga krav före-
dragandens kompetens. Mycket talar för ärendena bör föredras iatt
socialförsäkringsnämnden tjänsteman med juridisk utbildning.av en

Läkarna har central roll i beslutsprocessen, och det därför vik-ären
tigt den medicinska expertisen väl insatt i arbetsskadeförsäkring-att är

regler. Vi de behandlande och intygsgivande läkarnas rollattens anser
behöver stärkas likaväl försäkringsläkamas.som

Det angeläget denär utbildning läkarna får i försäkringsme-att som
dicin under grundutbildning, AT-tjänstgöring och vidareutbildning till
specialist ökar inte minst det gäller arbetsskadeförsäkringensnär till-
lämpning. Försäkringskassoma ordnar i viss utsträckning kurser för
läkare i försäkringsmedicin. Kassoma skiljer sig dock kraftigt frågai

storlek och Det därför viktig uppgiftär för Riksförsäk-om resuser. en
ringsverket stödja kassornas medverkan i läkarutbildningen.att

Läkarutlåtanden i arbetsskadeärenden ska avgivna just i arbets-vara
skadeärendet. måsteDe innehålla klar diagnos, och behandla kärn-en
frågoma. Vi det viktigt Riksförsäkringsverket led iattanser ettsom

arbetsskadeförsäkringensöversynen tillämpning forrnulärenöverav ser
till läkarutlåtanden anmäld arbetsskada.om

Vi försäkringskassoma i alltför litenatt utsträckning anlitaranser
specialister i arbetsskadeärendena. Under år har exempelvissenare
Yrkesmedicinen fått allt färre ärenden remiss. De har kommitsom
har ofta gällt relativt lättdiagnosticerade skador, medan de svårbestäm-
bara, belastningsutlösta besvär, få.varitt.ex. Kassoma bör vårenligt
uppfattning regelmässigt skicka ärenden till granskningmer av en spe-
cialist, det inte sig enklarör och okomplicerade fall där detom om
räcker med försäkringsläkarens bedörrming. För klara detta, kan detatt
bli nödvändigt de yrkesmedicinska enheternaatt viage mer resurser
statsbidragen till hälso- och sjukvården.

Kravet på utredning särskiltär det svår-gällernären stortnoggrann
bedömda sjukdomar. Exempel sådana arbetsutlösta besvärär i rörel-

och stödjeorganen, vilka ofta drabbar kvinnor.se-
För uppnå enhetlighet i svårareatt större de medicinska bedöm-en

ningarna förslår vi Riksförsäkringsverket skaatt initiativ till konsen-ta
sus-konferenser på olika områden kring frågor skadlig inverkan,om
samband och kronicitet. Forskare, läkare och jurister, liksom beroende
på ärnnesvalet sjukgymnaster och psykologer, kunde vid dessa disku-

komplicerade medicinskatera och försäkringsjuridiska frågormer
kring tillämpningen arbetsskadeförsäkringen. Vi föreslår Riks-av att
försäkringsverket årför 1999 fåska två miljoner kronor för ändamålet

anordna konsensus-konferenser.att
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föreslåtillämpningentill stöd förmöjlighetenVi har övervägt attav
svårbe-andraochbelastningssjukdomarförteckningarsärskilda över

deförvetenskapliga beläggfinnsi dagdär detsjukdomar, attdömda
sådana förteck-medriskfinns dockarbetsskada. Detkan utgöra en

styrande förblir heltgenomslagskraft desådanfårdeningar attatt en
därmedskulleskadebegreppetgenerella äventyras.Dettillämpningen.

hålla beskriv-allmäntutarbetasföreslår det skaI stället att mer
kompliceradesåväl skadefallklarafastaningar tar mersomsom

På vår harbegäranstödjeorganen.rörelse- ochframför alltsjukdomar i
exempelutarbetatYrkesmedicinska enheternaför deföreträdare ett par

betänkandet.har fogat tillbeskrivningar, vipå sådana som
sådanafå uppgiftska iföreslår RiksförsäkringsverketVi utattatt ge

detillämpningförsäkringskassomasför övertill ledningbeskrivningar
särskiltarbetsskadesammanhangivetenskapliga bedömningama

specialistersamarbete medfram iområden. skasvårbedömda De tas
samrådefterLäkarsällskapet ochYrkesmedicin och bl.a.inom utges

Socialstyrelsen.med

Arbetsskadesjukpenningen

särskildaåterinföra denfördelarradi och för sig haskulleDet atten
arbetsskadade skullebort 1993. Denarbetsskadesjukpenning togssom

betydel-Särskiltsjukskrivningstiden.underfå kompensation redanfull
avtalsbundensaknarför deskulle detsefullt som engruppervara

många anställda iochfinnsdessatilläggsförsäkring. I ungagrupper
mindre företag.

få frågan prövadmycket viktigtförsäkrade oftaför denDet är att
får skadadeeller inte. I dag denarbetsskada väntadet föreligger enom

Återinfördes arbets-får frågan prövad.denhan eller honlänge innan
fickden försäkradekunna leda tillskadesjukpenningen skulle det ettatt

ofta fallet i dag.beskedsnabbare än ärsom
arbets-anmäla sin skada,bli benägnaskulle sannoliktFler att om

förbättra möjligheternaåterinfördes. Det skulleskadesjukpenningen att
få uppkomst och orsaker.kunskap skadomasom

arbets-skälenarbetsskadesjukpenningen slopadesNär attettvar av
på skadades viljahämmande verkan denskadesjukpenningen hade en

fort-dettaVi inte övertygadetill rehabilitering. är argumentattom
håller.farande

skulleåterinförd arbetsskadesjukpenningemellertidVi finner att en
dagar har vikostnader. Med samordningstid 90föra med sig stora en

årliga till 860 miljoner kronor vid 100beräknat den kostnaden procent
kronor vid 90 kompensa-kompensation och till 430 miljoner procent
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tion. Beräkningen utgår från den allmänna försäkringen skaatt vara
primär och arbetsskadeförsäkringen därför endast skaatt belastas med
20 respektive 10 procent.

Med Riksförsäkringsverkets hjälp har vi vidare beräknat de ökade
administrationskostnadema till 220 miljoner kronor.

Till detta kommer risken arbetsskadesjukpenningen i kombina-att
tion med generellt skadebegrepp kan leda tillett kostnadsutvecklingen

svårblir kontrollera.attsom
Vi därför arbetsskadesjukpenningen inte återinföras.börattanser

Vi föreslår i avsnitt arbetsskadeförsäkringenett skaattsenare ges en
tydlig och aktiv roll det gäller rehabiliteringennär de arbetsskadade.av
Sådana satsningar bör ha prioritetstörre inom den framtida arbets-
skadeförsäkringen.

Särskild arbetsskadeersättning

Samordningen mellan den allmänna försäkringen och arbetsskadeför-
säkringen innebär den har drabbats arbetsskadaatt undersom av en
sjukskrivningstiden får sjukpenning den drabbatssamma som som av
någon sjukdom. När det infördes karensdagar i sjukförsäkringenannan
1993, kom detta strida den Sverige 1969att ratificerademot ILO-av
koventionen förmåner vid yrkesskada.om

Saken har anmälts till E0, upprepade gånger har konstateratsom
Sverige bryter konventionen.att Sverige har rekommenderatsmot att

modifiera eller avskaffa bestämmelserna karensdag. Inom Social-om
departementet har det utarbetats förslag till särlösningar för de arbets-
skadade det gäller karensdagama.när Det förslag fram ansågstogssom
dock alltför administrativt betungande och genomfördes inte.

våraAv direktiv framgår bör försöka lösa problemet.att Vi kon-
Sverige visserligen istaterar realiteten ändåatt uppfyller konventio-

grundläggande villkor. Enligt den svenska lagstiftningennens har en
arbetsskadad här laglig grundtrygghet kompletterad meden som av-
talsbunden ersättning vida överstiger den kompensation med minst 60

konventionensär krav.procent Vi avvisar emellertidsom lösningen
innebär Sverige ska konventionenatt sägasom vid lämpliganästaupp

tillfälle, 1999, förär därefter ansluta sig till denatt igensom och ratifi-
konventionen med undantag för bestämmelsernacera karensdagar.om

I stället föreslår vi särlösning innebär ersättning fören attsom
karensdagar ska i efterhand i sambandutges med arbetsskada kon-att

ochstateras ersättning beslutas från arbetsskadeförsäkringen.annan
Vi kallar kompensationen för karensdagar särskild arbetsskadeer-

Densättning. ska utredningsskäl utbetalas enligt schablonav en som
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hanskadade visadentvå karensdagar. Kanförersättning attinnebär
för dessa.ersättningkarensdagar, lämnasfler äveneller hon haft
uppfyller rimligalösningenföreslagnadenvår uppfattningDet är att

ILO-konventionen.åtaganden enligtinfriar sinaSverigekrav att

Omställningsersättning m.m.

uppkommit vissadetslopades hararbetsskadesjukpenningenSedan
arbetsskadeförsäkringen.frånutgå ersättningdet kanoklarheter närom

för-allmäni lagenrehabiliteringsrefomigenomfördes1992 omen
rehabiliteringsersätt-rehabilitering ochbestämmelsermedsäkring om

arbetsskadeförsäkringensiinga ändringarmedfördeReformenning.
från de reglerutgåttharRiksförsäkringsverketregelsystem. att som

innebärreglerarbetsskadade. AFLsockså gäller degäller enligt AFL
år, ochtillrehabiliteringsåtgärd begränsadtiden för är attett er-att en
begränsad tillrehabiliteringsåtgärdförsättningsnivån tiden ärunder en

rehabiliteringsersättning. Be-ellersjukpenningivad kan utgessom
lämnasrehabiliteringsersättninggällerhögskolestudierträffande att

40 veckor.omfattar högstutbildningenendast om
RÅ emellertid1996 ref. 81 harfrån RegeringsrättendomI enen

arbetslivsin-arbetsskadelivränta underberättigad tillförsäkrad ansetts
omfattande 40högskolestudieri form änriktad rehabilitering merav

ändra sinaRiksförsäkringsverketföranlettharstudieveckor. Domen att
tid denunderenligt LAFkan livräntaråd. Enligt dessaallmänna utges

rehabilitering.arbetslivsinriktadgenomgår medicinsk ellerskadade
administrationskostnaderförsäkringskassomasinneburitharDomen att

år.kronor40 miljonermedberäknas ha ökat perca
två domarfullföljt sin linje ihaRegeringsrätten kan sägas attgenom

sjukbidrag hararbetsskadad uppbärfrån januari 1998 att en somanse
genomgår medicinskdå honunder han ellertill livränta tidävenrätt

behandling/rehabilitering.
principenarbetsskadeförsäkringen byggerVi konstaterar attatt

Sjukför-hållas ekonomiskt skadeslös.långtskadad så möjligt skaen
arbetsskadeför-principernågotsäkringen uppbyggd efter andra änär
princip endastisjukförsäkringensäkringen. Bl.a. skiljer sig attgenom

Även finnasdet kundeersättning.medicinska skäl berättigar till om
arbetsskadeförsäkringen tilladministrativa vinster med att anpassa

från arbets-ersättningvår uppfattningsjukförsäkringen, bör enligt
målsärskildatill LAFsskadeförsäkringen hänsynstagandemedutges

och principer.
arbetslinjenallt starkare inriktningDen allmänna försäkringens

fåttpå allt betydelseoch rehabilitering den sjuke har ävenstörreav en
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för arbetsskadeförsäkringen. Vi arbetsskadeförsäkringen förattanser
framtiden bör ha betydelsefull roll redan i samband med rehabilite-en
ringen den skadade. Försäkringen bör komma in i tidigt skedeav ett
och den enskilde ekonomisk trygghetgarantera det behövs,en som, om
går vad den allmännautöver försäkringen kan erbjuda för hjälpa denatt
skadade återgå i arbete med möjligt oförändradatt lön.om

Arbetslinjen innebär åtgärderaktiva för stärka den enskildeatt att
ska prioriteras före passivt kontantstöd till försörjningen. harett Man
tidigare i fråga arbetsskadeförsälcringensatt ska medverka iom ett
tidigt skede, eftersom befarathar höga ersättningsnivåer verkarattman
rehabiliteringshämmande. Vi finner bl.a. med stöd studierav som
gjorts under år knappast behöver befara sådanaatt effekter,senare man
i varje fall inte i dag försäkringskassomasnär tidigare arbetsbalanser i
arbetsskadeärenden har arbetats ned.nu

Vi Regeringsrättensäven domaratt under tid haranser om senare
medverkat till klarlägga rättsläget finns det skälatt sådan änd-göraatt
ringar i LAF försäkringens roll det gälleratt när rehabiliteringen blir så
tydlig möjligt. Av kontakter vi har tagit med olika försäk-som som
ringskassor framgår i dag handlägger rehabiliteringenatt man av ar-
betsskadade olika Vi detsätt. inte tillfredsställandeärattmenar att
lagen för olika tolkningar.utrymmeger

LAF bör också klart uttryck för minstett ambitionsnivåge samma
AFL frågai betydelsengör rehabilitering för densom numera om av
inte särskilda insatser kan återgå i arbeteutan efter akut sjuk-som en

domstid. Vi vill arbetsskadeförsäkringen skaatt tydlig och aktivges en
roll i ansträngningarna på så långt möjligt rehabilitera den skadade.att

Vi föreslår därför det i LAF ska föras in formatt ekono-en ny av
misk ersättning den arbetsskadade under den tid han eller hon
genomgår rehabilitering. Den kommer då i stället för livräntaatt utges
under motsvarande tid. Den ersättningen ska den skada-närutnya ges
de ställer sig till förutsättningar i det gamla arbetet eller tillom nya ett
helt arbete. Vi föreslår därförnytt ersättningen ska kallas omställ-att
ningsersättning.

Omställningsersättningen ska liksom livräntan i princip 100ge pro-
kompensation och lärrmascent den skadadenär enligt försäk-en av

ringskassan upprättad plan genomgår förebyggande medicinsk behand-
ling/rehabilitering eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Om det inte bedöms möjligt rehabilitera den skadade,att ska det lik-
hittills kunna livränta den skadadeutges när har fåttsom bestå-en en

ende nedsättning sin arbetsförmåga.av
Den får omställningsersättning under rehabiliteringstidensom ska

kunna få särskilt omställningsbidragett för täcka kostnaderatt som
uppstår under rehabiliteringen.
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Jämställdhetsjåågor

något oftarekvinnor änkapitel visari 4vistatistikDen attpresenterar
Å oftareråkarsidan änandra mänarbetssjukdomar.drabbasmän avav

bevisreglemauppstrarnningarbetet. Denolycksfall iförkvinnor ut av
bety-endasthararbetsskadeförsälcringen 1993i lageninfördes omsom

fått in-hadetoch de kan störstarbetssjukdomarna, sättetdelse för
arbetsskadeför-frånfå ersättningmöjligheterpåverkan kvinnornas att

säkringen.
påverkaskunnasituation bordekvinnorsbl.a.Vi konstaterar att
minskas.arbetsskadoranmäldamörkertaletdet antagnaatt avgenom

detkvinnorför informeradärförbörAnsträngningar attgöras att om
Kvinnor kanarbetsskador.anmälaangelägetfortsättningeni är attäven

arbets-finns problemdetarbetsskadeanmälningar visa attgenom
psyko-skadorbelastningsskador ochsärskilt orsakarplatserna avsom

social natur.
arbetsskadoranmälamotsvarande intresseharMännen t.ex.att av

buller.arbetsskadligtlyft ellerbelastandetungt
förbelastningssjukdomamadominerararbetssjukdomamaBland

sig tillbelastningsskador hänförbåde kvinnor och Männensmän. an-
sigbelastningsskadorkvinnornasmedansträngningar vid lyft teretc.,

någon påvisbar faktor.kan utpekasdet ofta intediffusa attgenommer
fåtthar sina belastnings-kvinnorlett till flerDetta kan ha män änatt

fak-kan därmedarbetsskada. LAFsgodkändaskador rentresursersom
förmån.fördelats tilltiskt ha männenssägas

bådeviktigt tillärendehandläggningen det mänsVid är att ta vara
iMedan ledamöternalivserfarenheter.ochkvinnors värderingaroch

intygsskrivandebåda liksom dekönen,socialförsäkringsnärnnd är av
så försäkrings-förvaltningsdomstolama,iläkarna och juristema är

utsträckning kvinnor. Vi detmyckethandläggare ikassomas stor anser
handläggareanställer fler manligaviktigt försäkringskassoma änatt

vad i dag.görman
i rörelseorganenUndersökningar tyder vissa äratt symptom van-

harhos Som möjliga orsakerligare hos kvinnor nämntsän män. att
repetitivt arbete,i arbetetkvinnor har exponeringmer ogynnsamen

faktorerlåsta genetiskaarbetsställningar m.m., dubbelarbete,
kulturella skillnader. Enmuskelfibertyper ochhormonbalans, m.m.

vård ocharbetar inomfjärdedel landets yrkesverksamma kvinnorav
arbetsoförmåga i rörelseorganen.vanlig orsak till skadorEn äromsorg.

vården då Manuellförhållanden behöva beaktas.särskilda inom kanDe
betraktas lika lyfter säckarhantering /lyft kan inte närt.ex. somman

flyttar patienter.när man
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Det möjligt kriteriernaär för bedömning skadligatt inverkan skaav
olika för kvinnor och Dessa frågormän. bör bl.a.vara tasanser upp

vid de konsensuskonferenser vi föreslår ska hållas med bl.a. läkaresom
och jurister deltagare. bör ocksåDe beaktas i de allmänna beskriv-som
ningar förslårvi ska utarbetas till stöd och hjälp vid tillämpningensom

det gäller svårbedömdadenär sjukdomarna inte minst i rörelse och- -
stödjeorganen.

Vi vill arbetsskadeförsäkringen tydlig och aktiv roll vid reha-ge en
biliteringen dem blivit skadade i sitt arbete. Enligtav som rapporten
från Riksförsäkringsverket RFV redovisar 1997:6 tydde vissa för-
hållanden på och kvinnor inte harmän behandlats likartatatt försäk-av
ringskassan hittills i sådana sammanhang. Om betraktade inne-man
hållet i rehabiliteringsåtgärdema fanns det skillnader mellanstor män
och kvinnor under perioden 1986 1991. Vi den bakgrundenmotanser-
det viktigt för framtiden till innehållet i rehabiliteringsåt-att attse
gärdema inte skiljer sig mellan kvinnor och män.

Förebyggande arbete och arbetsmiljöförbättringar

I kapitel 6 vi bl.a. kort översikt arbetsmiljölagstiftningenöverger en
och redogör för de statistiska redovisningar Arbe-görssom av
tarskyddsstyrelsen huvudman för informationssystemet arbets-som om
skador ISA och AMF-trygghetsförsälqing i Trygghetsförsäkring-av

Skade-Informationssystem TSI.ens
Det viktigt allaär arbetsskador också deatt bara leder tillsom en-

kortare sjukfrånvaro till försäkringskassan och därifrånrapporteras-
till ISA. Vi föreslår arbetsskadeanmälan skaatt arbetsgivarengöras av
omedelbart och inom 14 dagar.senast

Vi konstaterar arbetsmiljön inte har blivit bättreatt i länder med
differentierade arbetsgivaravgifter, och vi kan inte sådan diffe-attse en
rentiering har några skadeförebyggande effekter.

För det skadeförebyggande arbetsmiljöarbetet det viktigtär be-att
hålla det generella arbetsskadebegreppet. Också våra förslag till säk-en

och snabbare handläggning arbetsskadeärendenarare i försäkrings-av
kassoma har viktiga skadeförebyggande effekter, liksom den aktiva roll
vi vill arbetsskadeförsäkringen i rehabiliteringen dege arbetsskada-av
de.
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frågorSärskilda

Samordningsfrågor

frånersättningarsamordningengällerreglerdeVi granskar avomsom
sjukpenningförtidspension/sjukbidrag,medarbetsskadeförsäkringen

försäkring.allmänenligt lagenrehabiliteringersättningrespektive om
föreslår vissaöverkompensationtillmöjligheterförhindraFör att

reglerna.kompletteringar i

studerandegsskyddet förörsäkrinF

stude-vissaförgäller i dagArbetsskadeförsäkringen även grupper av
arbetsmarknadsut-ideltarskydd har eleverfullständigtrande. Ett som

förhållanden utbild-sådana underhaharbildning Dessa ansettm.m.
därmedförvärvsarbetande. harDejämställts medde heltningstiden att

utbildningsmoment,alla slagsförsäkringsskydd under även teore-ett
från utbildningen.ellerfärden tillsådana, och undertiska

Övriga genomgårskolpliktefter fullgjorddebl.a. somgrupper,
årskurs i grund-genomgår årskurs eller högre7elleryrkesutbildning
motsvarandeellergymnasieskolanyrkesskola,skolan, särskolans ut-

i utbild-underarbetsskadeförsäkringenbildning, täcks momentav
sinmed eller tillarbetedå eleven utförningen överensstämmer artsom

därmedvid förvärvsarbete. Detutförssådant vanligen ärliknar som
tillunder färdoch inteutbildningsmomentvid teoretiskainte skyddade

från utbildningen.eller
Vialls täcks LAF.studenternarått oklarhetharDet attanseravom

genomgårfullgjord skolplikteftertillstudenterna hör gruppen som
arbetsskadeförsäkringeni dag omfattasoch därföryrkesutbildning av

huvudsakligen praktiskaunder vissa moment.
arbetsmarknaden i dag för medförhållandenaVi konstaterar att

tidigare förutsträckningoch studier isig arbete större än attatt varvas
Långa utbildnings-användbar kompentens.den enskilde bred ochge en
arbetslivet leda tillnaturligt inslag iperioder kan ettnumera som mer

så ofta varandra i livs-avlöserStudier och arbeteyrken. sätt ettnya
synnerhet eftergym-långt på olika plan, och kanske ilärande. Studier

jämställagrad tidigare meddärför i dag i högrenasiala studier, änär att
förvärvsarbete.

högskoleut-föreslår genomgår yrkesutbildning ellerVi deatt som
syftar till yrkesut-bildning eftergymnasial utbildningeller somannan

ele-arbetsskadeförsäkringen kravbildning ska omfattas utan attav
så-med eller till sin liknarutför arbete överensstämmer artven som

eftergym-utförs vid förvärvsarbete. Kravet dendant vanligen attsom
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nasiala utbildningen ska syfta till yrkesutbildning innebär studieratt
bedrivs hobby eller i allmänbildande syfte inte täcksrentsom som av

arbetsskadeförsäkringen.
färdolycksfallenAtt i dag gäller för dem genomgår arbets-som

marknadsutbildning beror den koppling dennanära harsom grupp
ha till vanliga arbetsmarknaden. Samma kopplingansetts harnära

sällan gårde i yrkesutbildning eller eftergymnasial utbild-som annan
ning. börDe därför enligt vår uppfattning inte heller i fortsättningen
omfattas försäkringsskyddet vid färdolycksfall.av

Personskadeskyddet för totalförsvarspliktiga

Vi har haft i uppdrag personskadeskyddetöver för totalför-att se
svarspliktiga. Försvarsmakten har sedan uppdragit föreslagitgavs en

åtgärderrad för förbättra skyddet. Regering och riksdagatt har härefter
tagit ställning till huvudparten förslagen.av

Vi konstaterar vårvid genomgång det bara i avseendeatt ett nu
finns skäl föreslå ytterligare förbättringar ochatt det gäller den sär-
skilda sjukpenning de totalförsvarspliktiga med grundutbild-som en
ning 60 dagar har tillän de fortfaranderätt sjukskrivnaärmer om
efter tjänstgöringstidens slut.

Vi föreslår den särskilda sjukpenningen ska höjas frånatt 80 tillnu
90 den sjukpenninggrundande inkomstenprocent för den inteav som
på grund anställning kollektivavtal har till så mycket irättav genom
sammanlagd sjukersättning.

De ekonomiska effekterna

Våra förslag beräknas innebära ökad kostnad medsammantaget 24en
miljoner kronor för 1999. Detta för de löpande kostnadermotsvarar
föreslår 0,004 den nuvarande arbetsskadeavgiften.procent Denna ärav
i dag 1,38 avgiftsunderlaget. Denprocent behövliga nivån liggerav
dock för närvarande på bara 0,8 procent.ca

Alternativet med tilläggsförsäkring administreraden av
arbetsmarknadens parter

Uppdraget

Vid sidan uppgiften dagensöver offentligaatt arbetsskadeförsäk-av se
ring har vi haft i uppdrag alternativpröva till denatt ett nuvarande för-

2 18-0105
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skullearbetsmarknadens tainnebärAlternativet partersäkringen. att
obligatoriskförfinansiellaochorganisatoriska ansvaretdet enöver

arbetsskada.vidtilläggsförsäkring
alter-anledning pröva ettintedäremot attdirektiv harVåra gett oss

arbets-därförsäkringen,privatiseringrenodladnativ med avmeraen
anställdasinaförsäkring förtecknaskyldigaskullegivarna att envara

försäkringsgivare.valfrihos en
vårabetänkandet över-ikapitel 10 göravslutandesärskilt,I ett

administre-tilläggsförsäkringmedalternativetbeträffandeväganden en
TVA.försäkringsådanVi förkortararbetsmarknadensrad parter. enav

ändringar ihuvudförslagenmedsammanblandningundvikaFör omatt
förslag tillplacerathararbetsskadeförsäkring ettlagdagens enom

kapitlet.i slutetdennatillkommentarerhelt lag samt avny

övervägandenVåra

medförbundnanackdelar ärochfördelardebeskriverVi ansersom
viförutsättningarde allmännaochTVAalternativet ansersomanger

någraföreliggerintedetblirVår slutsatsdetta.gälla förbör att av-
arbetsskadeförsäkringenförförahinder över ansvaretgörande mot att

tilläggsförsäkringobligatoriskformiarbetsmarknadens parter enav
arbetsskada.vid

vilka möj-bedömastatsmakternafråga föremellertid attDet är en
de sak-praktiskt. FleraTVAgenomförafinnsdet rentligheter avatt

hararbetsmarknadens parterutredningenikunniga representerarsom
förasituationnuvarandeimöjligheternatvivelstarka attuttryckt

arbetsmarknadensarbetsskadeförsäkringen parter.föröver ansvaret

huvuddragVAT i

arbetsgivareföreslår allavigenomförsalternativetOm att en nygenom
arbetsskade-tecknaskyldigaska bliArbetsskadelagen,kalladlag, att

uppdragstagare,ellerSmå arbetsgivareanställda.sinaförsäkring för
befriadeår, skahögst 12 dagararbete ilåter utföra varaperannansom

försäk-ändå täckasskasådan anställdförsäkringsplikt. Enfrån av
förhållande tilliuppdragsgivaregällaskabestämmelserringen. Samma

uppdragstagare.deras
arbetsskade-frivilligtecknade villfå väljaskaföretagareEgna om

Även omfattasskautbildningunderdei TVA.försäkring är av ar-som
frivillighar tecknatutbildningsansvarigedenbetsskadelagen, enom

arbetsskadeförsäkring i TVA.
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Till de övriga grundläggande försäkringsvillkor börsom anser
i arbetsskadelagen hör arbetsskadebegreppet och bevisreglema.anges

Vi efter tämligen ingående diskussion det generella skade-anser atten
begreppet bör behållas, liksom nuvarande bevisregler, läggermen sam-
tidigt fram alternativt förslag enklare bevisregel finnsett om en som

hålldel inom skadeståndsrätten.en
Ett generellt atbetsskadebegrepp innebär risker inom TVAstörre än

inom offentligt Försäkringsprerniema måsteett täcka ocksåsystem.
skador inte tidigare känt till kunde arbetsrelaterade. Visom man vara

dock möjligheterna återförsäkringtill goda och föreslåratt äranser
med patientskadelagen förebild vissa begränsningar i ersättnings-som
rätten.

I arbetsskadelagen bör också de grundläggande ersättningsvillkoren
slås fast. Vi föreslår arbetsskadeersättning ska enligt skade-att utges
ståndsrättsliga regler finns i skadeståndslagen 1972:207.som

Administrationen

TVA ska skötas arbetsmarknadens Eftersom kollektivavtalparter.av
sluts 100-tals båda sidor förslår uppgiftenparter ska läggasav att

de centrala organisationerna. Vi föreslår dessa ska för-att utse en
säkringsgivare, dem själva.ägs En variant på denärsom attav parterna
privata, den statliga respektive kommunal- och landstingssidan äger var
sitt bolag. Vissa delar, skadereglering och kapitalförvaltning, kansom

så vill överlåtas redan etablerade bolag.om man
TVA-administrationen kommer andra försäkringsbolag ståattsom

under tillsyn Finansinspektionen. Vi föreslår det ska inrättasav att en
särskild arbetsskadenämnd, får till uppgift verka för enhetligattsom en
praxis.

Den skadas i sitt arbete ska också kunna väcka skadestånds-som
talan vid allmän domstol. iEtt lag påbjudet obligatoriskt skiljeför-
farande skulle säkerligen strida Europakonventionen. Inget hindrarmot
emellertid såvitt vi förstår det inrättas eller flera skiljenämnderatt en
inom TVA-organisationen, får till uppgift beslutöverprövaattsom som
har fattats försäkringsgivaren.av

TVA bör finansieras efter försäkringsmässiga principer. Vi föreslår
dock premierna till viss del utjämnasatt mellan och små arbets-stora
givare.

Skulle få enda försäkring för hela den svenska arbetsmarkna-en
den, dessutom ersättning inte bara vårti alternativsom för in-gav som
komstförlust också omfattadeutan dagens Trygghetsförsäkringarsom
vid arbetsskada med huvudsakligen ideell ersättning, skulle isystemet
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försäk-miljarder kronor. Enpåtillgångar kanske 100full funktion ha
offentligadagensalltsåinkomstförlust,enbartring motsvararmot som

tillgångar ungefär 50haskulle behövaarbetsskadeförsälqing,
miljarder kronor.

juli 2000.kraft den 1träda itidigastvår bedömningenligtkanTVA
Äldretidpunkt.dennainträffar efterskadoromfattaTVA bör som

försäkringskassoma.administrerasskador bör av



SOU 1998:37 37

Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lagen 1976:380om om

arbetsskadeförsäkring

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1976:380 arbetsskade-om om
försäkring

dels 6 kap. 5 § skall upphöra gälla,att att
dels kap.1 1 2 kap. 1 6 kap. 1att 8 kap. 3 och 4 §§ samt

rubriken till 3 kap. skall ha följande lydelse,
dels det i lagen skall införas fyraatt paragrafer, 3 kap. 4 6 ochnya -

8 §§, följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.
§1

Den förvärvsarbetar i verksamhet här i riket försäkrad förärsom
arbetsskada enligt denna lag.

Försäkringen skall gälla även Försäkringen skall gälla även
den genomgår utbildning i den genomgår utbildning isom som

månden utbildningen förenad den mänär ellerregeringen myn-
med särskild risk för arbets- dighet bestäm-regeringensom
skada. Regeringen eller myndig- föreskriver det.mer
het regeringen bestämmersom
meddelar föreskrifternärmare
härom.

Annan förvärvsarbetande arbetstagareän försäkradär under förut-
sättning han bosatt i Sverige.äratt

Första stycket gäller arbeteäven arbetstagare utförsom utom-en
lands, arbetet högst år och arbetstagarenom ett utsändavses ärvara av

arbetsgivare med verksamhet här i riket. Om regeringenen inte före-
skriver skall arbetstagareannat statlig arbetsgivare sänds tillen som av
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förförsäkradräkningarbetsgivarensarbete förland förannat varaett
avsedddennautsändningstiden ärhela attunder ävenarbetsskada om

år.längre än ettvara
arbets-sänderarbetsgivareutländskgällerstycketFörsta enom

år.högstför arbetetill Sverige etttagare varasom avses

2 kap.
§1

olycksfalltill följdskadaförstås lagi dennaarbetsskadaMed av
inverkanskadligMedi arbetet.inverkanskadligeller av-annanannan

sannolikhet kangradmed högfaktorinverkan geavsomenavses
försäkrade har.sådan denskadatillupphov somen

intearbetsskadaSomintearbetsskadaSom ansesanses
eller psyko-psykiskskadaeller psyko-psykiskskada avenen av

följdsomatiskföljd ärsomatisk naturärnatur ensomensom
företagsnedläggelse,företagsnedläggelse, enav enenav en

uppskatt-bristandearbetstvist,uppskatt-bristandearbetstvist,
arbets-försäkradesning denarbets-försäkradesning den avav

med arbets-vantrivselinsatser,med arbets-vantrivselinsatser,
arbetskamrateruppgifter ellereller arbetskamrateruppgifter

för-jämförligaeller därmedför-jämförligaeller därmed
gällerhållanden. Vadhållanden. sagtsnu

grundharskadan sin iinte om
kränk-andraellertrakasserier
ellerförsäkradeden iningar av
brist-liknande, påtagligaandra

arbetsmiljön.ier

olycksfall ifrån räknaseller arbetsställetvid färd tillOlycksfall som
samband med arbetet.ifärden föranleddes och stodarbetet, näraavom
framkallats smitta,olycksfallskada berorHar änannat avsom

mån föreskriver det.i den regeringenden arbetsskadaanses som

3 kap.
ochErsättning vid sjukdomErsättning vid sjukdom

rehabilitering

4§
Försäkrad till följdsom av

har fått förmågaarbetsskada sin
skajfa inkomstsigatt genom ar-

nedsattbete på isätt som anges
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kap.4 1 och §§3 har tillrätt
omställningsersättning under
den tid han före-genomgår
byggande medicinsk rehabilite-

eller arbetslivsinriktadring re-
habilitering enligt försäk-en av
ringskassan upprättad rehabili-
teringsplan.

Den försäkrades förmåga att
skafa inkomst arbetesig genom
under denna tid skall ned-anses

den åtgärdeni månävensatt
hindrar honom från för-att
värvsarbeta.

Rehabilitering enligt första
stycket skall syfta till denatt

drabbas arbetsskadasom av en
skall återfå eller behålla för-sin
värvsförmåga helt eller till viss
del.

Under rehabiliteringstid som
första stycketi sär-utgesavses

skilt omställningsbidrag för
kostnader för denuppstårsom
försäkrade sambandi med reha-
biliteringen. Ytterligare före-
skrifter sådant bidrag fårom
meddelas regeringen.av

5 §
Bestämmelserna rehabi-om

literingsersättning 22 kap. §i 2
andra stycket, 3 §§6 och 11--
17 §§ lagen 1962:381 all-om

försäkring skallmän tillämp-i
liga delar gälla frågai om om-
ställningsersättning.

6 §
Omställningsersåttning utges

med tillämpning bestämmel-av
kap.4 2§i och beräknasserna
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stycket§ förstakap. 5enligt 4
§§.och 6-11

Omställningsersättning utgör
dag 100för ersätt-procent av

med 365.delatningsunderlaget,

§8
följdtillFörsäkrad avsom

beviljasarbetsskada annan er-
harlagdennaenligtsättning

arbets-särskildtillrättäven
skadeersättning.

arbetsskadeersätt-Särskild
kompensationlämnasning som
under sjuk-karensdagarför

domstiden.
alltidförsäkrade harDen

arbetsskadeer-särskildtillrätt
motsvarande tvåsättning

försäk-denkarensdagar. Om
eller honhankanrade visa att

räk-åren,under de tresenaste
ansökanden dagfrånnat om er-

gjordes,enligt lagensättning
underkarensdagarflerhafthar

följdtillsjukdomsperioder av
försäk-denarbetsskadan, har
arbets-särskildtillrade rätt

motsvarande detskadeersättning
karensdagar.antaletverkliga

liv-huvudförmånenOm är
särskildadenberäknasränta,

denarbetsskadeersättningen på
livränteunderlagförsäkrades

§§. Ienligt kap. 5-14 annat
särskildadenberäknasfall ar-

påbetsskadeersättningen samma
omställningser-underlag som

enligt Den6sättningen sär-
arbetsskadeersättningenskilda

tillfälle och förvid ettutges
karensdag med 80varje procent

meddelat 365.underlaget,av
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Ersättningen avrundas till när-
hela krontal.maste

6 kap.
1 §

Är Ärnågon har till liv- någonrätt har tillrättsom som
enligtränta 4 eller 5 kap. omställningsersättning enligt 3sam-

tidigt berättigad till folkpension kap. eller livränta enligt eller4 5
eller tilläggspension i form kap. samtidigt berättigad tillav
förtidspension eller efter- folkpension eller tilläggspension
levandepension enligt lagen i form förtidspension ellerav
1962:381 allmän försäk- efterlevandepension enligt lagenom
ring med anledning den in- 1962:381 allmän försäk-av om
komstförlust har föranlett ring med anledning den in-som av
livräntan, utgår livräntan endast komstförlust har föranlettsom
i den mån den överstiger omställningsersättningen ellerpen-
sionen. livräntan, utgår omställningser-

ellersättningen livräntan endast
i månden den överstiger pensio-
nen.

Om den enskilde först be-
viljas omställningsersättning
eller livränta och sedan förtids-

skallpension, samordning ske
prövningen tillrättensom om av

förtidspension hade skett sam-
tidigt prövningen rättensom av
till omställningsersättning eller
livränta.

Har delpension utgått till
någon tillerkänns livräntasom
enligt 4 kap. och livräntanavser

inkomstförlust del-samma som
pensionen, får livränta för för-
fluten tid endast i den månutges
den överstiger den delpension

utgått för tid.som samma
Första stycket gäller iäven

fråga pension enligtom ut-som
ländskt för socialsystem trygg-
het utgår med anledning av ar-
betsskadan.
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följdtillförsäkradedenOm
avgiftsbetalningunderlåtenav

pensions-tillgodoräknatshar
6 § lagenkap.enligt 11poäng

år efterförförsäkringallmänom
inträffat,arbetsskadan hardådet

dennatillämpningenskall vid av
hänsyn4 §och 4 kap.paragraf

tilläggspensiontill dentas som
hadeavgiftutgåttskulle har om

erlagts.

§2
ochlivräntaFastställdanknyteslivräntaFastställd om-

tillanknytesställningsersättningomräknasochbasbeloppettill
vidomräknasochbasbeloppetdetta.förändringvid av

detta.förändring av

8 kap.
§1

arbetstagarebeträffandeskallarbetsskadaUnderrättelse ome-om
vilken arbetstagarenhosarbetsgivaredentilldelbart lämnas var an-

olycksfalltill följdskada äninträffade. Harskadanställd annatnär av
för in-upphörtförsäkrade harefter det denförst utsattvisat sig att vara

lämnas till denskall underrättelseskadan,orsakatverkan har ar-som
sådan in-förförsäkradevilken denbetsgivare hos utsattsenast var

förestår arbetet,på arbetsgivarensnågon vägnardetverkan. Finns som
Beträffande försäkradtill denne.i stället lämnasfår underrättelsen som

kapitel arbets-vad i dettaskallstycket sägsandrai kap. 1 §1 omavses
förestår utbildningen.ellergivare gälla rektor annan som

eller arbetsföre-Arbetsgivarearbetsföre-Arbetsgivare eller
underrättel-ståndareunderrättel-ståndare genomsomgenomsom

stycket ellerpå enligt förstaellerförsta stycketenligt sese
in-fått kännedomfått in-kännedom sättsätt annatannat omom

skyldigarbetsskadaskyldig träffadarbetsskada ärträffad attär att
14ellertill omedelbart inomanmäla skadanomedelbart senast

till allmänanmäla skadandagarförsäkringskassa. Annanallmän
försäk-skall försäkringskassa. Annanförsäkrad arbetstagareän

skall självarbetstagareradarbetsskada till för-själv anmäla än
till försäk-arbetsskadaavlidit anmälahansäkringskassan. Har

avlidit tillhanringskassan. Harskadan, skalltill följd an-av
skadan, skall anmälanföljdharmälan den rättgöras avav som
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företräda dödsboet.att dengöras har rätt attav som
företräda dödsboet.

Anmälan enligt andra stycket skall enligt föreskriftergöras som
meddelas regeringen. Nödvändiga utgifter för läkarutlåtandenav er-

i enlighet medsättes vad regeringen föreskriver.

3 §
Den allmänna försäkrings- Den allmänna försäkrings-

kassa i 2 § första kassa i 2 § förstasom avses som avses
stycket skall detså kan ske stycket skall bestämmasnart den er-
bestämma den ersättning sättning skall betalassom ut.som
skall betalas ut.

Denna försäkringskassa får dock uppdra försäkrings-en annan
kassa bestämma ersättningen.att

Frågan den försäkrade har ådragit sig arbetsskada skallom en en-
dast i den månprövas det behövs för bestämma ersättning enligtatt
denna lag. Bestämmelsen i 20 kap. 2 § lagen 1962:381 allmäna om
försäkring förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gällerom även
i fråga ersättning från arbetsskadeförsäkringen.om

Ansökan tillersättningom
följd arbetsskada skall prö-av

så det kan ske ochsnartvas
inom månader fånsenast sex

det den försäkrade anmälde er-
sättningsanspråk till följd av ar-
betsskadan, såvida det inte på
grund komplicerade medi-av
cinska utredningar eller av
andra särskilda skäl finns an-
ledning dröja med beslutet.att

Beslut meddelas enligt denna lag skall gälla omedelbart,som om
föreskrivs i beslutet ellerannat bestäms den myndighet harav attsom
beslutet.pröva

4 §
Ärende angående Ärendelivränta till angående omställ-

den försäkrade, i ärendeannat ningsersättning eller livränta till
uppkommen fråga huruvida den den försäkrade, i ärendeannat
försäkrade har ådragit sig arbets- uppkommen fråga huruvida den
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arbets-ådragit sigharförsäkradeföljdtill änskada annatav
följd äntillskadaangående annatärendeocholycksfall av

angåendeärendeocholycksfallefterlevandelivräntasärskild
efterlevandelivräntasärskildförsäkringskassa avgörasskall i

försäkringskassaskall i avgörassocialförsäkringsnärrmd. Re-av
socialförsäkringsnämnd. Re-före-meddelafår dockgeringen av

meddela före-får dockgeringenförbehörighetskrifter om
tjäns-förbehörighetskrifterförsäkrings-hostjänsteman om

försäkringskassanhos attärenden ärkassan temanavgöraatt som
enkelärenden äroch inte avgörabeskaffenhetenkel avsomav

angårinteochbeskaffenhetförsäkradedenangår tilllivränta om-
eller liv-ställningsersättningefterlevandeliv-särskildeller

försäkrade ellertill denräntaränta.
efterlevandelivränta.särskild

juli 1999.den 1i kraftträderlagDenna
och4-6 §§3 kap.kap. lkap. 1 2bestämmelsemai lDe nya

den dagen.fr.o.m.inträffararbetsskadortillämpaskap. 4 §8 som
tillämpas§och 6 kap. l§i 3 kap. 8bestämmelsernaDe nya

dag.dennaslutligtavgjortsharintearbetsskadeärenden som
äldre5 § skai 6 kap.bestämmelsernaupphävdagäller dedetNär

hararbetsskadorfrågaitillämpasfortfarandebestämmelser somom
ikraftträdandet.föreinträffat
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1977:265 statligtom om

personskadeskydd

Härigenom föreskrivs 10 och 13 §§ lagen 1977:265att statligtom
personskadeskydd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l0§
Ersättning enligt denna lag Ersättning enligt denna lag

vid sjukdom, beståendeutges vid sjukdom, beståendeutges
nedsättning arbetsförmågan nedsättning arbetsförmåganav av
och dödsfall. Därvid tillämpas 3 och dödsfall. Därvid tillämpas 3
kap. l-3, 9 och 10 §§ och 4-6 kap. 1-10 §§ och 4-6 kap. lagen
kap. lagen 1976:380 1976:380 arbetsskadeför-om ar- om
betsskadeförsäkring, inte säkring, inte följerom annatom av

följer 11-14 §§ dennaannat 11-14 §§ denna lag.av
lag.

13 §
Den i § förstal stycket l har till särskild sjukpen-rättsom avses

ning, han under grundutbildning längre 60är dagarom haränsom
ådragit sig sjukdom efter skyddstidens slut med hanssätter för-som
måga skaffa sig inkomst arbeteatt med minst fjärdedel. Dettagenom en
gäller vidäven sjukdom ådragitshar under utryckningsmånadensom
eller månaden efter denna.

Särskild sjukpenning beräknas ersättningsunderlag uppgårsom
till belopp fyra gånger basbeloppetmotsvarar enligt 1 kap.som
6 lagen§ 1962:381 allmän försäkring för tid före 21 års ålder,om
fyra och halv gånger basbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålderen
och fem gånger basbeloppet för tid från och med års ålder.25

Hel särskild sjukpenning Hel särskild sjukpenningut- ut-
för dag 80gör ersätt- för dagprocent 90görav ersätt-procent av

ningsunderlaget, delat med 365. ningsunderlaget, delat med 365.
Vid beräkning särskild sjuk-av

enligtpenning detta stycke skall
kap.3 § lagen4 allmäna om

försäkring ha motsvarande till-
lämpning.
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tillsamtidigt harsärskild sjukpenningtill rätthardenOm rättsom
arbets-enligt lagensjukpenninglag,enligt dennaersättning omannan

1962:381lagenenligt kap.sjukpenning 3ellerskadeförsäkring om
måndenendast isjukpenningenden särskildaförsäkring,allmän utges

tillämp-medhar beräknatsperiod sjukpenningdenhögre. Förden är
försäkring denallmän sär-10-10b §§ lagenkap.ning 3 utgesomav

sådan period.mån högre fördenendast i densjukpenningen ärskilda

juli 1999.kraft den 1träder ilagDenna
arbetsskadeärenden§ tillämpasbestämmelserna i 10De nya

slutligt denna dag.avgjortsinte harsom
sjukperioder in-§ tillämpasbestämmelserna i 13De somnya

den dagen.träffar fr.0.m.
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Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om

försäkring

Härigenom föreskrivs 3 kap. 5 och 7 §§ 22 kap. 15 lagen§att samt
1962:381 allmän försäkringskall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
5 §

Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av
försäkrad besluta den försäkrades tillhörighet till sjukpenning-en om

försäkringen. frågaI försäkrad i § förstal stycketom en som avses
skall kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande

Sådaninkomst. fastställelse skall också ske för försäkrad isom avses
§1 andra stycket så anmälan hans inkomstförhållanden gjortssnart om

hos kassan. Av beslutet skall framgå i månvad den sjukpenninggrun-
dande inkomsten hänföra tillär anställning eller till förvärvs-att annat
arbete. Sjukpenningförsäkringen skall omprövas

fåtta kassan kännedomnär a kassan fått kännedomnär
den försäkrades inkomst- denatt försäkrades inkomst-attom om

förhållanden eller andra förhållanden elleromstän- andra omstän-
digheter har undergått ändring digheter har undergått ändring

betydelse för till sjuk-rätten betydelse för till sjuk-rättenav av
penning eller för sjukpenningens penning eller för sjukpenningens
storlek, storlek,

b förtidspension ellernär b förtidspension ellernär
särskild efterlevandepension särskild efterlevandepensionen- en-
ligt denna lag beviljas den för- ligt denna lag beviljas den för-
säkrade eller redan utgående säkrade eller redan utgående så-
sådan pension ändras med hän- dan pension ändras med hänsyn

till ändring i den försäkrades till ändring i den försäkradessyn ar-
arbetsförmåga eller, vid särskild betsförmåga eller, vid särskild
efterlevandepension, förmåga eller efterlevandepension, förmåga eller
möjlighet bereda sig inkomst möjlighetatt bereda sig inkomstatt

arbete, arbetegenom genom
c delpension enligtnär c delpensionsär- enligtnär sär-

skild lag beviljas den försäkrade skild lag beviljas den försäkrade
eller redan utgående sådan eller redan utgående sådanpen- pen-
sion ändras med hänsyn till änd- sion ändras med hänsyn till änd-
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försäkrades arbets-i denarbets- ringi den försäkradesring
inkomstförhållanden,inkomstförhållanden, ellereller samt

tjänstepension beviljasdtjänstepension beviljasd närnär
försäkrade,denförsäkrade.den samt

omställningsersättninge när
beviljas den för-eller livränta

1976:380säkrade enligt lagen
arbetsskadeförsäkring ellerom

förmånutgående sådanredan
ändras.

Ändring från med den dagstycket skall gälla ochi förstasom avses
sjukpenninggrundandedå ändringen uppkommit. Denanledningen till

får grundstycket dock läggas tillinkomst ändrats enligt första asom
från dagen i den ersättningsperiodersättning tidigast och med förstaför

fåttförsäkringskassan kännedominträffar i anslutning till att omsom
inkomständringen.

Under tid undertid underUnder som angesangessom
får,6 första stycketfår, inte6 inte första stycket om c,om c
ellerd tillämpligt, den fast-eller d tillämpligt, den fast- ärär e

ställda sjukpenninggrundandeställda sjukpenninggrundande
inkomsten sänkas lägst till vadinkomsten sänkas lägst till vad
den skulle varitden skulle ha varit dess- ha dess-närmastnärmast
förinnan försäkringskassanförinnan försäkringskassan omom
dådå förhållan- känt samtliga förhållan-känt till samtliga till

då den. gäller tid dåden. gäller tid den för- Detta den för-Detta
säkradesäkrade

studiehjälp,bedriver studier, för vilka eller han uppbärhon
studiemedel eller särskilt studiestödslagenvuxenstudiestöd enligt
1973:349, studiestöd enligt särskiltlagen 1983:1030 om vuxen-
studiestöd för arbetslösa, bidrag enligt förordningen 1995:938 ut-om
bildningsbidrag för doktorander eller särskilt utbildningsbidrag,

genomgår vuxenutbildning för utvecklingsstörda, ellerSärvux
svenskundervisning för invandrare sfi och uppbär timersättning för
studierna,

3 inskriven vid arbetsmarknadsinstitut genomgåreller arbets-är
marknadsutbildning beslutats arbetsmarknadsmyndighet,som av en

4. gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigastär
månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten här-sex

för,
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helt eller delvisär ledig från förvärvsarbete för vård barn,av som
den försäkrade förälder till barnetär eller likställs med förälder enligt

§ föräldraledighetslagen1 1995:584 och barnet inte har fyllt år.ett
Motsvarande gäller vid adoption barn fyllt tio år eller vidav som
mottagande sådant barn i avsikt adoptera det, mindre åratt änav ettom
har förflutit sedan den försäkrade fick barnet i vård,sin

fullgör tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 totalför-om
svarsplikt.

För försäkrad i tredje stycket 1 eller 3 skall försäk-en som avses
ringskassan, vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenning
på sjukpenninggrundande inkomst har fastställts grundvalen som av
enbart den inkomst arbete den försäkrade kaneget fåav antassom
under denna tid. Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt
eller delvis hänföra tillär anställning, årsarbetstidenskallatt beräknas
på grundval enbart det antal arbetstimmar den försäkrade kanav som

ha i ifrågavarande förvärvsarbeteantas under utbildningstiden.

För försäkrad får För försäkrad fåren som en som
sådan behandling eller rehabili- sådan behandling eller rehabili-
tering i 7 b § eller 22 tering i b7 § eller 22som avses som avses
kap. 7 § och under denna kap. eller7 § rehabiliteringsom som
tid får livränta enligt lagen 3 kap. lageni 1976:380avses
1976:380 arbetsskadeför- arbetsskadeförsäkring ochom om
säkring eller motsvarande ersätt- under denna fårtid livräntasom
ning enligt författning enligt lagen 1976:380annan om ar-
skall försäkringskassan, vid betsskadeförsäkring eller mot-
sjukdom under den dåtid liv- svarande ersättning enligt annan

betalas beräknaränta sjuk- författningut, skall försäkrings-
penningen sjukpenning- kassan, vid sjukdom under denen
grundande inkomst har fast- tid då livränta betalas be-som ut,
ställts på grundval enbart den räkna sjukpenningen sjuk-av en
inkomst arbete deneget penninggrundande inkomstav som som
försäkrade kan få under har fastställtsantas grundval av en-
denna tid. bart den inkomst arbeteegetav

den försäkrade kan fåsom antas
under denna tid.

För försäkrad i 10 första§ stycket 1 elleren 2 skallsom avses c
dock under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäk-
rade inte uppbär studiesocial förmån i tredje stycket sjuk-som anges
penningen beräknas den sjukpenninggrundande inkomst följersom

första-tredje styckena, sjukpenningen blir högreav sjukpenningänsom
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fjärdeenligtinkomstensjukpenninggrundandepå denberäknad
stycket.

i tredjeförsäkradförtillämpasstycketFjärde även avsessom
längregrundutbildninggenomgår ärförsäkradeden6stycket när som

60 dagar.än

§7
försäkradesned densjukdomvidSjukpenning sätter ar-utges som

sjukdombedömningenfjärdedel. Vidbetsförmåga med minst av omen
ekonomiska,arbetsmarknadsmässiga,frånskall bortsesföreligger

tillståndjämställsMed sjukdomförhållanden.liknandesociala och ett
sjukpen-för vilkensjukdomorsakatsarbetsfönnåga,nedsatt avsomav

sjukdomenkvarstår detefterfortfarandeochning att upp-utgetts som
hört.

sjukpenning. Omarbetsförmåga helförsäkradedenSaknar utges ar-
fjärdedelarmed minstnedsattsaknas heltbetsförmågan inte är tremen

Är arbetsförmågan i mindrenedsattsjukpenning.fjärdedelsutges tre
fallsjukpenning. Ihalvhälftenminstmed annat utgesgrad utgesmen

sjukpenning.fjärdedelsen
nedsattarbetsförmågan fullständigtärbedömningenVid av om

återgå vanliga arbete,till sittkunnaförsäkrade kanskall, den antasom
ståndgrund sjukdomenförsäkrade ärdensärskilt beaktas uravom

till-arbetsgivarenlämpligt arbeteellersitt vanligautföra annat somatt
sjuk-grundförsäkradedenanställde. Omdenfälligt erbjuder av

fjärdedelunder minstförvärvsarbeteavstå fråndomen behöver aven
arbetsförmåga ned-hansskallviss dag,arbetstidsin normala ansesen

mån dagen.denmotsvarandei minstsatt
återgå till sitt vanligakunnaförsäkrade inte kandenOm antas ar-

bedömningenskall vidarbetsgivaren,arbete hoseller tillbete annat av
kanförsäkradedensärskilt beaktasarbetsförmågans nedsättning om

ellerb §åtgärd i 7sådant efterarbeteförsörja sig avsessomgenom
kap.22

försäkra-bedöms denenligt fjärde stycketprövningOm det efter att
försörja sig självelleråtergå arbetsgivarentill arbete hosde inte kan

arbets-förekommandenormaltförvärvsarbete ärannat somgenom
arbetsförmågans nedsättningvid bedömningen sär-marknaden, skall av

b elleråtgärd i 7 §efterden försäkradeskilt beaktas som avsesom
förvärvsarbetesådantsig självkap. kan försörja är22 somgenom

lämp-ellerpå arbetsmarknaden,förekommandenormalt annatgenom
försäkrade.tillgängligt för denligt arbete ärsom

får bedömningen arbets-skäl för det viddet finns särskildaOm av
ålder den försäk-försäkradesförmågans nedsättning beaktas den samt

verksamhet ochtidigarebosättningsförhållanden, utbildning,rades
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andra liknande omständigheter. Bedömningen arbetsförmågans ned-av
sättning enligt fjärde och femte styckena skall förhållandei tillgöras
högst heltidsarbete.ett

Vid prövning den försäkrades till sjukpenning för tid underrättav
vilken han skulle ha uppburit föräldrapenning, skall arbetsför-annars
mågan nedsatt endast i den utsträckning den försäkradesanses som
förmåga vårda barnet nedsatt på grund sjukdom.äratt av

Om den försäkrade uppbär Om den försäkrade uppbär
förtidspension eller särskild förtidspension eller särskild
efterlevandepension enligt denna efterlevandepension enligt denna
lag, skall vid prövningen den lag eller omställningsersättningav
försäkrades till sjukpenning eller livräntarätt enligt lagen
bedömningen hans arbets- 1976:380 arbetsskadeför-av om
förmåga ske med bortseende säkring, skall vid prövning av
från den nedsättning för- den försäkrades till sjukpen-rättav
mågan eller möjligheten be- ning bedömningen hansatt av ar-
reda sig inkomst arbete betsförmåga ske med bortseendegenom

ligger till grund utgåen-för från den nedsättning för-som av
de pension. mågan eller möjligheten be-att

reda sig inkomst arbetegenom
ligger till grund för utgå-som

ende pension, omställningser-
eller livränta.sättning

22 kap.
15 §

Rehabiliteringspenning skall minskas med det belopp den försäk-
rade för fårtidsamma som

sjukpenning eller föräldrapenningfönnån enligt denna lag,

2. sjukpenning eller livränta sjukpenning, omställnings-
enligt lagen 1976:380 eller livräntaersättning enligtom ar-
betsskadeförsäkring eller lagen 1976:380 arbets-mot- om
svarande ersättning någonenligt skadeförsälcring eller mot-

författning, dock inte liv- svarande ersättning någonenligtannan
till efterlevanderänta i författning, dock inte liv-samt annan

övrigt endast till den del ersätt- till efterlevanderänta isamt
ningen inkomst- övrigt endast till den delavser samma ersätt-
bortfall rehabiliteringser- ningen inkomst-som avser samma
sättningen avsedd täcka.är bortfallatt rehabiliteringser-som

sättningen avsedd täcka.är att
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vuxenstudie-korttidsstudiestöd, särskiltstudiemedel,studiehjälp,
dock1973:349,studiestödslagenutbildningsarvode enligtstöd eller

återbetalningspliktig.ersättningentill den delinte är
beträffandestycket gälleri förstaföreskrivs ävenVad motsva-som

utländskgrundvalförsäkradeförmån till denrande utges avsom
lagstiftning.

skall minskasSärskilt bidrag
försäkradedenmed det belopp

särskilttid fårför somsamma
enligt lagenomställningsbidrag

arbetsskadeför-1976:380 om
säkring.

arbetsskadoroch gällerden juli 1999träder i kraft 1lagDenna som
dagen.inträffar fr.0.m. den
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Förslag till

Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs anvisningarna till och22 32 §§ kommunal-att
skattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ur anvisningarna till 22 §
11. Sjukpenning och rehabi- 11. Sjukpenning och rehabi-

literingspenning enligt lagen literingspenning enligt lagen
1962:381 allmän försäk- 1962:381 allmän försäk-om om
ring och sjukpenning enligt ring och sjukpenning enligt
lagen 1954:243 yrkes- lagen 1954:243 yrkes-om om
skadeförsäkring, lagen 1976:380 skadeförsäkring, lagen 1976:380

arbetsskadeförsäkring, lagen arbetsskadeförsäkring, lagenom om
1977:265 statligt 1977:265 statligtom person- om person-
skadeskydd och lagen 1977:267 skadeskydd och lagen 1977:267

krigsskadeersättning till krigsskadeersättning tillom om
sjömän skattepliktig intäktutgör sjömän särskild arbets-samt

förmånen grundas på in- skadeersättning och omställ-om
komst, hänför sig till enligt lagenningsersättningsom
näringsverksamhet. Till intäkt 1976:380 arbetsskadeför-om
hänförs under nämnda förutsätt- säkring skattepliktig intäktutgör
ningar också ersättning enligt förmånen grundasom
lagen 1989:225 ersättning inkomst, hänför sig tillom som
till smittbärare. näringsverksamhet. Till intäkt

hänförs under förutsätt-nämnda
ningar också ersättning enligt
lagen 1989:225 ersättningom
till smittbärare.

Ur anvisningarna till 32 §
12. Sjukpenning och rehabi- 12. Sjukpenning och rehabi-

literingspenning enligt lagen literingspenning enligt lagen
1962:381 allmän försäk- 1962:381 allmän försäk-om om
ring och sjukpenning enligt ring och sjukpenning enligt
lagen 1954:243 yrkes- lagen 1954:243 yrkes-om om
skadeförsälqing, lagen 1976:380 skadeförsälcring, lagen 1976:380

arbetsskadeförsälqing, lagen arbetsskadeförsäkring, lagenom om
1977:265 statligt 1977:265 statligtom person- om person-
skadeskydd och lagen 1977:267 skadeskydd och lagen 1977:267

krigsskadeersättning till krigsskadeersättning tillom om
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särskild arbets-skattepliktig intäkt sjömänsjömän utgör samt
omställ-ochskadeersättningförmånen grundastjänst omav

enligt lagenhänför ningsersättningförvärvsinkomst, som
arbetsskadeför-1976:380till tjänst.sig om

skattepliktig intäktsäkring utgör
förmånen grundastjänst omav

hänförförvärvsinkomst, som
tjänst.sig till

gångenförstaoch tillämpaskraft den juli 1999lag träder i 1Denna
års taxering.vid 2000
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Förslag till

Förordning förordningenändring i 1977:284om om

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

frågaRegeringen föreskriver i förordningen 1977:284om om ar-
betsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

dels 5 och 24 26 §§ skall ha följande lydelse,att -
dels det i förordningen skall införas paragraf, 27att en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
Arbetsskadeförsäkring gäller denäven som

deltar i arbetsmarknadsutbildning,
inskriven vid arbetsmarknadsinstitut genomgåreller arbets-är

träning har godkänts allmän försäkringskassa,som av
före antagning till arbetsmarknadsutbildning eller inskrivning vid

arbetsmarknadsinstitut efter beslut länsarbetsnämnden deltar i obli-av
gatoriskt studiebesök eller besök för kartläggning sökandens yrkes-av
kunskaper, eller

deltar i arbetslivsinriktad deltar i arbetslivsinriktad
rehabilitering enligt 22 kap. rehabilitering enligt kap.22
lagen 1962:381 allmän för- lagen 1962:381 allmän för-om om
säkring. säkring eller rehabilitering en-

ligt kap. lagen3 1976:380 om
arbetsskadeförsäkring.

Arbetsskadeförsäkringen skall, i den omfattning i 4som anges
dessutom gälla den som

efter fullgjord skolplikt efter fullgjord skolplikt
genomgår yrkesutbildning eller genomgår yrkesutbildning eller
förberedande sådan utbildning, förberedande sådan utbildning

eller eftergymnasialgenomgår
utbildning syftar till yrkes-som
utbildning,

genomgår årskurs eller årskurs7 högre i grundskolan, särskolans
yrkesskola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
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4§
ArbetsskadeförsäkringenArbetsskadeförsäkringen

ii de falli 2 § gällerde fallgäller i som avsessom avses
punktandra stycket 1§i a 2underandra stycket moment

dåutbildningenunderdå eleven utför iutbildningen momentar-
skolmiljöbedrivsstudiernamed ibete stämmer överenssom

hareller miljösådantsin liknar ieller till art na-annan somsom
till skolan,turlig anknytningförvärvs-utförs vidvanligen

punkt 2b andra stycket2 §arbete.
dåi utbildningenunder moment

utför arbeteeleven stämmersom
lik-eller till sinmedöverens art

utförssådant vanligensomnar
förvärvsarbete.vid

5§
lagen 1976:380fjärde stycket§arbetsskada enligt 2 kap. 1Som

arbetsskadeförsäkring ansesom
ådragitshar ismitta ochframkallatssjukdom har somgenomsom

bedrivs,smittämnetarbete medlaboratorium därsysselsättning vid

samhällsfarlig sjukdomsamhällsfarlig sjukdom
bilagani och 1.21.1.bilaganoch 1.2i 1.1. som avsessom avses

1988:1472,smittskyddslagentill1988:1472,smittskyddslagentill
stafylokockinfekt-resistentastafylokockinfek-resistenta

erysipeloid, kokoppor,ioner,erysipeloid, kokoppor,tioner,
andrapapegojsjuka ochlepra,klövsjuka,mul- ochlepra,
varigickeomithoser, primäromit-papegojsjuka och andra

hjämhinneinflamma-ochhjäm-varig hjärn-primär ickehoser,
tularemi,trichofyti,hjämhinneinflammation, tion,och rots,

Weils sjukdomundulatfeber,tularemi,trichofyti,rots, un-
leptospiroser, HerpesandraWeils sjukdom ochdulatfeber samt

EHEC 0157-V/AIDSleptospiroser, HIoch andra samtom
harsjukdomenådragits bakterie,sjukdomen har om

ådragits

sjukvårdsinrättning,vidi arbete
vård omhändertagande smitt-behandling, elleri arbete vidannat av

hantering smittförandeellereller vid omhänderhavandeförande person
djur eller material.
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24§
Bestämmelser utbetalning Bestämmelser utbetalningom om
sjukpenning finns i förord- sjukpenning och omställ-av av

ningen 1982:366 utbetal- finnsningsersättning i förord-om
ning dagersättning från de ningen 1982:366 utbetal-av om
allmänna försäkringskassoma. ning dagersättning från deav

allmänna försäkringskassoma.

Livränta betalas gång i månaden. Om livräntan samordnadut ären
med pension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring, skall liv-om

betalas samtidigt med pensionen.ränta ut

25§
Livränta för förfluten tid och Omställningsersättning och

ersättning i livräntaän för förflutensägs tid ochannan som an-
24 § betalas så det kan ersättning i 24ut §snart än sägsnan som
ske. betalas så det kan ske.ut snart

26§
Uppkommer öretal vid utbe- Uppkommer öretal vid utbe-

talning sjukpenning eller liv- talning sjukpenning, omställ-av av
jämkas öretaletränta till särskiltnär- ningsersättning, om-
krontal eller, det slutar ställningsbidrag, särskildmaste om ar-

på 50 till högre betsskadeersättningöre, närmaste eller liv-
krontal. jämkas öretalet tillränta när-

krontal eller, det slutarmaste om
på 50 till högreöre, närmaste
krontal.

27§
Vad §§4 12 för-isägssom -

ordningen 1991:1321 om re-
habiliteringsersättning detom
särskilda bidraget skall till-i
lämpliga delar gälla detäven
särskilda omställningsbidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999 och gäller arbetsska-
dor inträffar fr.o.m. den dagen.som
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tillFörslag
15421988:i förordningenändringFörordning omom

enligt lagenärendenvissabehörighet avgöraatt

arbetsskadeförsäkring1976:380 om

behö-1988:1542förordningen2 §föreskriverRegeringen att om
arbetsskade-1976:380enligt lagenärendenvissarighet avgöraatt om

lydelse.följandeskall haförsäkring

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§
försäkringskassanHos avgörförsäkringskassanHos avgör

tjänstemantjänsteman enen
arbetsskadaärendenarbetsskadaärenden omom

buller,till följdföljd buller,till avav
ärenden arbetsskada iarbetsskada iärenden omom

följdpleuraplack tillformtill följdpleuraplackform avavavav
asbest,inverkanasbest,inverkan avav

fråga gällerärenden därfråga gällerdärärenden
sjukdomsfall hän-hän- ärsjukdomsfall attär ettattett omom

skadaföra tilltidi-till skadaföra samma somsomsamma
inträffat sjukdomsfall,tidigaresjukdomsfall,inträffatgare

godkänts såsomharvilketsåsomgodkäntsvilket har ar-ar-
socialförsäk-betsskadasocialförsäk-betsskada av enav en

detringsnärrmd, dock endastdetdock endastringsnärrmd, omom
sjukdomsfallet inträffatharinträffatsjukdomsfallet har nyanya

år från det tidigareinomfrånår det tidigareinom ettett
harsjukdomsfallet avslutats,sjukdomsfallet har avslutats.

rehabilite-ärenden om
kap.3ringsåtgärd iavsessom

arbets-lagen 1976:380§5 om
skadeförsäkring,

särskiltärenden om-om
ställningsbidrag,

särskildärenden ar-om
betsskadeersättning.

stycketi förstai första stycket VadVad sagtssagts somsom
angårangår gäller inte ärendengäller ärendeninte somsom

till omställningsersättningtill den försäkrade ellerlivränta rätt
eller till den försäkradeefterlevandelivränta livräntasärskild

efterlevande-eller särskildeller ärenden vidlyftigär avsom
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eller svår beskaffenhet. livränta eller ärenden ärsom av
vidlyftig eller svår beskaffenhet.

Denna förordning träder i kraft den juli1 1999.
De bestämmelserna i 2 § första stycket punkt 4 och 5nya samt

andra stycket tillämpas arbetsskador inträffar fr.o.m. den dagensom
De bestämmelserna i 2 § första stycket punkt 6 tillämpas pånya

arbetsskadeärenden inte har avgjorts slutligt denna dag.som
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tillFörslag
1982:366förordningeniändringFörordning omom

från de allmännadagersättningutbetalning av

försäkringskassoma

1982:366förordningen§§loch 2föreskriverRegeringen omatt
skallförsäkringskassomafrån allmännadedagersättningutbetalning av

lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§
idagersättningMedidagersättningMed avsesavses

förordningdennaförordningdenna
rehabilite-sjukpenning,rehabilite-sjukpenning,

havandeskaps-ringsersättning,havandeskaps-ringsersättning,
föräldrapenning-ochpenningföräldrapenning-ochpenning

1962:381förmåner enligt lagen1962:381förmåner enligt lagen
försäkringallmänförsäkringallmän omom

enligtsmittbärarpenningenligtsmittbärarpenning
ersättning1989:225lagenersättning1989:225lagen omom

smittbäraretillsmittbäraretill
omställ-ochsjukpenninglagenenligtsjukpenning

lagenenligtningsersättningarbetsskadeför-1976:380 om
arbetsskadeför-1976:3801977:265säkring och lagen omom
1977:265och lagensäkringpersonskadeskyddstatligt om

personskadeskyddstatligt
enligt lagenersättning4.lagenenligtersättning4.

arbets-kontant1973:371arbets-kontant1973:371 omom
marknadsstödmarknadsstöd

förord-enligtdagpenningförord-dagpenning enligt
förmåner1995:239ningenförmåner1995:239ningen omom
och för-totalförsvarspliktigatillför-totalförsvarspliktiga ochtill

19978:26FFSordningen19978:26FFSordningen omom
tillarvodetillarvode motorrepara-motorrepara- m.m.m.m.

tionsledaretionsledare
enligtutbildningsbidragenligtutbildningsbidrag

1996:1100förordningen1§1996:1100förordningenl§
aktivitetsstödaktivitetsstöd omom

enligt lagenersättninglagenersättning enligt
ersättning och1988:1465ochersättning1988:1465 omom

närståendevårdförnärståendevård ledighetledighet för
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ersättning enligt 20 § lagen ersättning enligt 20 § lagen
1991:1047 sjuklön. 1991:1047 sjuklön.om om

2 §
Dagersättning enligt 1 § 1 i Dagersättning enligt 1 § 1 i

form rehabiliteringspenning form rehabiliteringspenning,av av
dagersättning enligt l § 6samt omställningsersättning enligt §1

betalas högst gång i måna-ut 3 dagersättning enligt 1 § 6en samt
den inte rehabiliteringen betalas högst gång måna-om iut en
eller utbildningen slutförs dess- den inte rehabiliteringenom
förinnan. eller utbildningen slutförs dess-

förinnan.
Annan dagersättning enligt Annan dagersättning enligt

1§ 1 rehabiliteringspenningän 1§ 1 och 3 rehabiliterings-än
dagersättning enligt 1 §samt 2-5 penning omställningsersättning

och betalas7 högst fjor- dagersättningut enligt 1samt §var
tonde dag inte ersättnings- 5 och 7 betalas högstom ut var
perioden slut dessförinnan.tar fjortonde dag inteom

ersättningsperioden slut dess-tar
förinnan.

Dagersättning enligt 1 § 8 betalas ersättningsperiodennärut har
tagit slut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999 och gäller arbetsska-
dor inträffar fr.0.m. den dagen.som
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l Inledning

1.1 Bakgrund

Kort lagstiftningenom m. m.

Arbetsskadeförsäkringen vår äldstaär socialförsäkring. Den första
lagen på området kom till redan 1901 och handlade ersättning förom
skada till följd olycksfall i arbete inom industrin. Försäkringenav ut-
vidgades olika lagar under seklets första decennier.genom nya

Fram till den nuvarande lagen 1976:380 arbetsskadeförsälcringom
LAF gällde lagen yrkesskadeförsäkring YFL, varit i kraftom som
sedan 1955. YFL skydd vid olycksfall i arbete,ett vid färdolycks-gav
fall och vid vissa sjukdomar hade uppkommit till följd specifikasom av
miljöfaktorer i den skadades arbete. Vid sidan YFL fanns det för-om
fattningar statlig ersättning för skador under bl.a. mitlitärtjänst,om
räddningstjänst och under anstaltsvistelse.

LAF, trädde i kraft den l juli 1977, omfattar alla förvärvsarbe-som
tande, dvs. förutom arbetstagare uppdragstagareäven och före-egna

Dessutom omfattastagare. vissa studerandegrupper lagen. LAFav ger
ersättning för inkomstbortfall till den drabbas skada i sittsom av ar-
bete. Ersättning utgår i dag huvudsakligen livränta.som

Till skillnad från YFL har LAF generellt skadebegrepp.ett Be-
arbetsskada definieratgreppet är skada till följd olycksfall ellersom av

skadlig inverkan. Med skadlig inverkanannan i principannan avses
varje i arbetsmiljön förekommande faktor kan påverka den fysiskasom
eller psykiska hälsan ogynnsamt.

Även olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas som
olycksfall i arbetet, färden föranleddes och stod iom sambandnäraav
med arbetet. För skada framkallats smitta gäller särskildasom genom
regler.

De särskilda statliga ersättningama har sammanförts i lagen
1977:265 statligt personskadeskydd.om

Under början 1970-talet träffade arbetsmarknadenav parterna
avtal trygghetsförsäkring vid yrkesskada. Försäkringen,om som nume-

heter trygghetsförsälcring vid arbetsskadara TFA, denger som
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bl.a.skadeståndsrättsligaefterersättningsitt arbeteskadats i normer,
arbetsgivareoberoendeochoch lyteoch värksvedaför omavmen,

skadeståndsansvarig.kaneller görasannan

utvecklingArbetsskadeförsäkringens

skadeanmälningarantaletgjordeskadebegreppetutvidgade attDet
särskiltblev det1980-taletmittenItillkomst.LAFsefterökade en
Antaleträttspraxis.inomutvecklingenföljdökningkraftig avsom en

frånprövningförförsäkringskassomatill steginkomärenden som
år 1989.600118tillår 1985 ochtill 65 000år 1980 mest42 000 som

år75,1år till1980frånockså 66 procentbifallAndelen procentsteg
kraftigblevResultatetår 1988.88,1högstoch till1985 procent ensom

år000år till 1011987från 50018livräntetagareantaletökning av -
Arbetsskade-ochbrant,utgifterArbetskadeförsälcringens1994. steg

underskott.år 1987sedanvisarfonden ett
godkändfå skadareglerna förskärptesjanuari 1993Den 1 att en

krävsföreliggaskainverkanskadligarbetsskada. För att ansesensom
arbets-sannolikhet förgradhögbörjantill attdet enavenennumera

den för-skadatillupphovkanhuvudtagetmiljöfaktor över somenge
skadan harskäl tala förövervägandemåste atthar. Dessutomsäkrade

arbetsskadesjukpen-ocksåårfaktor. Sammadennaorsakats togsav
ningen bort.

prövningförkommit inärendenantaletminskningvissEn somav
har skärp-Därefter1990-talet.börjanianledningarolikaskedde avav

antaletmedfört1993lagstiftningenirättspraxisi attningama samt
Är således ide1995sjunkitsådana ärenden har avsevärt. nerevar

ocksåharBifallsfrekvensenberäknat.700i 14och 199719 200
Åren 55,7den 49,819961995 och procent.sjunkit successivt. resp.var

arbetsskade-framhålls detvår utredningtilldirektivenI att nya
tillhar lettsjukförsäkringenmedsamordningenoch strambegreppet en

innebär främstarbetsskadebegreppetarbetsskadeförsäkring. Det attnya
kritikframförtsharminskat. Dethararbetssjukdomargodkändaantalet

kvinnor, efter-reglerna missgynnarinneburithardetta bl.a. attmot att
i högrestödjeorganenrörelse- ochibesvärarbetsutlösta ut-t.ex.som

olycksfall oftareföljdskador tillmedankvinnor,sträckning drabbar av
drabbar män.

låga jämförtinträffar i dagskadorutgifter för ärFörsäkringens som
inkomsternautgifterna lägre1980-talet, ochslutet änmed är av ar-av

löpandearbetsskadeavgifter. Det över-betsgivaravgifter i form av
ackumu-år 1996, och detkronormiljoneruppgick till 3 400skottet ca

decemberden 31kronor15 900 miljonertilllerade underskottet ca



SOU 1998:37 Inledning 65

1996. Enligt Riksförsäkringsverkets kommer det ackumule-prognoser
rade underskottet århelt borta 2000.att vara

Regeringen har föreslagit den hittillsvarande arbetsskade-attnu
fonden, där skulden bokförts, ska avvecklas fr.o.m. 1999 och arbets-att
skadeavgiftema ska föras till bruttoredovisad inkomsttitel prop.en
1997/98:41.

Tidigare utredningar

Arbetsskadeförsäkringen har flera gånger sedan sin tillkomstutretts
Översyn1977. betänkandetI arbetsskadeförsäkringen SOUav

1985:54 föreslog särskild utredningsman åtgärdervissa fören att
komma till med ärendebalanserrätta långaoch handläggningstider

sätt resursförstärkning.änannat genom
Regeländringama 1993 kom till sedan särskild utredningsmanen

arbetsskadeförsäkringsutredningen i betänkandet SOU 1992:39
gjort begreppetöversyn arbetsskada.en av

Sjuk- och arbetsskadekommittén ursprungligen Sjuk- och arbet-
skadeberedningen granskade bl.a. arbetsskadeförsäkringen från olika
utgångspunker dels i SOU 1994:72 sjukpenning,expertrapporten ar-
betsskada och förtidspension, dels i delbetänkandet SOU 1995:149
Försäkringsskydd vid sjukdom om tilläggsförsälqing vid arbetsskada
och dels i slutbetänkandet SOU 1996:113 En allmän och aktiv försäk-
ring vid sjukdom och rehabilitering.

Arbetsskadeförsälcringen har också granskats Riksdagens reviso-av
i 1988/89:5. Riksdagen har vidarerapport vidrer antalen ett stort

tilllfällen behandlat motioner syftat till förändringar arbets-som av
skadeförsäkringen.

1 Utredningsuppdraget
Utredningens direktiv dir. 1997:91 framgår beslut vid regerings-av
sammanträde den 26 juni 1997. Här skall inledningsvis endast sam-
manfattningen återges.uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift arbetsskadeför-överatt se
säkringen. Utredaren skall

analysera de förändringarårens arbetsskadeförsäkringensenaste i-
syftei frågan försäkringenatt över tillfredsställandese om ger en

trygghet för den drabbas arbetsskada,som av en

3 18-0105
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arbetsskada,skall betraktas iför vadgrundernaöver somsomse-
försäkring,ojfentligförhandförsta inom enramen

ersättningsreglerna uti-anledningdet finns omprövaattpröva om-
hållas eko-skallmöjligtlångtskadad såfrån principen att somen

skadelös,nomiskt
respektiveför kvinnorkan fåförslagen män,efektervilkabelysa-

arbetsskadeförsäkringnuvarande inne-tillalternativpröva ett-
organisatoriskadetarbetsmarknadensbärande överparter taratt

vidtilläggsförsäkringobligatoriskförfinansiellaoch ansvaret en
arbetsskada samt

admi-försäkringensåväleffekter förekonomiskadeanalysera som-
alternativen. Ut-olikaförenade med dekannistrationen varasom

dagensalternativ inomförslag påskall lämnaredaren ett som ryms
alternativytterligarearbetsskadeförsäkringenförutgiftsnivå samt

motiverade.finnerutredningensom

utarbetade.förslag till finansieringskallalternativende1 varasenare
ocksåuppdraget ingårI att

till livränta,vad gällerfrågorvissa rättenöverse-
regel-tilllagstiftningen vissalämpligtutreda det är att anpassaom-

ochsjuldörsäkringen1997skedde den 1 ijanuariändringar som
förtidspensioneringen,

ocharbetsskadelivräntasamordning ersätt-reglerna föröver avse-
försäkring,allmän1962:381enligt lagenning om

studenterarbetsskadeskyddet för samtöverse-
totalförsvarspliktiga.personskadeskyddet föröverse-

överenskommel-internationellaenligtåtagandenskall SverigesVidare
arbetsskadeområdet beaktas.påser

beaktabör utredarenkringöverväganden ersättningssystemet1 sina
sammanhanget.harförsäkringarnaavtalsbundna ibetydelse devilken

väljs bördetförsäkringarför dessaKonsekvenserna system somav
och bedömas.analyseras

1998.denavslutat 3 0skall januariUppdraget senastvara

sakavsnitt i be-respektiveåterges underinnehåll övrigtiDirektivens
tänkandet.
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1 Utredningsarbetet

Utredningen fåtthar tiden för avsluta uppdraget förlängd till denatt
9 1998. Tiden har dock inte någramedgett egentliga under-mars egna,
sökningar hur arbetsskadeförsäkringen hanteras i det dagliga arbetet.av
Sammanträden hållitshar med de sakkunniga vid sju tillfällen.

Utredningens fåttsekretariat har information och synpunkter vid
kontakter under hand med bl.a. företrädare för skilda inom denorgan
fackliga rörelsen biträder medlemmarna försäkringsfrågor,medsom
med företrädare för Kammarkollegiet, Yrkesmedicinen och andra re-

för läkarkåren med anställda vid domstolar och för-presentanter samt
säkringskassor.

Utredningen samråtthar under hand med företrädare för Ar-
betarskyddsstyrelsen, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen, lik-

för olika statliga utredningar.som
sekretariatet har gjort korta studieresor till Danmark, Finland och

Norge för del lagstiftningen och erfarenheterna i dessa länderatt ta av
arbetsskadeförsäkringens område.
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2 Nuvarande försäkringar

2.1 Lagen 1976:380 om

arbetsskadeförsäkring LAF
och anknytande lagar

LAF trädde i kraft den julil 1977. LAF gäller för alla arbetsskador
inträffat eller visat sig fr.o.m. detta datum. De äldre bestämmel-som

i lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring YFL tillämpasserna om
fortfarande för skador har inträffat eller har visat sig undersom som
YFL-tid och fram den 30 juni 1977.t.0.m.

2.1.1 Personkretsen

LAF har vidsträckt tillämpningsområde. Arbetsskadeskyddet enligtett
ÄvenLAF gäller för alla förvärvsarbetar i Sverige. andra för-som

värvsarbetande arbetstagare dvs. uppdragstagareän och företagareegna
försäkrade enligt LAF. denär För gäller dock baraLAFsenare gruppen

under förutsättning både arbetar och bosatt här i landet.äratt man
Arbetstagare utför arbete utomlands är avsett attsom som vara

högst år omfattas också LAF, de utsändaett arbetsgiva-ärav om av en
med verksamhet i Sverige. En statligt anställd ochärre person som

blir utsänd sin arbetsgivare till land omfattas LAFettsom annatav av
under hela utsändningstiden.

Arbetstagare sänds till Sverige utländsk arbetsgivare försom av en
arbete under högst årär omfattas inteavsett att LAFsom ettvara av

försäkringen i det land där arbetsgivarenutan har sin verksamhet.av
LAF gäller vilken nationalitet den arbetsskadade har.oavsett
Försäkringen omfattar vissa studerandegrupper.även Närmare be-

stämmelser dessa finns i förordningen 1977:284om grupper om ar-
betsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd FASP. Bl.a. om-
fattas den deltar i arbetsmarknadsutbildning, inskriven vidär AMIsom
eller arbetstränar. Vidare omfattas den deltar i arbetslivsinriktadsom
rehabilitering enligt lagen allmän försäkring. Vissa andra studeran-om
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yrkesutbildningeller hennesdet i hansbaraomfattasdegrupper när
ingår arbetsmomentsådan utbildning stäm-förberedande tilleller som

utförs vidsådant vanligensin liknareller tillmedöverens art sommer
förvärvsarbete.

arbetsskadebegreppgenerelltEtt2.1.2

ochAlla sjukdomararbetsskadebegrepp.generelltgällerI LAF ett
inomde fallerarbetsskador baraprincip godkännasiskador kan som
ska ioch LAF. Ingenkap. l 2i 2bevisreglerför de som gesramarna

få prövad tillsinfrån möjligheten ersätt-utestängd rättförväg attvara
framhölltillkomstVid lagensenligt LAF.arbetsskada attning för man

viddomstolarnamyndigheterna ochhandläggandedemeningen attvar
medicinskatill denkunna knytabl.a. skulleLAFtillämpningsin anav

be-så skulle kunnahoppades det görasutvecklingen. Man sättatt
arbetsskada.begreppettolkningenanpassningar vidhövliga av

omfattas LAFSkador2.1.3 avsom

enligtArbetsskadaarbetsskada.vad är,kap. § LAF ärI 2 1 somanges
olycksfalltill följdskadaparagrafen,meningen iinledandeden av

i arbetet.skadlig inverkaneller annan
andraparagrafensdefinieras iinverkanskadligVad är me-annan

medfaktorinverkaninverkanskadligMedning. somenavavsesannan
för-sådan denskadaupphov tillkansannolikhethög grad somengeav

framgårdefinierades tidigareinverkanskadligsäkrade har. Hur annan
avsnitt 3.2.1.redogörelse iav en

arbetsskada inteförtydligasstyckeparagrafens andraI att avsessom
följd före-psykosomatiskpsykisk eller ärskada natur avsom enaven

försäkra-uppskattning denbristandearbetstvist,tagsnedläggelse, aven
eller arbetskamraterarbetsuppgiftervantrivsel meddes arbetsinsatser,

förhållanden.jämförligadärmedeller
också vid färd till ellerolycksfallföreskrivs det2 kap. 1 § LAFI att

olycksfall i arbetet,färdolycksfall räknasfrån arbetsstället s.k. som
samband med arbetet.och stod iföranleddesfärden näraavom

särskilda regler fördet gälleri paragrafenAvslutningsvis attanges
behandlasReglerna häromsmitta.framkallats när-skada genomsom

avsnitt 5.4.imare
varit förförsäkrad harföreskrivsLAFI 2 kap. 2 § utsattatt om en

hanarbetet, skall skadaskadlig inverkan iolycksfall eller somannan
den skadliga inverkanorsakadådragit sig övervägan-omavanses vara
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de skäl talar för det. För orsakssamband ska godkännas krävs detatt ett
i dag utredning den skadades arbetsförhållanden och fri-att en om
tidsaktiviteter sammanvägd med medicinsk utredningm.m. en om
skadan övervikt för det finns orsakssamband. Vadatt ettger en som
tidigare krävdes frågai orsakssamband framgår redogörelse iom av en
avsnitt 3.3.1.

2.1.4 Visandedag

fastställaAtt visandedagen för olycksfall enkelt. Olycksfalls-ärett
dagen alltid också visandedagen.är

Vid skada till följd olycksfall gäller däremotän särskildannatav en
regel. Enligt 2 kap. 4 § LAF skadan ha inträffat den dag skadananses
visade sig. Enligt praxis skadan visa sig för förstanäranses en person
gången söker läkare för sina sjukdomssymptom. Visandedagen ska
dokumenteras läkarjournalanteckning, läkarutlåtande, röntgen-genom
bild, audiogram hörselkurva eller dylikt. Den första sjukskrivnings-
dagen godtas också visandedag. LAF gäller för alla arbetsskadorsom

har visat sig sedan den juli1 1977. alltsåDet spelar ingen rollsom om
den skadliga inverkan pågåtthar under tiden före ikraftträdandet av
LAF.

2.1.5 Ersättning vid sjukdom

Förutsättningen fåför ersättning enligt LAF skadan godkändsäratt att
arbetsskada, dvs. skadan faller inom de harattsom sattsramar som upp

i 2 kap. 1 och 2 §§ LAF. Bestämmelserna ersättning enligt LAFom
finns i lagens 3 6 kapitel.-

En arbetsskadad ochär sjukförsäkrad enligt AFL harperson som
till förmåner frånrätt den allmänna sjukförsäkringen vidsamma som

sjukdom. Vid sjukdom vanlig sjukpenning enligt AFL tillutgesannan
både arbetsskadade och icke-arbetsskadade sjuka. Den särskilda arbets-
skadesjukpenningen fanns tidigare i princip slopad. Anled-ärsom
ningen till den särskilda arbetsskadesjukpenningenatt slopades redo-
visas i avsnitt 3.6.3.

arbetsskadadEn sjukförsäkrad enligtär AFL har tillrättperson som
ersättning för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård och
läkemedel i allmännaenlighet med den försäkringens AFLs bestäm-
melser. Tidigare gällde arbetsskadeförsäkringen dessaatt kost-ersatte
nader efter samordningstid från början 90 och 180 dagar.en av senare
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den allmännabetalaskostnader heltlåta dessaMotiven för att av
läkarvård,49l992/93tl78 s.enligt attsjukförsäkringen prop.var

tidigareläkemedel redansjukhusvård ochbehandling,sjukvårdande
Patienterförsäkringen.den allmännainomgradsubventionerades i hög

låg patientavgift.betalabarabehövdearbetsskadadeinte envarsom
därförförmåner bordeförenligt LAFersättningtillRätten samma

begränsas.kunna
ändåAFLsjukförmåner enligtarbetsskadad har utöverDen ärsom

tandvård ochsjukvård riket,förenligt LAFfå ersättning utomrätt att
intekostnadersådana ersättsendasthjälpmedel. Detsärskilda är som

enligt LAF.skaenligt AFL ersättassom
enligt AFLsjukförsäkradarbetsskadad inte ärEn mensomperson
sjukvårdsförrnå-försäkrad föri rikethärverksam attär utan varasom

arbetsskadasjukdomstid vidfår underAFLsjukpenning enligtochner
frånrehabiliteringsersättningochsjukpenningsjukvårdsfönnåner, ar-

försäkrad fördenvillkor ärbetsskadeförsäkringen somsomsamma
fåocksåhar ersätt-eller honHan rättförmåner enligt AFL. attdessa

hjälp-tandvård särskildaochriket,sjukvårdförning enligt LAF utom
medel.

hararbetstagaretillinteskaenligt LAFSjukpenning utges somen
bestämmelsenenligtsjukdomvidsjukpenningfrån tillundantagits rätt

arbets-undantagetnämndastycket AFL. Det16 § förstai 3 kap. avser
kommunalaenligt statliga,sjukdomundertill lönhar rätttagare som

bestämmelser.landstingskommunalaeller
genomgårfalleller ipersonkretstillhör LAFsStuderande annatsom

arbetsskadainträffadgått dagar efterfår 180detyrkesutbildning när en
då.sjukskrivenfortfarandeeller honhan ärsjukpenning enligt LAF om

då vissaenligtarbetsskadeförsäkringenfrånSjukpenning utges garan-
efter denblir aktuelltdetutbetalastinivåer. Sjukpenning procent-när

i avsnitt 7.2redogöri Vi närmarefinns AFL.sjukpenningförsats som
arbetsskadehänseende.situation istuderandesför de

bestående nedsättningvidErsättning2.1.6 av

arbetsförmågan

arbetsskadesjukpenningalltså tillgällerjuli 1993Sedan den 1 rättenatt
sjukvårdsförmånemaockså reglernaslopats, ochprincip hari att om

Ändringama arbets-har drabbatsdeninnebärändrats.har att enavsom
först sjuk-få enligt LAFersättningvanligen kan närskada numera

bestående nedsättningoch skadandomstillståndet upphörthar gett en
fråga liv-då komma ikanarbetsfönnågan. ersättning ärDen somav

tills vidare.ellertidsbegränsaslivränta kanenligt LAF. En utgesränta
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Livränta arbetsförmågan nedsatt med minstutges är femton-om en
del, och inkomstbortfallet för år räknat uppgår till fjärdedelom en av
det basbelopp gällde vid början det år från vilket livränta skasom av
börja utgå.

Arbetsskadeförsäkringen sikte den faktiska nedsättningentar av
den skadades förmåga skaffa sig inkomst förvärvsarbete. Er-att genom
sättning för arbetsskada i form livränta ska i princip skillna-utgöraav
den mellan den inkomst den arbetsskadade kan ha haftantassom om
han inte hade skadats och den inkomst han skadan kan beräk-trotssom

få. Det med frågaandra ordär 100 procentig kompensationnas om en
inkomstbortfallet till följd arbetsskada. För livränteunderlagetav av

gäller högsta för sjukpenninggrundandegräns inkomstsamma som en-
ligt AFL, dvs. gånger7,5 basbeloppet, vilket årför 1998 innebär
36 400 kr 7,5: 273 000 kronor.x

Som underlag för livränta läggs i princip den skadades sjukpenning-
grundande inkomst enligt AFL vid den tidpunkt från vilken livräntan
ska eller, han eller hon inte sjukpenningförsäkrad,utges är den in-om
komst då skulle ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrun-som
dande inkomst. Ska livränta börja först sedan avsevärd tid harutges
förflutit efter den skadliga inverkan i fårarbetet, underlaget bestämmas
med ledning högre förvärvsinkomst den sjukpenninggrun-änav annan
dande inkomsten, särskilda skäl talar för det.om

Livränta enligt LAF kan betalas vidäven bosättning utanförut
Sverige.

Den januari1 1997 infördes beräkningsgrunder för sjukpen-nya
ninggrundande inkomst i AFL. Dessa förändringar kunde också på-ha
verkat arbetsskadeförsälcringen. förarbetenaI sade dock uttryck-man
ligen arbetsskadeförsäkringen skulleatt undantagen från änd-vara
ringarna. Vi har fått i uppdrag utreda det lämpligtatt är attom anpassa
LAF till de förändringar har gjorts i sjukförsäkringen be-som samt att
skriva sådan anpassning. Den delen vårt utredningsuppdragen av

i avsnitt 7.1.presenteras
För blivit arbetsskadade innan de fyllt 25 år finns detpersoner som

särskilda beräkningsregler ska kompensation för densom ge en sanno-
lika framtida inkomsten oskadad. En uppräkning underlagetsom av

vid 18, vidgörs 21 och vid års ålder.25
För studerande tillhör lagens personkrets livränteunder-utgörssom

laget under den beräknade utbildningstiden lägst den inkomst hanav
sannolikt skulle ha fått han vid tiden då skadan inträffade hadeom av-
brutit studierna och börjat förvärvsarbeta. För tid efter den aktuella ut-
bildningens slut underlaget lägstutgörs den inkomst förvärvs-av av
arbete han då sannolikt skulle ha fått skadan inte hade in-som om
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livränteunder-studerandesdeminimireglervissafinnsträffat. Det om
basbeloppet.tillknutnalag ärsom

samtidigt be-livräntatill ärhararbetsskadad råttOm person somen
denanledningmedi AFLreglernaenligtförtidspensiontillrättigad av

måni denbaralivräntanlivräntan,föranlettinkomstförlust utgessom
månadtill denlängsti principLivräntapensionen.överstigerden utges

år.65arbetsskadade fyllerdenunder vilken

efterlevandetillErsättning2.1.7

betalar arbets-arbetsskada,följdavlidit tillharOm enavpersonen
30beloppbegravningshjälp med motsvararskadeförsäkringen ett som

dödsfallet.tiden förvidbasbeloppetprocent av
efterlevandedentillockså livräntakan detdödsfallVid utges

avlidnes barn. Detoch till den ärjämställdmed makemaken, person
ochefterlevandelivräntasärskildomställningslivränta,fåmöjligt att

förmåner demliknarfå dessaförFörutsättningarnatill bam.livränta att
enligtfolkpensioneringenfrånefterlevandepensionergäller försom

AFL.
underomställningslivräntatillmake harEfterlevande rättnumera

förförlängsOmställningslivräntanfrån dödsfallet.månader räknatsex
med barnsammanborstadigvarandeochvårdnadenharden omsom

möj-denharefterlevandelivräntasärskildår. tilltolv Rättunder vars
fjär-minstmednedsattarbetesig inkomst ärskaffalighet enatt genom

jämförligellerhälsanedsattarbetsmässiga skäl,dedel om-annanav
fårdöd ochmakensbestått alltsedanska haNedsättningenständighet.

kortvarigendastinte natur.vara av
ersättnings-grundvalberäknasefterlevandeförLivränta ettav
Underlagetårsinkomst.avlidnesdenprincipiunderlag motsvararsom

skäligtdetOmLAF-livränta. ärden avlidnesprincipska i egenvara
utgick till denersättninglivränta ellerpension,kan även somannan

Ersättnings-beaktas.arbetsskadatidigaremed anledningavlidne av
ochOmställningslivräntabasbelopp.till 7,5begränsatunderlaget är

ersättningsunderlagetmed 20 % närefterlevanderäntasärskild utges av
iberättigat till livränta,barnefterlämnatden avlidne är annatäven som

fall med 45 %.
det fleraersättningsunderlaget. Finns%till barn 40Livränta är av

sammanlagda be-varje bam. Detmed 20 förprocenttaletbarn ökas
till barnLivräntamellan barnen.sedan likaloppet delas utges t.o.m.

junilivräntaår. studier kanVidmånad barnet fyller 18den utges t.o.m.
år.årmånad barnet fyller 20det
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personskadeskydd2.1.8 Lagen statligtom

Bestämmelser frånersättning för skada ådragen under tjäns-statenom
tepliktig verksamhet finns i lagen 1977:265 statligtm.m. om per-
sonskadeskydd LSP. Lagen bl.a. den tidigare militärersätt-ersatte
ningslagen 1959:261, regler fortfarande ska gälla för skadavars som
har inträffat före ikraftträdandet LSP.av

Den skyddade personkretsen omfattar den tjänstgör enligt lagensom
1994: 1809 totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, ellerom

uttagning enligt den lagen eller till antagningsprövning enligtannan
lagen 1994:1810 möjlighet för kvinnor fullgöra värnplikt ellerattom
civilplikt med längre grundutbildning. Om statligt personskadeskydd
för frivillig personal inom försvarsmakten finns bestämmelser i 6 §§7-
förordning 1977:284 statligt personskadeskydd FASP.om

Vidare omfattar lagen den medverkar i räddningstjänst eller isom
övning med räddningskår enligt räddningstjänstlagen 1986: l 102 eller
i räddningstjänst enligt luftfartslagen 1957:297.

Lagen omfattar slutligen också den intagen för vård iär krimi-som
nalvårdsanstalt eller i särskilt hem vårdför eller missbruka-ett av unga

den häktad eller anhållenär eller isamt fall intagen ellerre som annat
i förvar i kriminalvårdsanstalt, häktetagen eller polisarrest.

Skyddet enligt LSP inträder den första färden påbörjasnär till verk-
samhet eller intagning omfattas lagens bestämmelser och gällersom av
till dess den sista färden från verksamheten elleratt intagningen avslu-

Skyddet gäller under fritid ochtas. även ledighet.annan
Alla skador både olycksfallsskador och sjukdomar p.g.a. annan

skadlig inverkan omfattas lagen. Beträffande olycksfall gällerav att
skada orsakad olycksfallet övervägande skäl talar föranses vara av om
det. En skada olycksfallsskadaän ådragen underannan anses vara
skyddstiden det inte finns skälig anledning skadan berorom att anta att
på verksamhetän omfattas lagen.annat Det finns också sär-som av
skilda regler för hur skador visat sig efter skyddstidens slut skasom
bedömas.

Enligt LSP ersättning vid sjukdom, beståendeutges nedsättning av
arbetsförmågan och dödsfall. Ersättningar-na i huvudsak iutges
överensstämmelse med motsvarande regler i LAF.

Sjukvårdsersättning utgår dock enligt särskilda regler i LSP bara i
den mån inte tillhandahållerstaten motsvarande förmån sätt.annat
Sjukpenning och livränta enligt LSP inte under skyddstiden ochutges
sjukpenning inte någoti fall för den dag dåutges skadan inträffade.

För vissa de personkategorier omfattas LSP gällerav som av samma
garantinivåer för beräkning sjukpenningunderlag och livränte-av
underlag gäller för studerande omfattas LAF. För desom som av
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1997decembeririksdagendenenligtkommertotalförsvarspliktiga av
gälla.särskilda reglerIFöU1998totalförsvarsbudgeten attantagna

avsnitt 7.3.regler iför dessaVi redogör närmare
baraenligt LSPersättningskaLAFskadaOmfattas även gesaven

enligt LAF.ersättningmotsvarandemån den högre äni den ärut

lagstiftningkompletterande2.1.9 Annan

harskadaideellvidersättningstatlig1977:266lagenEnligt m.m.om
ersättningtillLSPomfattas rättskadaådrar sigden avavsomsom

skadadeutgått denhaskullebeloppförmåner ochmed omsomstaten
2.3.8.personskadeförsäkring seenligtersättningtillhaft statensrätt

statligtill sjömänkrigsskadeersättning1977:267 er-Lagen gerom
ådrartjänstgöringvissundersjömanpersonskadavidsättning ensom

krigshändelse. Ersätt-grundolycksfalltill följdutomlandssig avav
skada-deni LAF,bestämmelsernatillämpningmedning menutges av

tillmed hänsynersättningsärskildockså tilllivränta rättharde utöver
beskaffenhet.skadans

enligt lagenersättningarVissa2.2

försäkringallmän1962:381 om

AFL m.m.

Sjukpenning2.2.1

tillhareller hon inte rätthanfå sjukpenningförsäkrad kanEn om
efterfortsättersjukperiodenellerarbetsgivarefrån sinsjuklön om

ocharbetslösauppdragstagare,företagare,Egnasjuklöneperioden.
lagenenligtkvalifikationsvillkorenuppfyllerinteövriga som

idagenförstatill sjuklön. Denintesjuklön har rätt19991:l047 om
karenstidväljakanEgenföretagarekarensdag.sjukperioden är enen

betalasintesjukpenningmedförkarenstidValdagar.3 eller 30 attav
denFörsjukperioden.i börjanantal dagarmotsvarandeunder somav

karensdags-generelladenkarenstid gällerdagarsvalt eller 30inte 3
för denbetalas intesjukpenningförsäkrade, dvs.övrigaregeln försom

sjukdagen.första
in-sjukpenninggrundandedensjukpenning 80Hel är procent av

bortsesSGIVid beräkningenmed 365.divideradSGIkomsten av
förvärvsarbeteoch över-anställningsådanfrån inkomst annat somav

AFLenligt kap. 2 §3basbeloppet. SGIgångerhalv ärstiger sju och en
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årsinkomstden i den försäkrade tills vidare kan få.antaspengar som
Sjukpenning kan hel, fjärdedels, halv eller fjärdedelsutges tresom en
förmån.

Förtidspensionsutredningen har i betänkandet SOU 1997:166
Ohälsoförsäkringen Trygghet och aktivitet föreslagit vissa ändringar i-
bedömningsgrundema erhållaför sjukpenning enligt dessa nivåer.att
Sjukpenningnivåema kommer dock enligt förslaget kvarstå oföränd-att
rade.

Det finns särskilda karensbegränsande regler för dem sjukaärsom
ofta. allmäntEtt högriskskydd gäller försäkrad gått misteom en om
sjukpenning för den första sjukdagen under sammanlagt tio dagar under
de månaderna.tolv försäkrade fårDen därefter ersättning redansenaste
från första dagen i sjukperioden. Egenföretagare med karenstid 3av
eller 30 dagar omfattas inte det allmänna högriskskyddet.av

Efter ansökan till försäkringskassan kan särskilt högriskskyddett
beviljas försäkrad lider sjukdom kan medföraantasen ettsom av som

antal sjukperioder med tillstörre sjukpenning tolvmå-underrätt en
nadersperiod. För dessa försäkrade täcks karensdagen i varje sjukfall
med sjukpenning

.
För motverka vissa arbetstagare avtal tillförsäkrasatt att genom en

högre kompensationsnivå vid sjukdom andra i samhälletän grupper
finns det särskilda regler i AFL minskning sjukpenning i vissaom av
fall. De gäller den försäkrade under fårnär sjukdom frånlön arbets-
givaren samtidigt han fåreller hon sjukpenning enligt AFL ellersom

frånersättning avtalsförsäkring eller lönen/ersättningen överstigeratt
viss nivå. Syftet med rninskningsregeln kompensationen förär atten

försäkrade sjukfrånvarovid inte ska bli högre vissa bestämda nivåer.än
Reglerna innebär sjukpenningen minskas måni den den försäk-att

rade får lön arbetsgivaren under sjukdom överstiger 10en av som
vad den försäkrade skulle ha fått i lön hanprocent varit i arbete.av om

Ersättning från all kollektivavtalad gruppsjukförsäkring ska i detta
sammanhang likställas frånmed lön arbetsgivaren under sjukdom. Det
betyder den försäkrade får ha högst 90att kompensation för sittprocent
inkomstbortfall under sjukdom i form sammanlagd sjukpenning ochav
lön.

2.2.2 Lagen sjuklönom

Genom lagen 1991:1047 sjuklön SjLL har anställd tillrättom en
ersättning i form sjuklön från arbetsgivaren under de första 27av
dagarna efter karensdagen fr.o.m. 1 april 1998 ändras sjuklöneperio-
den till 13 dagar efter karensdagen.
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initialt sjuklönerhållersjukskrivsochi arbetetskadasDen en-som
huvudregelnenligtSjuklönarbetsgivare.harSjLL hanligt utgesenom
karensdag.kanersättningför vilkendagenförstaför den utgesinte

anställningsför-och andraden lönuppgår till 80Sjuklönen procent av
arbetsför-nedsatttill följdgått mistemåner arbetstagaren avomsom

måga.
basbelopp7,5till deersättningsunderlaget inteSjLL begränsasI

enligt AFL.inkomstsjukpenninggrundandeberäkningförgäller avsom
denliknandeOB-ersättning ochingårunderlaget ävenI somt.ex.

sjukdom.följdtillgår misteanställde avom
Enligtsjukdomsbegreppet.någon definitioninnehåller inteSjLL av

vidtolkas sättdock begreppetSjLL skatillförarbetena somsamma
intedäremotSjLL krävsi AFL. Isjukpenningreglematillämpningen av

enligtskaArbetstagarenandel.med vissarbetsförmågan nedsattäratt
där-vanliga ellersittförhindrad utföradelvishelt ellerSjLL attvara

arbete.jämförligtmed
dagenden förstagäller fr.o.m.sjuklöntillArbetstagarens rätt an-av

månadtidanställningen kortare änställningsförhållandet. Gäller enen
anställning. Upp-efter 14 dagarssjuklön försttillanställdedenhar rätt

egenföre-ochUppdragstagaresjuklönerätten.brytsanställningenhör
gäller AFLsdessasjuklönereglema. Förinteomfattas gruppertagare av

sjukpenning.regler om
karens-antalethögriskskyddallmäntSjLL begränsasEnligt ettsom
beräk-karensdagartolvmånadersperiod. Antaletunderdagar till tio en

sig. arbetstagareför Förarbetsgivareförhållande till varjei somennas
omfattningsärskiltfrånvarande isjukdom kan storantas varap.g.a.

Efterföljandeutformathögriskskydd sätt.särskiltgäller ärett som
ocksåerhålla sjuklönanställdekan denförsäkringskassantillansökan

efterskydd gällersjuklöneperiod. Dettaiförsta sjukdagenför den en
sjuk-harför arbetstagareansökan delsbeviljadeventuellt som enen

undersjukperioderantalmedförakan störredom ettantas ensom
sjukdomharför arbetstagaretolvmånadersperiod och dels somensom

detsjukperioder. Iflera längreellermedför risk förtidunder ensamma
för denfår ersättningarbetstagarenfalletinte i detförsta senaremen

kompensationbåda fallenfår dock iArbetsgivarenförsta sjukdagen.
sjuklön.från kostnader förför sinaAFL

under kalen-lönekostnadersammanlagdaarbetsgivareEn ettvars
försäkra siggånger basbeloppet kanderår beräknas överstiga 130inte

kansjuklön företagetkostnader förförhos försäkringskassan som
sjukfrånvaro.drabbas vidav
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2.2.3 Ersättning under rehabilitering

Under tid försäkrad genomgår medicinsk behandling ellernär medi-en
cinsk rehabilitering syftar till förebygga sjukdom, förkortaattsom
sjukdomstid eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättningatt

arbetsförmågan sjukpenning med ersättningsnivåerutgesav samma
vid sjukpenning Sådanenligt sjukpenning också2.2.1. kan utgessom

den försäkrade deltar i sjukdomsförebyggande behandlingsåt-när en
gärd just då sjuk.utan att vara

Sedan 1992 finns det regler enligt vilka försäkrad deltar ien som en
arbetslivsinriktad rehabilitering fåkan rehabiliteringspenning. Denen
uppgår f.n. till 80 den sjukpenninggrundande inkomsten.procent av
För rehabiliteringsersättning gäller ingen karensdag.

Bestämmelserna rehabilitering finns i kap.22 AFL.om
Rehabiliteringsersättning ska försäkrad arbetsför-närutges en vars

måga till följd sjukdom nedsatt med minst fjärdedel. Arbets-ärav en
förmågan ska under tiden rehabiliteringsåtgärdenför nedsatt ianses

månden den försäkrade åtgärdengrund förhindrad för-är attav
värvsarbeta Rehabiliteringsersättning alltsåförutsätter frågadet äratt

arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilite-om
ring 1991/92:40prop. vissa socialförsäkringsfrågoravses om m.m., s.
32 arbetsprövning, arbetsträning och utbildning siktet.ex. tarsom

återge den försäkrade hans möjligheter kunna klara sitt arbeteatt att av
fåeller lämpligt arbete.ett annat

Rehabiliteringsersättning kan tvåi former, dels rehabili-utges som
teringspenning och dels särskilt bidrag. Rehabiliteringspenningensom
ska täcka den inkomstförlust uppstår för den försäkrade hannärsom
eller hon deltar i rehabiliteringsåtgärd. Rehabiliteringspenningen är
enligt dagens regler beloppsmässigt identisk med vanlig sjukpenning
enligt AFL. Det särskilda bidraget ska täcka uppstårkostnader försom
den försäkrade i samband med utbildningen. Vilka kostnader detsom
särskilda bidraget kan utgå för särskilt i förordningenanges
1991:1321 rehabiliteringsersättning. En förutsättning för tillrättom
ersättning försäkringskassan harär rehabiliteringsplan iupprättatatt en
vilken den aktuella rehabiliteringsåtgärden ingår.

Förtidspensionsutredningen har i sitt tidigare nämnda betänkande
SOU 1997:166 föreslagit rehabiliteringspenningen ska bort.att tas

återkommerVi i avsnitt 5.10.4 med beskrivning för-närmareen av
utsättningarna för rehabilitering enligt AFL och analys i vilketen av
skede de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärdema arbets-av som
skadeförsäkringen kommer in.
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Förtidspensionsförmåner2.2.4

åldern 16 64iförtidspension/sjukbidrag gällerReglerna personerom -
fjärdedelmed minstarbetsförmågan varaktigt nedsattblirår. Om en

psykiskaellerden fysiskanedsättningsjukdom ellergrund annan avav
nedsättningenKanprestationsförmågan förtidspensionska utges. av

beståendeblidenvaraktig kanarbetsförmågan inte antasmenanses
be-skatill sjukbidragförsäkradedenavsevärd tid, harunder rätt som

fjär-f.n.Nivåema förtidspensionssystemeti ärtill viss tid.gränsas en
hurberoendeförtidspensionoch helfjärdedelshalv, stordedels, tre

nedsättning bedömsarbetsförmågans vara.
förtidspensione-inomkriteriermedicinskarenodladedag gällerI

i formtill ersättningkriterier för1996/97:28ringen. rättI avomprop.
ersättning itillbetonadesförtidspensionoch rättensjukpenning att

förbehållas fall därdeförtidspension bordesjukpenning ochform av
tillståndmedicinsktjämställteller därmed sättersjukdomdet är som

försäkringsersätt-gällande inriktningenarbetsförmågan. Den ärned att
arbetsmark-särskildakriterierpå medicinskabaserasning ska utan att
bedömningsamladförhållanden in. Ensocialanadsmässiga eller vägs
leda tillbör emellertid kunnafalletförhållandena det enskildai attav

ändårestarbetsfönnågahar vissmedicinsktförsäkrad rent ensomen
tillvillkor och därför harimligaförsörja sig rättbedöms kunnainte

ersättning.
inbegränsad omfattningmöjlighet iändå vägaska finnasDet atten

förtidspensionsbedöm-medicinska iförhållanden deandra utöver rent
återinförande de tidigareska dock inteningama. Detta ett avses som

möjlighetårfyllt 60 endastharsärreglema för dem utan som ensom
grundvalbedömningärenden däritill balanserat synsättett enmer

acceptabelt resultat.skulle ickekriterierenbart medicinska ettgeav
ochfolkpensionlämnas i formförtidspensionErsättning vid av

basbelopphurfinns bestämmelsertilläggspension ATP. I AFL ettom
åranvänds sedanberäkning pensionsbeloppenska beräknas. Vid av

Folkpensionentvåbasbelopp reducerat med1993 ärär procent.ett som
reducerade basbeloppetvid hel förtidspension f.n. 90 detprocent perav

för giftbasbeloppår pensionär och dettaför 72,5 procent avensam
pensionär.

från reglerFörtidspension beräknas i princip efterATP samma som
från inomålderspension Vid beräkningen bl.a. pensionspoängATP. av

förhöjt i för-används särskilt basbeloppATP-systemet ärett som
Ålderspensionenhållande till 60till basbeloppet. bestäms procent av

årpoängåren. medintjänade krävs 30medeltalet de 15 bästa Detav
beräkningfinns särskilda reglerpensionspoäng för full ATP. Det om av

pensionsberäkningenförtidspension. vidantagandepoäng vid Man tar
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hänsyn inte bara till faktiskt intjänade pensionspoäng också tillutan
förväntade förvärvsinkomster under tiden mellan pensionsfallet och 65

ålder.års I fall där det inte finns förutsättningar för beräkna sådanaatt
antagandepoäng 30-årsreglematillämpas 15- och grundval deav
pensionspoäng faktiskt har intjänats före pensionsfallet. Genomsom
reglerna antagandepoäng blir ATP-pensionen vid förtidspension iom
princip lika ålderspensionden den försäkrade skulle varit be-stor som
rättigad till han eller hon hade års ålder.arbetat fram till 65 Högstaom
möjliga årATP 1998 månad.11 600 krär närmare per

förslagEtt till reformerat pensionssystem har nyligen Ipresenterats.
det pensionssystemet kommer hela livsinkomsten kvalificera tillattnya

inkomstgrundande ålderspension.en

2.3 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

m.m.

2.3.1 Kompletterande skydd vid arbetsskada

försäkringsskyddDet arbetsskadeförsäkringen kompletterassom ger
för flertalet anställda trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFAav en

arbetsgivamas och arbetstagarnas organisationer har kommit över-som
kollektivavtal.ens om genom

Syftet med trygghetsförsäkringarna den drabbatsär att som av per-
sonskada i arbetet fåska kunna ersättning enligt skadeståndsrättsliga

sådanaför anspråk inte arbetsskadeförsäk-ersättsnormer som genom
ringen behöva bevisa arbetsgivaren någonellerutan att att annan

vårdslöshet skadeståndsskyldig. Trygghetsförsäkringen harärgenom
betydelse det gäller ersättning för ideellstörst skada, dvs.när sveda och

värk, lyte och för olägenheter i övrigt.samtmen
TFA administreras AMF-trygghetsförsäkring försäkringsaktie-av

bolag. Bolaget Svenska Arbetsgivareföreningenägs SAF, Lands-av
organisationen i Sverige LO och Privattjänstemannakartellen PTK.
TFA omfattar dels privatanställda arbetare inom LO-områdetSAF -

delsoch privatanställda tjänstemän inom SAF PTK-området. På det-
kommunala och landstingskommunala området finne motsvarandeen
försäkring TFA KL. Inom den kooperativa sektorn gäller motsva-- -
rande skydd inom SAF LO SAF områdena.PTK Enligtsom resp.- - -
särskilt uppdrag administrerar och skadereglerar dessutom AMF -
trygghetsförsäkring arbetsskador enligt det statliga personskadeavtalet
PSA.

År 1996 omfattade AMF trygghetsförsäkring 196 600 försäk-ca-
ringsavtal. Ca miljoner arbetstagare tillhörde den försäkrade kret-tre
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År på-ärenden700och i 91400 ärenden1996 kom det in 48 nyasen.
ersättningnågonfick formskadadehandläggning. 57 000gick det av

1996.under

arbetsskada inom TFA2.3.2 Begreppet

idefinierat sättinom TFAarbetsskada ärBegreppet somsamma
arbetssjukdomarfärdolycksfall ocharbetet,Både olycksfall iLAF. om-

orsakssamband harbedömningRegelndärför TFA.fattas avomav
i LAF.utfommingockså somsamma

berorockså skadefallomfattar TFAutlandettjänstgöring iVid som
miljöfaktorersin orsak ihakanolycksfallochsjukdom antassom

sådanaellerSverigeförekommer ifrån vadavvikerklart spe-somsom
rimligen inteutlandsvistelsesinanställdedenciella risker p.g.a.som

undvika.kunnat

inom SAFarbetarePrivatanställda2.3.3 -
LO-området

kollektivavtal inom SAFgällandeunderarbetarPrivatanställda ettsom
år 0,50Försäkringspremien 1997 ärTFA.LO-området omfattas av-

Arbets-privatanställda arbetare.för dessaårslönesummanprocent av
ändå trygghets-tecknakollektivavtal kantecknathargivare inte ensom

rörelseidkarearbetsgivare själv ochanställda. Enför sinaförsäkring en
TFA.också omfattasanställda kanutan av

enligtErsättningar TFA2.3.4

föranlettarbetsoförmåga ochmedförtolycksfall arbetetVid i som
regler förskadeståndsrättsligaersättning enligtlämnasläkarbesök

ochläkar-och dylikthörapparater,skadade glasögon, samtproteser
arbetsofönnåga iolycksfallet medförtsjukvårdskostnader. änHar mer

också skadadeersättning förbestående invaliditet lämnasdagar eller14
kläder.

ersättningdagar lämnasarbetsoförmåga i 30Vid änvararsom mer
också denalltidSådanvärk. ersättning lämnasför sveda och p.g.a.om

svår.har varitarbetsskadans art
90arbetet iarbetsoförmågan olycksfall iefter änOm ett varar mer

med 10sjukfall ersättningdag 91 varjedagar, lämnas fr.o.m. enav
samordningefterinkomstförlusteninkomstbortfalletprocent omav
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SjLL, uppgårAFL, AGS till minst 20 inkomsten. Om in-procent av
komstförlusten efter 365 dagars sjukskrivning uppgår till minst 30

lämnas ersättning med 20 Vid beräkningprocent procent. av
inkomstförlustens storlek hänsyn till vad den försäkrade hartar man
erhållit i form sjukpenning från försäkringskassan, sjuklön frånav ar-

frånbetsgivaren, ersättning avtalsgruppsjukförsäkring ochAGS an-
ocksåTFA lämnar ersättning för inkomstförluster 7,5 basbe-övernat.

beståendelopp. Vid måninvaliditet livränta i den inkomst-utgesen
någotförlusten inte livränta enligt ellerLAFersätts annatgenom

ocksåErsättning lämnas för lyte eller stadigvarande ochsätt. annat men
för olägenheter i övrigt till följd arbetsolycksfallet.av

Färdolycksfall trafikskadelagentäcks omfattas inte TFA.som av av
färdolycksfallFör övriga ersättning vid olycksfall iannatges som ar-

någonbetet. Den enda skillnaden här det inte lämnas ersättningär att
för inkomstförlust under sjukskrivningstid.

Vid skada till följd skadlig inverkan olycksfallänav annan
arbetssjukdom gäller följande. Ersättning försäkringskassages om
eller förvaltningsdomstol har bedömt den aktuella sjukdomen som en
arbetsskada eller sjukdomen finns i förteckning i Ta-upptagenom en
bell till ILO-konventionen Kvarstår sådan1 1964 121.nr sjukdomen
efter 180 dagar ersättning för läkar- sjukvårdskostnader.och Er-ges
sättning för sveda och värk kan lämnas fr.o.m. dag 91 i sjukfall. Vidett
bestående invaliditet har till livränta från månTFA i den in-rättman
komstförlusten inte livränta någotenligt LAF ellerersätts genom

ocksåErsättning lämnas för lyte eller stadigvarandesätt.annat annat
och för olägenheter i övrigt till följd arbetssjukdomen.men av

Vid dödsfall arbetsskada kostnader för begravningersättsp.g.a.
sedan begravningshjälpen från och frånLAF tjänstegrupplivförsäkring

från.TGL räknats finns ocksåDet regler ersättning för förlustom av
underhåll och viss ersättning till efterlevande make, maka sambo och

år.till barn under 20

2.3.5 skadeståndsrättsligaErsättning enligt regler

Avtalen ersättning vid arbetsskada innehåller bestämmelser attom om
arbetstagaren inte har väcka talan vid domstol för arbetsskadorrätt att

har orsakats arbetsgivarens vållande. Om arbetstagare ärsom av en
missnöjd med AMFs hantering skada han eller hon dock oför-ärav en
hindrad väcka talan i allmän domstol AMF trygghetsförsäk-att mot -
ring.



1998:37SOUNuvarande försäkringar84

olycksfall ellerföljdskada tillskadade kan visaOm den att aven
vårdslöshetvållats arbetsgivarensharskadlig inverkan genomannan

arbetsgivaren inågon anställd hosvårdslöshet hoseller annangenom
skadadesärskilda regler. Denavtalsbestämmelsemafråga gäller enligt

enligt skade-inkomstförlustersättning försådana tillfallhar i rätt
i minst 14arbetsoförrnögeneller hon varithanståndsrättsliga regler om

dagar.

inom SAFtjänstemänPrivatanställda2.3.6 -
PTK-området

LO-försäkring SAFPTK-området gällerPå SAF somsamma --
årprivatanställda tjänstemännenFörsäkringsprernien för deornrådet.

årslönesumman.0,031997 är procent av

landstingskommunaltKommunalt och2.3.7

anställda

området finnslandstingskommunalaochPå kommunaladet som
anställda för-deKL. Dentrygghetsförsäkring, TFA ettnämnts geren -

för arbe-inom TFAmed skyddetsäkringsskydd överensstämmersom
PTK-områdena. För-och SAFLOinom SAFoch tjänstemäntare -- -

landstingskom-ochalla kommunaltförsäkringspremien densammaär
årslönesumman.den 0,20anställda. 1997munalt utgör procent av

drabbatsharsärskilt arbetstagaregällerTFA KLFör att avsomen-
får ersättning förarbetetvåld misshandel iellerpersonskada genom

sjukvårdskostnad ochersättning förfaktiskt förlorad inkomst samt
detåtta eller Omarbetsoförmågan dagarandra utgifter mer.vararom

inkomst.faktiskt förloradersättning förskälfinns "synnerliga utges
förhållanden. Regelnunder ordinäraska ha inträffatSkadan tarextra

och brandmän underambulansföraresärskilt sikte somgrupper
släckningsarbete.ellerräddnings-

Statligt anställda2.3.8

personskadaersättning vidgäller avtaletde statligt anställdaFör om
inkomstför-ersättning för visslämnar PSAlikhet med TFAPSA. I

kostnader. PSAoch förför ideell skada, för olägenheterlust, är ett av-
arbetsskadavissa rättigheter vidstatligt anställdetal den somsom ger

bestridsKostnaden för PSAfrån andrainte skiljer sig avgruppers.
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respektive myndighet erlägger premie avgift. Affärsverkensom en
debiteras delden faktiska kostnaden för sin PSA.av

vilka ArbetsgivarverketPSA gäller för arbetstagare för har rätt att
frånsluta kollektivavtal avlöningsvillkoren. Undantagna PSA ärom

beredskapsarbete, arbete i ungdomslagdock arbetstagare anvisatssom
ochlokalanställda riketeller skyddat arbete. Arbetstagare är utomsom

inte försäkrade förarbetstagare med stationering riket ärutom ar-som
heller intesin utlandstjänstgöring omfattasbetsskada enligt LAF under

står ocksåförsäkringskassa utanförhos allmänPSA. Arbetstagareav
avtal.har liknandePSA ett egetmen

defi-med LAFsarbetsskada enligt PSABegreppet överensstämmer
våldskada föranlettsnitioner. Enligt PSA arbetsskada ävenär som av

har för i sin anställning.eller misshandel arbetstagaren utsattssom
också utlandsskador jfr avsnittAvtalet omfattar s.k. särskilda TFA

2.3.2.
från för inkomstförlust, kostnader svedaErsättningama PSA samt

enligt PSAoch värk vid arbetsskada i princip desamma TFA. Iär som
arbetsgiva-finns också regler full ersättning för inkomstförlust vidom

våldvållande och den skadade har förjfr avsnitt 2.3.5 utsattsrens om
anställningen.eller misshandel p.g.a.

Vid dödsfall kostnader för begravning sedan begravnings-ersätts
frånhjälpen räknats bort. Efterlevande maka, make eller samboLAF

ocksåbam har viss till ersättning.rättsamt

Övriga ersättningar grundas avtal2.3.9 som

Allmänt

frånVid sidan de ersättningar betalas den allmänna försäk-utsomav
ringen vid sjukdom och förtidspension förekommer ersättningar som
grundas olika överenskommelser i kollektivavtal. Reglerna för rätt

fråntill ersättning påkompletterande skydd enligt kollektivavtal bygger
avtalsområden.principer inom allasamma

Privatanställda arbetare avtalsgruppsjukförsäkrin A GSg-

frånErsättning under sjukpenningtidAGS fr.0.m. den femtondeutges
dagen den nittionde dagen i sjukperiod. Ersättning lämnast.o.m. en
med 12,5 erhållit frånden sjukpenning den försäkradeprocent av som
försäkringskassan vilken tillägg tio SGIn.motsvarar ett procent av
Efter den nittionde dagen i sjukperioden lämnas ingen dagersättning.
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dåUnder tid den försäkrade uppbär sjukbidrag eller förtidspension
månadsersättning från Månadsersättningen bestäms medlämnas AGS.

utgångspunkt från sjukpenninggrundande inkomst vidden försäkrades
till kunde ha fastställtsinsjuknandet. Om SGIn vid anmälan AFLrätt

i överensstämmelse här-till kan dock ersättning lämnasbeloppannat
med.

efter denMånadsersättningen för den insjuknatuppgick 1997 som
enligtsjukbidrag/förtidspension AFLdecember 1990 och beviljats31

000försäkrades SGI 901060 kronor, dentill exempelvis varom
minst 190 000 kronor.kronor SGInkronor, och till 2 500 om var

P-sjukpensionenligt avtal Tsjuklön IPrivatanställda tjänstemän samt-

privatanställdapril 1998 hargäller fr.o.m. den 1Enligt regler ensom
från fr.o.m. denavtal arbetsgivarentill sjuklön enligttjänsteman rätt

storleksjukperiod. Sjuklönensdagen ifemtonde den nittiondet.o.m. en
dagpå Sjukavdragetsjukavdrag lönen.bestäms görsatt ett pergenom

år såuppgår beräknastill 7,5 basbeloppvid lön högst attpersomen
från och sjuklönsjukpenning AFLden totala ersättningen i form av
såväl underlönedelarfrån arbetsgivaren blir 90 överprocent som

7,5 basbelopp.
från inträdersjukpenningtid ITPtill sjukpension underRätt när

varit sjuk sammanlagt 105i dagar ellertjänstemännen varit sjuk 90
tidpunkt arbets-tolvmånadersperiod, dvs. vid denunderdagar nären

Sjukpensionenligt avtal upphör.skyldighet betala sjuklöngivarens att
pensionsmed-till den harsjukpenningtid endastunderutges som en

inklusive vissa tilläggi princip kontant lönförande lön över-som
från till basbeloppintervallet 7,5 20stiger 7,5 basbelopp. I är ersätt-

basbelopp ersättnings-ningsnivån 65 intervallet 20 till 30I ärprocent.
nivån 32,5 procent.

förtidspension be-sjukpension under tid med sjukbidrag ellerITPs
lönen.räknas grundval den pensionsmedförande Löne-denäven av

utifrån förhöjda basbeloppet.7,5 basbelopp beräknas detgränsen

Statsanställda sjuklön enligt avtal sjukpension enligt 91PAsamt --

Enligt statsanställdregler gäller fr.o.m. den 1 april 1998 har rättsom en
till sjuklön från arbetsgivaren fr.o.m. den femtondeenligt avtal t.o.m.
den nittionde Sjuklönens storlek bestämsdagen i sjukperiod. genomen

det på dagavlöningen. Enligt regler gällersjukavdraggörsatt ett som
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fr.0.m. den april 1998 har statsanställd tjänsteman till sjuklön1 rätten
frånenligt avtal arbetsgivaren fr.0.m. den femtonde den nittiondet.o.m.

storlek bestäms sjuk-dagen i sjukperiod. Sjuklönens att etten genom
dag vid lön högstlönen. Sjukavdragetavdrag görs som upp-per en

år så totala ersättningen igår basbelopp beräknas dentill 7,5 attper
från blirfrån sjuklön arbetsgivaren 90sjukpenning AFL ochform av

basbelopp.på såväl under 7,5lönedelar överprocent som
harsjukbidrag eller förtidspensionhar beviljatsEn arbetstagare som

pensionsavtalet. Sjukpensionen 21till sjukpension enligt utgörrätt
vid pensionsunderlagpensionsunderlaget motsvararettprocent somav

pensionsunderlag 7,5 20 basbe-vid7,5 basbelopp, 81 ettprocent -
pensionsunderlag 30 basbelopp.och vid 21lopp 40,5 ettprocent -

anställda sjuklön enligt avtal,Kommunalt och landstingskommunalt -
AGS- PA KLKL samt -

efter periodenfr.0.m. den april 1998Enligt regler gäller l utgessom
med densjuklön enligt lag sjuklön enligt avtal 10med procent t.o.m.

arbets-kalenderdagen sjuklön till90:e dagen. Fr.o.m. den 15:e utges
så totala kompensa-lön överstiger 7,5 basbelopp denatttagare vars

tionsnivån blir dag 90 och fr.0.m. dag 91 8090 procent.procent t.o.m.
då förtidspensionUnder tid den försäkrade uppbär sjukbidrag eller

månadsersättning från beräkningenlärrmas AGS KL. Beträffande av-
månadsersättning från hänvisas till avsnittet AGSAGS KL om-

med inkomst överstiger 7,5 basbelopp2.3.9. Arbetstagare somen
tid sjukbidrag eller förtidspension, ha till sjukpen-kan, under med rätt

sion enligt PA KL.-
Sjukpensionen inkomstbortfall den del lönenersätter av som

Kompensationsnivån lön iöverstiger 7,5 basbelopp. för den harsom en
intervallet till mellan7,5 20 basbelopp kan schablonmässigt sägas vara
67 och 70 procent.

Andra kompletterande ersättningar

Vi i ocksådetta sammanhang det finns andra komplette-noterar att
rande ersättningar. Dessa bl.a. komplettering i form sjukpenning-är av
försäkring finansieras arbetsgivaren och inte grundassom av som
kollektivavtal, gruppsjukförsäkring, individuell sjukförsäkring, för-
tidskapital i grupplivförsäkring, förtidskapital i individuell livförsäk-
ring eller andra former bygger liknande konstruktioner,som er-
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olycksfallsför-sättning för inkomstförlust i kollektiva eller individuella
säkringar premiebefrielseförsäkring.samt

Vi beskriver dessa kompletterande ersättningarinte närmare.
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års3 1993 ändringar i LAF

3.1 Direktiven m.m.

våraEnligt direktiv ska vi analysera årensde förändringar iSenaste ar-
betsskadeförsäkringen i syfte frågan försäkringenöveratt se om ger en
tillfredsställande trygghet för den drabbas arbetsskada.som av en

Som bakgrund våratill överväganden och förslag redogör ien
detta kapitel för begreppet skadlig inverkannärmare och för bevis-
regeln förklarar hur i LAFs mening skall bedöma detsom man om
finns orsakssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och skada.ett en

Vi redovisar också skälen till den skärpning skadligreglernaav om
inverkan och orsakssamband infördes ändringar i lagstift-som genom
ningen fr.0.m. januari 1993. Vi beskriver också kortfattat begreppen
olycksfall och i befintligt skick i lagstiftningen.

Vi vidare bakgrunden till den lagstiftningsåtgärd i praktikenger som
slopade den särskilda arbetsskadesjukpenningen fr.0.m. juli 1993.

3.2 Skadlig inverkan hur kravet hög-
grad sannolikhet utvecklatsav

3.2.1 års1976 lagstiftning

När den nuvarande lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom -
LAF trädde i kraft den l juli 1977 definierades arbetsskada i kap.2
1 § skadaLAF till följd olycksfall eller skadlig inverkansom av annan

arbetet. förarbetenai I till lagstiftningen anfördes under allmänna syn-
punkter prop. l975/76:197 bl.a.71 med skadlig inverkan iatts. ar-
betet i princip borde inverkan sådan i arbetsmiljön förekom-avses av
mande faktor kunde påverka den fysiska eller psykiska hälsansom
ogynnsamt.

yrkesskadelagstift-Utöver de faktorer i den tidigaresom angavs
ningen ämne, energistrålning, ensidiga, ovanliga eller ovanligt
ansträngande rörelser, fortgående, eller ovanligt tryck, skak-upprepat
ningar eller vibrationer från maskiner eller verktyg, buller smittasamt
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hastigalåga eller högaexempel anföraskunde tem-temperaturer,som
kraftigt drag.fuktperaturväxlingar, samt

ovanliga ellerensidiga,allahörde vidarefaktorernaskadligaTill de
ansträngandesåledesansträngande arbetsmoment, ävenovanligt ar-

Även direktförhållandenpåfrestandepsykisktbetsställningar. varsom
enligt före-inverkansådan skadlighakundetill arbetetknutna som

lagen.denomfattasbordemeningdragandens nyaav
anfördes911975/76: 197till LAF prop.specialmotiveringenI s.

orsaks-regelninnanmåste konstaterasi arbetetinverkanskadlig omatt
Enligttillämplig.blikundearbetssjukdomeventuellsamband med en

måste förstdetYFLyrkesskadeförsäkring1954:243lagen om
sådan skade-hadefaktornpåstådda farligadenkonstateras att en

fallet. Mandet enskildaskadan iföranlettegenskapbringande som
kundeskadaformvilkennågon vetskapocksåkrävde somavom

enskilde.drabba den
avsevärd tiddröjaibland kundesärskilt detuttaladesDet att en

slås fast. Somkundeegenskaperskadebringandefaktorsinnan en
betänkandei sittyrkesskadeförsäkringskorrnnitténexempel attangavs

hurhade erinratarbetsskadaErsättning vid1975:84SOU manom
kunnat kon-studierepidemiologiskas.k.yrkesmedicineninom genom

landet.vissa delargruvarbetare iöverdödlighet hosklar avstatera en
det förekomfastställthadeundersökningartekniska attGenom man -

skadligförekommitavsevärd tid hadesannolikt underoch detatt en -
hadeDetdel svenskai ansettsstrålning radongas gruvor.engenom

arbetat itid hadelängreundersannolikt dengradi hög att ensomvara
inverkanför skadligblivitockså hade attdessa utsatt genomgruvor

andas in radongasen.
denavgöranden iåtskilligauttryck itillkommitpraxisdenI som

stånd-också intagit denhadeförsäkringsdomstolendåvarande man
ellersannolikhetgradganska högmåste föreliggadetpunkten att aven

ii arbetetfaktorellerskäl föråtminstone sannolika ämneatt ett annan
ansågstatsrådet inteFöredragandeskada.medföraför sig kunde attoch

hurlagendensärskilda regler iinföraskäldet fanns att manomnya
i arbets-faktorerolikafarligheten hosbedömningenskulle göra av

åt-vidskadlig inverkanutvecklats i praxismiljön. Principen omsom
rättstillämpningenikunde genomförassannolika skälminstone attutan

i lagen.detta behövde anges
detockså propositionen 72iFöredraganden anförde att var av

skadeärendeiyttrade sigexpertismedicinskavikt den ettattstor som
beaktandeutlåtanden medformulerade sinareglerna ochväl insatt ivar

ofrånkomligtföredragandeninnehåll. enligtreglernas Det attvarav
vidannorlundamåste ställa sig äniblandenligt LAFsambandskravet
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medicinsk bedömning. Den medicinska måsteexpertisenrent därfören
upplysas lagstiftningens innehåll.om

frågaI de psykiska och psykosomatiska sjukdomarna deladeom
föredraganden yrkesskadeförsäkringskommitténs bedömning attom
vissa med arbetet och arbetsförhållandena sammanhängande förhållan-
den kunde upphov till psykiska besvär dessa besvär skulleutan attge

ersättningsbara enligt lågLAF. Det i sakens psykiskanaturvara att
störningar till följd företagsnedläggelse, arbetstvister, byteav av ar-
betsuppgifter, svikna befordringsförhoppningar bristande uppskatt-

,
ning arbetsinsatser och allmän vantrivsel med arbetsuppgifter ochav
arbetskamrater inte kunde berättiga till ersättning enligt LAF. in-Det
fördes dock inte initialt något särskilt stadgande dessa undantag iom
LAF.

års3.2.2 1984 arbetsskadeutredning

årDen 1984 tillsatta arbetsskadeutredningen gjorde i betänkandet SOU
1985:54 arbetsskadeförsäkringen. Utredningenöversyn studeradeen av
de särskilda rättsfallsreferaten från försäkringsdomstolen delssom
hade publicerats löpande i Försäkringskasseförbundets tidskrift Social-
försäkring Sof och dels fanns i särskilda publikationer förbundetsom

två gånger året. Vidare studerades Försäkringsöverdom-gett ut om
stolens rättsfallsreferat sedan januari 1979 och de domar principielltav
viktig karaktär fortlöpande avgjordes där. Till betänkandet fogadessom

bilaga redogörelse dåför aktuell rättspraxis i arbetsskademål.som en
Arbetsskadeutredningen anförde i sitt betänkande för skadligatt att

inverkan skulle föreligga det enligt stadgad praxis tillräckligtanses var
det kunde sannolikt den ifrågavarandegöras arbetsmiljön hadeatt att

haft sådan skadebringande egenskap den kunde upphov tillatten ge
aktuell skada eller sjukdom. Den fullständiga bevisningtyp av mer som
fordrades för i medicinskt-vetenskapliga sammanhang fastslå skad-att
lighet alltså inte nödvändig för skadlig inverkan skulleattvar anses
föreligga vid den försäkringsmässiga bedömningen.

3.2.3 Arbetsskadeförsäkringsutredningen

Praxisutvecklingen i försäkringsdomstolama ledde till alltmeren gene-
tolkning arbetsskadeförsäkringslagensrös regler. Riksdagens reviso-av
gjorde efter förvaltningsrevision kritisk 1988/89:5rer rapporten en
arbetsskadebegreppets tillämpning i praxis. Efter det ocksåom att ett

flertal riksdagsmotioner eventuell förändring arbetsskadeför-om en av
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särskilddecember 1991itillsattes bl.a.behandlats,hadesäkringen en
arbetsskadeförsäkringsutredningen.utredningsman

dådet fram-Riksförsäkringsverket hadefrånstatistikuppgifterAv
försäkrings-godkäntsarbetssjukdomarantaletkommit att avsom

Statistikenåren 1991.1980undertiodubblatshadekassoma nästan -
årocharbetsskadorsjukdomar6 955år godkändes1980visade att som

Arbetsskadeför-arbetsskador.sjukdomar56 243godkändes1991 som
lämnabl.a.till uppgiftdirektivenenligtficksälcringsutredningen att

arbets-bestämmelsernagrundläggandedeändringförslag till omav
avgränsningtydligareåstadkommai syftei LAFi kap.skada 2 att en

arbetsrelaterade skador.ickearbetsrelaterade ochmellan
i be-förslagsinaredovisadeArbetsskadeförsäkringsutredningen

det1992:39 Utredningen fannarbetsskada.BegreppetSOUtänkandet
välvetenskapligtupprätthöllarbetsskadeförsäkringenangeläget att en

arbets-kunnaskullevad ersättasförunderbyggd gräns som ensom
lydelsen itidigaredenutredningenföreslogDärförskada.relaterad att

i arbe-inverkanskadligså medskulle ändrasLAFkap.2 att annan
sannolik-gradhögmedfaktorinverkanskulle avtet somenavavses

har.försäkradedensådan skadaupphov tillhet kan somge
medkunskapensamladedeninnebäraskullekriterietDet att ennya

i arbets-faktormåste tala försannolikhetbetydande grad att enav
fallet förstbliutredningen närenligtskulleskadlig. Dettamiljön var

vetenskapmedicinsk ellerkunskap inomväsentligdet fanns annanen
egenskap. Förskadebringandesådanhade attviss faktorför att enen

sannolikhetgradhögmedviss faktorgällandekunna göra att aven
allmäntrelativtuppfattningenmåste denskadakunde orsaka ac-vara

vetenskapen.medicinskadeninomcepterad t.ex.
forskares ocholikasaknadesuppslutningsådanOm t.ex. omen -

skadlighetfaktornsgick imarkantuppfattningar särläkares ommer -
sannolikhet integradpå högutredningen kravetenligt upp-avenvar

resultatetelleruppfattningeller läkaresforskaresfyllt. enskildEn av
tillräckligtalltidkunde inteforskningsprojekt utgöraenstakaett anses

Tyngdeninverkan.fråga skadligibeslutpositivtunderlag för avett om
helhetsbe-varandra ochmåsteforskningsresultatolika vägas mot en

läkarutlåtandeuttryck imåste Ettfaktasamtligadömning göras. ettav
utred-torde enligtuteslutaskan inteinverkan i arbetet"skadligsom

beskrivaföranvändasnågot sammanhang kunnaningen inte i att en
förelåg.sannolikhethög gradsituation där aven

föränd-gjordeArbetsskadeförsäkringsutredningen överprognosen
Riksförsäkringsverketsfrånutgångspunkteffekter medringsförslagets

antaletansåg 123Utredningen s.år 1990.arbetsskadestatistik för att
skadligskärpningenden föreslagnaarbetssjukdomargodkända avp.g.a.

36från till 000.55 500minskasskulle kunnainverkan-rekvisitet caca
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3.2.4 Remissutfallet och den ändringensenaste av

kap.2 1 § LAF

Arbetsskadeförsäkringsutredningens förslag bedöm-stramareom en
ning vad skulle skadligt tillstyrktes majoritetenav som anses som av av
rernissinstansema. I 1992/93:30 s. 20 föreslog det före-prop.
dragande statsrådet påkravet skadlighet i lagstiftningen höjasskulleatt
från sannolikhet till hög grad sannolikhet.av

Vid bedömningen måste i högre grad tidigare inän vägaman om
den skadliga exponeringen i arbetet hade sådanvarit omfattning,av
intensitet och varaktighet förelågdet hög grad sannolikhet föratt en av
faktoms skadlighet. Den samlade kunskapen måste också med bety-en
dande grad sannolikhet tala för faktor i arbetsmiljön hade varitattav en

sådanskadlig. måsteEn uppfattning relativt allmänt accepterad.vara
En enskild forskares eller läkares uppfattning borde inte kunna vara
tillräcklig för fråganpositivt beslut i skadlig inverkan.att ettge om

Statsrådet anförde vidare det skärpta kravet visad skadlighet iatt
många fall skulle komma förutsätta utredningaratt noggrannare ar-
betsplatserna åberopadede skadliga faktorerna. specialmotive-Iom
ringen till lagförslaget ocksås. 36 skadligheten hos vissaattangavs
arbetsrniljöfaktorer, i första hand vissa såkunde uttaladämnen, attvara

exponering för lågmycket kvantitetäven under kort tid kundeen ge
upphov till arbetsskada enligt det skärpta rekvisitet.

Någon ändring de psykiska och psykosomatiska sjuk-av synen
domarna förhållandei till tidigare inte Lagrådetavsedd. hade eftervar

granskning den föreslagna ändringen i 2 kap. 1 § LAF anfört atten av
den i 1975/76:197 fastslagna grundsatsen borde komma till ut-prop.
tryck i lagtext. Ett förtydligande i lagtext vilka omständigheterav som
för de psykiska och psykosomatiska sjukdomarna inte kunde föranleda
ersättning enligt LAF föreslogs därför i paragrafens andra stycke.

ÄldreDe reglerna trädde i kraft den januaril 1993. föreskrifternya
skulle tillämpas på skador hade inträffat före den januari1 1993som
och anmälts till försäkringskassan den 30 juni 1993. Isenastsom prop.
1992/93:30 35s. föredraganden ändringarna i arbetsskade-attangav
lagstiftningen sikt skulle komma leda till statsfinansiellaatt stora
besparingar.
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orsakssambandBevisregeln3.3 om

års lagstiftning19763.3.1

betydelse dethar2 § LAForsakssamband i 2 kap. närBevisregeln om
förska krävasmycketfrågan hurgäller bedömningen att ensomomav

arbetsskadeförsäkringslagensii arbetetinverkankonstaterad skadlig
skada.vissorsakssamband medmening skall ha en

så orsakssam-formuleradbörjantillbevisregelnI YFL attenvar
Enligtskäl talade däremot.övervägandeansågs föreligga inteband om

för ochsannolikhetenså därregeln tillämpasskullemotivuttalanden att
avfärdamöjligtinteskulle detvägde jämt ettsamband attemot vara

skulle behövaskadade inte göraansågs rimligt densamband. Det att
ofullkornligheten. Förstmedicinska närdennågon rättsförlust p.g.a.

skadantaladeobetydlig grad,isannolikhet,övervägande än mot attom
föreligga. Isamband inteskullefaktornskadebringandedenorsakats av

beviljadesså ersättning inteändåregelntillämpades trots attpraxis att
arbete ochmellanmått sannolikhetbetydandefinnasdet kunde ett av

någotfannsdet inteförsannolikhetenAnledningenskada. attattvar
ansågssamband större.vara

lagutskottetberedning i andraändrades efterBevisregeln i YFL
ansågs motiveradsambandskravetuppmjukning1967:68 58. En avs.

Sambandrestriktiv.varit välpraxisdittillsvarandetillmed hänsyn att
betydligtsambandskälensåvida inteföreliggaskulle mot ett varanses

förmånlig förmycketutformningskälen för. Lagtextensstarkare än var
riks-godtogsändringenföreslagnautskottetförsäkrade. Denden avav

in i YFLsambandsregeln1967:916 och dendagen SFS generösa togs
ljanuari 1968fr.o.m. den

.
betänkande SOUsittföreslog iYrkesskadeförsäkringskorrunittén
bevisregeln i YFLdenarbetsskadaErsättning vid generösa1975:84 att

Yrkesskadeförsäkringskom-oförändrad till LAF.skulle föras över
förbevisregelemellertid havillemittén strängare tre grupper aven

isjukdomarsjukdomar, andrareumatologiskanämligensjukdomar,
psykologiska sjukdomar.ryggrad och leder samt

statsrådet 72föredragandeföreslog det1975/76: 197Iprop. att
ochtill den LAFförasoförändrad skullebevisregeln i YFL över attnya

arbetsskador.slagsamtligagenerelltskulle tillämpasregeln av
måste särskiltdockpå utredning närKraven storaansesnoggrannen

yrkesskade-de sjukdomarframtida prövningendet gällde den somav
från bevisregeln.den vanligavelat undantaförsäkringskommittén hade

LAFkap. 2 §ändring 2till förslagetspecialmotiveringenI om av
faktormåste konstaterasförst kunnaunderströks det92s. attatt en

nödvändig förskadebringande egenskapsådanhade att ensom varen
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viss sjukdom skulle kunna uppstå. I led fick med bevis-ett senare man
regelns hjälp den skadebringande faktornpröva hade föranlettom en
arbetsskada i det enskilda fallet. föreslagnaDen bevisregeln innebar en
presumtion för samband. Bevisregeln i kap.2 2 § formuleradesLAF
slutligen så samband skulle föreligga inte betydligt starka-att anses om

skäl talade det.motre

års3.3.2 1984 arbetsskadeutredning

Av den LAF arbetsskadeutredningenöversyn gjorde i SOUav som
1985:54 framgick det antalet arbetsskadeanmälningar och antaletatt
arbetsskador försäkringskassoma hade ökat kraftigtprövatssom av
under hela 1980-talet. Praxisutvecklingen hade varit för degynnsam

Årförsäkrade och kassomas godkännandefrekvens hade också Ökat.
1985 uppgick antalet till försäkringskassoma inkomna arbetsskade-
ärenden arbetssjukdomar till 20 550. Arbetsskadeutredningensom

ärendeutvecklingen med ökningen årenunder och1983prognos om
1984 bas ledde till antalet anmälda sjukdomar i framtidenattsom
skulle komma uppgå till omkring 50 000. En andra medatt prognos
ärendeutvecklingen första halvåretunder 1985 bas pekade ännusom
brantare uppför 75 000 framtida anmälningar.mot

Arbetsskadeutredningen redogjorde för praxisutvecklingen blivitatt
alltmer Utredningen pekade särskiltgenerös. 42 Försäk-att

FÖDringsöverdomstolen i refererat avgörande 1985:24 prin-ett mer
cipiellt hade angivit bedömning i regel borde utfalla till den för-att en
säkrades förmån de medicinskt sakkunniga hade olika uppfattningarom

FÖDi sambandsfrågan. Detta torde enligt förutsätta läkarna hadeatt
jämförbara kvalifikationer tillgångoch till underlag för sina be-samma
dömningar.

3.3.3 Arbetsskadeförsäkringsutredningen

Arbetsskadeförsäkringsutredningen kunde i sitt betänkande SOU
1992:39 konstatera Arbetsskadeutredningen hade träffat i sinatt rätt
andra där de framtida anmälda arbetsskadoma beräknadesprognos
stiga mycket brant. Antalet anmälda arbetsskador med ersättningsbara
fall år 1986 drygt 78 000. Under slutet 1980- och börjanvar av av

År1990-talet trotsades de flesta och bedörrmingar. 1991prognoser var .
antalet anmälda arbetsskador med ersättningsbara fall drygt 108 000.
En del den explosionsartade anmälningsfrekvensen kunde enligtav ar-
betsskadeförsäkringsutredningen s. 52 förklaras praxisutveck-attav
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tidigareiför denangelägetmeningsfullt ochgjorde det ettlingen som
skadan.anmäla Ettefterhandiarbetsskadadrabbatsskede hade attav

års skullenågra siktanmälningarantaletantaganderimligt attvar
år.och 170 000000mellan 150tillstabiliseraskunna per

tillförslaglämnadeArbetsskadeförsäkringsutredningen ett en ny
tidigareorsakssamband liksomskullesambandsregel presumerasom

in-skadligarbetssjukdomarförarbetsolycksfall ochvid annanp.g.a.
vibrationer,skakningar,energi,strålandei formverkan ämne,av

sjuk-specificeradevissaFörsmitta.ellerbullermekaniska stötar,
vävnadernasjukdom iomgivning,ellerisjukdomdomar; senassena

periferslemsäckinflammation iepicondyler, samtkring överarrnens
behållas.sambandförpresumtionocksåskullenervförlamning en

skadorför desambandsregelnvidareföreslogUtredningen somatt
skulle skärpas.kategoriernauppräknadesärskiltdeomfattadesinte av

för det. DettaladeskälövervägandeföreliggaskulleSamband om
hadeinverkanskadligadenförbevisningpositivkrävasskulle atten

principfallet. Denenskildai detskadaellersjukdomorsakat som
FÖD kunde inteovanavsnitt 3.3.21985:24 seuttryck itillkommit

Förhållandensambandsregeln.föreslagnaupprätthållas med denlängre
för denbetydelsefåskulle komma störrearbetetutanför att nya sam-

bandsregeln.
bevisbördaninnebäraändå inteskullebevisregeln attskärptaDen

för-skulleförsäkrade. Detdentillflyttaskommaskulle över varaatt
tillfredsställande be-försjälvmantsaksäkringskassans att ettatt svara

medi-slutligt. Deprövadesärendetfram innankundeslutsunderlag tas
försäk-denUppgifterutredas.givetvisskulleförhållandenacinska om

orsaksförklaringaralternativaoch tänkbara utan-fritidsaktiviteterrades
också beaktas.skullearbetetför

ändringenoch denRemissutfallet3.3.4 senaste av

§ LAFkap. 22

förslagarbetsförsäkringsutredningensremissbehandlingenVid omav
förslaget.remissinstansemamajoritetenavstyrktebevisreglerskilda av

ochförsvåra handläggningenskulle attförslagetanfördes bl.a.Det att
sjuk-vilkamellangränsdragningsproblemuppkommaskulledet nya

bevisregeln. Iandradenellerdenomfattasskulledomar enaavsom
skildalämplighetentilltveksamföredraganden1992/93:30 avvarprop.

uppkomst-ellerdiagnosdessberoendeskadorför olikabevisregler
Något för-förslaget.också avstyrkthaderemissinstanserFlertaletsätt.

propositionen.fram ialdriglades därförbevisreglerskildaslag om
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I propositionen föreslogs i stället den utredningen föreslagnaatt av
skärpningen bevisregeln skulle genomföras generellt för alla arbets-av

Ändringskador. skulle i den delen i kap.2 2 § LAF enligt utred-göras
ningens förslag så orsakssamband skulle föreligga mellanatt anses en
skada och olycksfall eller skadlig inverkan arbetetiett över-annan om
vägande skäl talade för det.

Problemet enligt föredragande statsråd värderas. 24 rättattvar
konkurrerande skadeorsaker, dvs. hur omständigheter inte kundesom
hänföras till arbetet bidrar till sjukdoms uppkomst eller till för-en en
sämring sjukdom. förhållan-Gränsen mellan skador till följdav en av
den i arbetet och skador har uppkommit hade medsättannatsom
den dittillsvarande svår upprätthålla.bevisregeln blivit Syftet medatt
arbetsskadeförsäkringen lämna kompensation för den riskatt extravar

förenad med just själva förvärvsarbetet. Bevisregeln behövdesom var
därför skärpas och den formulering lagregeln valdes i förslagetav som
knöt till den bevisregel tidigare funnits i Förslaget god-YFL.an som

riksdagen och den skärpta bevisregeln trädde i kraft den 1togs av
januari 1993. Om ikraftträdandet också avsnitt 3.2.4.se

3.4 Begreppet försäkrad i befintligt skick

års3.4.1 1976 lagstiftning

Varje arbetstagare gick in i den tidigare yrkesskadeförsäkringen utan
förbehåll för sjukdomar, sjukdomsanlag eller lyten. Detta konstaterade
yrkesskadeförsäkringskommittén i betänkandet SOU 1975:84 s. 42.
Föredragande statsrådet hänvisade i 1975/66 :197 s. 30 vidprop. en
redogörelse för gällande till kommitténs uttalande. Det enligträtt var
propositionen ibland vanskligt och i vilken grad skadaavgöraatt om en
eller sjukdomstillstånd medicinskt hade orsakats tidigareett av en
sjukdom eller den händelse för vilken den försäkrade sökt ersätt-av
ning. dåYtterst ankom det den medicinska sakkunskapen besvaraatt
sådana frågor.

Arbetsskadeutredningen granskade i betänkandet SOUsenare
frågan1985:54 bedömningen frågan befintligt skick. Utred-om av om

FÖDningen redogjorde 206 förs. rättsfallsreferatet 83:9 där det hade
uttalats redan vid bedömning skadlig inverkan måste hän-att taman av

till den försäkrades speciella förutsättningar. Frågan skadlig in-syn om
verkan skulle i det enskilda fallet.avgöras Vad normalt settsom var
skadligt skulle inte det avgörande. Varje förvärvsarbetande måstevara
bedömas efter sina personliga förutsättningar.

4 18-0105
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förvärrats justhade orsakats ellersjukdomsbesvärEndast avsom
försäkringen. Viddock täckasinverkan skulleskadligaden sam-av

det enskildaockså skicket idet befintligaskullebandsbedömingen
Arbetsskadeutredningendock enligtmånga fall fickfallet beaktas. I

då anmälda skadan be-avslås denarbetsskadaanmälan188s. omen
betingats detinteförändringarellerkroppsliga svagheter avrott som

anmälda arbetet.

Arbetsskadeförsäkringsutredningen3.4.2

betänkandet SOUiredogjordeArbetsskadeförsäkringsutredningen
för-principentillämpningengällandeden1992:39 för att varaomav

iuttalandentillhänvisade s. 42skick. Manbefintligtsäkrad i
tolkning be-också för denredogjordeManförarbeten.tidigare av

Arbetsskade-lagkommentarGrönwall/Hessmarksigjortsgreppet som
hadeDäriupplagan.personskadeskydd 5:estatligt ut-ochförsäkring

och iinverkanfrågan skadligbåde bedömningenitalats att omav
sjukdomådragenarbete ochmellanorsakssambandfrågan ett enom

tillstånd ochpsykiskaochfysiskaenskildestill denmåste hänsyn tas
medicinsktdevärde bl.a.vidaresårbarhet.särskilda Det attstortavvar

vidhjälpmedelmodellerriktlinjer ochkundesakkunniga somenas om
lagstadgade begreppen.detillämpningen av

vissa96 iskick torde s.befintligtförsäkrad iPrincipen att varaom
ochsvaghetkonstitutionellmycketkombinationerfall med storav
Detinom rimligafå modifierasarbetet gränser.påverkan ilitenmycket

"dagliga livetsobetydliganormaltallaintetorde avsett attt.ex. vara
råkatdeförLAF baraersättning enligttillberättigarörelser skulle att
ändåsannolikhetallnågon medarbetsplatsbli utförda somaven

helst.få sådana besvärskulle kunna när som
principenansåg 100s.Arbetsskadeförsäkringsutredningen att

så i arbetetfaktorermåste tillämpasskick rimligenbefintligt attom
heller förskadliga intekundeallmänt interent envaraansessom

Vadinverkan.skadligskulle kunnakänslig utgöraextremt ansesperson
gick inteskadlig inverkanskulle kunnanormalt att ange.varasom

ochvarierar mellankroppsstyrkagenomsnittlig mänSkillnaden i t.ex.
skillnadergenerellaSådanagamla.ochoch mellankvinnor merunga

faktorsvid bedömningenockså fortsättningenimåste beaktas av en
bedöm-skulle baramodifieradeskadlighet. Det synsättet avsemer
besluts-bordesambandsbedömningVidinverkan.skadligningen enav

individuellaförsäkradestill denhänsynframgent kunnafattaren ta
svagheter.
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1992/93:30I s. 20 godtog det föredragande statsrådet arbets-prop.
skadeförsäkringsutredningens uttalande. Enligt statsrådet borde praxis
klargöra den fortsatta tolkningen principen. finnsDet inga uttalan-av
den i lagförarbeten den tolkning arbetsskade-motsägersenare som som
försäkringsutredningen gjort.

3.5 Olycksfallsbegreppet

förståsförklaras vad ska arbetsskada. Ar-I 2 kap. l § LAF som som
betsskada enligt lagtexten skada till följd olycksfall ellerär av annan

inverkan-rekvisitet har berörts iskadlig inverkan i arbetet. Skadlig
fullständighetens skulltidigare avsnitt detta avsnitt ska för3.2.l. I

kortfattat.begreppet olycksfall behandlas
måni viss ovanlig ochMed olycksfall i LAFs mening avses en

händelseförlopp.oförutsedd händelse med relativt kortvarigt Iett
har kortvarig händelse" kommit händelseförlopppraxis att ettavse

normalt vid allasträcker sig högst fem dagar. LAF gälleröversom
olycksfall inträffar under arbetstid, dvs. under ochävensom pauser

ocksåSkyddet gäller vid förberedelser inför arbetet och vidraster. t.ex.
tvättning och byte kläder efter arbetstidens slut.av

ocksåPraxis beträffande olycksfall i innefattar s.k.LAF presume-
påtagligtrade olycksfall. dessa fall saknas olycksfallsmoment.I Ettett

ändåtillbud har olycksfall i arbetet eftersom tillbudet haransetts som
nödvändig uppstå. ivarit förutsättning för skadan skulle Det haratten

sålundapraxis slagits fast hälseneruptur uppkommit hosatt en som en
lärarinna under gyrnnastiklektion och vadmuskelbristning ien sam-en
band med kliv snövall olycksfall i arbetet.över ärett en

ocksåSom olycksfall i arbete räknas olyckor inträffar undersom
tjänsteresor, kurser och konferenser betalats arbetsgivaren. Försom av

anställd inte skall omfattas skyddet vid olycksfallatt etten av ar-
betsplatsen krävs han eller hon har sig aktiviteterägnat äratt som
främmande för den verksamhet arbetsgivaren bedriver.som

Olycksfall fråntill eller arbetet, s.k. färdolycksfall, räknasväg
olycksfall i arbete färden föranleddes och stod i närasom om av sam-

band med arbetet. I motion med anledning 1992/93:30en av prop. om
ändrat arbetsskadebegrepp yrkades just färdolycksfallen skulleett att
bort arbetsskadeförsäkringen. Socialförsäkringsutskottet anfördetas ur

l992/93:SfU8 13 inte ville förorda färdolycksfallenatt att togss. man
försäkringen. fortsatta arbetetDet med reformera arbetsskade-ut attur

försäkringen kunde dock initiativ till ändring.ta en
Beträffande Sjuk- och arbetsskadekommitténs SAKs direktiv och

arbete hänvisas till Våravsnitt 3.6.4 nedan. utredning konstaterar under
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påkallatfann det behandlakommittén intedenna rubrik endast attatt
något i sina utredningsförslag.färdolycksfallen särskiltjust sätt

Arbetsskadesjukpenning3.6

års lagstiftning19763.6.1

reglerna i 2 kap. LAFgodkänd enligtväl blivitarbetsskadaNär en
arbetsskadan betalassjukskrivningarförsjukpenningkunde bl.a. p.g.a.

regler i 3 kap. LAF.särskildaförsäkrade enligttill den
måstearbetsskadaprincipen denkraftträdde iNär LAF att envar

skulle kunna be-enligt LAFersättningförbestå 90 dagarlängre än att
sjukförsäk-skulleskadanefterdagarnaUnder de första 90talas ut.

i principförsäkring AFLallmän1962:381enligt lagenringen om
90 dagarUnder dessaarbetsskadade.denersättningen tillförsvara
gällandesjukförsäkringenförenligt desjukpenningbl.a.kunde utges

nivåerna.
från riksdagensgranskningsrapportennämndaavsnitt 3.2.2den iI
fungerade väl iarbetsskadeförsäkringen inteuttalades bl.a.revisorer att
hade underkostnaderFörsäkringensdå hade.utformning denden pe-

kr. Kostna-839 milj.milj. kr till 9från 813ökat 11985 1990rioden -
år till 6701985uppgick underarbetsskadesjukpenningenderna för

regeringensdåvarandemilj. kr. I dentill 6 149för 1990milj. kr och
ekonomin ochstabiliseraåtgärder förredovisning hösten 1990 attav

pekade1990/91:50skr.utgifternaoffentligatillväxten debegränsa av
arbetsskadeförsäkringamasjuk- ochpå samordningbl.a. att avenman

försäkringarför dessakostnadernasärskiltframhöllsborde ske. Det att
statsfinansielltsamhällsekonomiskt ochutvecklats tillhade ett pro-

blem.
dock enligtutvecklingdennakonsekvensenallvarligasteDen varav

hade medförtmänskliga; regelsystemendenriksdagsrevisorerna att
påifått overksammaarbetslivet och väntanlämnatmänniskor envara

ochenligt AFLsjukpenningensamordningarbetsskadeprövning. En av
medsikt. Ettborde därför skeenligtsjukpenningen LAF system

ocksårehabiliteringsplan bordeocharbetsplatsutredningobligatorisk
införas.

samordningstidenFörlängning3.6.2 av

statsrådet samordnings-föredragandeföreslog1991/92:40I attprop.
från till 180 dagar.90 dagarskulle förlängaskap. § LAFtiden i 3 1



SOU 1998:37 1993 ändringarårs iLAF 101

Motiven åtgärdenför huvudsakligen det otillfredsställandeattvar var
arbetsskadeförsäkringen hinder i rehabiliteringsarbetet. Medatt ettvar

beaktande också försäkringens kostnadsutveckling ansågs den före-av
slagna åtgärden nödvändig för komma till med problemen. Denrättaatt

till följd fåttarbetsskada arbetsförmågasin nedsatt med minstsom av
fåfjärdedel skulle sjukpenning i enlighet med bestämmelserna i 3en

kap. AFL under de första dagarna180 efter det skadan visade sig.att
statsrådetFöredragande räknade med den föreslagna förläng-att

ningen samordningstiden skulle innebära kostnadsmässig avlast-av en
ning för arbetsskadeförsäkringen med minst milj. kr år.140 Deper nya
reglerna skulle träda i kraft den januari1 1992. För ersättningsfall som
visat sig före den dagen skulle den tidigare samordningsregeln gälla.
Riksdagen beslöt sedan genomföra den föreslagna ändringenatt av
samordningsreglema.

3.6.3 Slopad arbetsskadesjukpenning

Vid riksdagens behandling propositionen 1992/93:30 ändringav om av
begreppet arbetsskada erinrade socialförsäkringsutskottet
bet.1992/93:SfU bl.a.14 det administrativa skäl bordeatts. om av
undersökas modell där socialförsäkringssystemet skulle kompenseraen
arbetsskador nivå kompensationer inom sjukförsäk-samma som
ringen. Riksdagen tillkännagav detta för regeringen i rskr. 1992/93: 142.

I samband med riksdagsbehandlingen förslag sänkaett attav om
kompensationsnivåema inom sjukförsäkringen fr.o.m. den april1
respektive den 1 juni 1993 uttalade socialförsäkringsutskottet prop.
1992/93:31 15 bl.a. det eventuellt kunde bli problem näratts. re-
habliteringspenningens kompensationsnivå sänktes samtidigt som ar-
betsskadesjukpenningens nivåhögre kvarstod.

budgetpropositionenI prop. 1992/93:10O bil. 6 39 framhöllss.
sedan de ändrade kompensationsnivåema inom sjukpenning- ochatt
sjuklönesystem hade medfört behov anpassning arbetsskade-ett av av
sjukpenningen. sådanUtan anpassning kunde det nämligen befarasen

arbetsskadeförsäkringen skulle kunna bli rehabiliteringshämmande.att
Den anmält arbetsskada skulle svårligen komma motiveradattsom vara

påbörja rehabilitering innan prövning till arbetsskadesjuk-att rättenav
penning hade skett. I 1992/932178 s. 43 föreslog därför detprop.
föredragande statsrådet till arbetsskadesjukpenning i principrättenatt
skulle upphöra den juli1 1993.

Statsrådet uttalade vidare principen arbetsskada skulleatt att en er-
med högre beloppsättas skada fortfarande skulleän gälla. Medannan

hänsyn till arbetsskadeförsäkringens kostnadsutveckling och till risken
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rehabiliteringshämmandeverkadearbetsskadesjukpenningenför att
sedan be-gälla förstskullekompensationenden högreföreslogs att en

arbetsförmågan hade inträtt.stående nedsättning av
arbetsskadesjukpenningtillslopadettaGenom rättensättatt an-

försäkrade med-få denförutsättningarna förstatsrådetsåg attattatt
väsentligt. Denökathadeframgångsrik rehabiliteringverka i somen

änd-skulle efterfjärdedelmed minstarbetsfönnåga nedsattfått sin en
sjukpenningbestäm-allmännamed deenlighetfå sjukpenning iringen

Deförsäkring, AFL.allmän1962:381lageni 3 kap.melsema nyaom
Äldre föreskrifter skullejuli 1993.kraft den 1träda iföreslogsreglerna

1993. Förjuliavsåg före dentid 1ersättningfrågaitillämpas somom
enligt LAFsjukpenningskulleikraftträdandetpågick vidsjukfall som

längre.intejuni 1993den 30utbetalas t.o.m. men
1992/93:SfU 17betänkandetillstyrkte i sittSocialförsäkringsutskottet

därefterslopadesArbetsskadesjukpenningenändringsförslaget. genom
för-propositionensmedi enlighetändradesi kap. LAFreglerna 3att

slag.

arbetsskadekommitténochSjuk-3.6.4

novemberisitt arbetestartadearbetsskadeberedningsjuk- ochEn
med stödberedningenskulle expert-direktivEnligt sina1993. enav

arbetsskadeförsäk-ochsjuk-försvenskadetanalysera systemetgrupp
andra län-imotsvarandefrånerfarenheterbeaktaoch systemringarna

sjukpenning,bl.a.antalpubliceradeBeredningender. rapporterett ar-
SOUerfarenheterochFörutsättningarförtidspensionochbetsskada -

ombildadesdirektiv,våren 1995underfickBeredningen1994:72. nya
deEnligtSAK.arbetsskadekommitténochSjuk-och namnetantog

försäkringsskyddetgranska hurbl.a.kommitténskulledirektivennya
skullesådan försäkringhurochborde utformasarbetsskadavid en

sjukförsäk-skulleohälsoförsäkring ersättamedsamordnas somen
förtidspensioneringen.ocharbetsskadeförsäkringenringen,

sjukdomvidaktiv försäkringochallmänslutbetänkande EnsittI
förslagredovisades bl.a.1996:113rehabilitering SOU attoch ett om

detFörslagetolycksfall.arbetsskadesjukpenning vidåterinföra attvar
skullefärdolycksfalleller s.k.olycksfall i arbetetskada till följdvid av

arbetsskadesjukpenning tillsammansi formersättninglämnas somav
98skulleförsäkringenfrån allmännadensjukpenningenmed motsvara

Arbets-sjukpenninggrundande inkomst.försäkradesdenprocent av
sjukpenningenvanligamed densamordnasskadesjukpenningen skulle

dagar.under 90
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Kommittén valde i sitt slutbetänkande föreslå nivå lågatt en som
två procentenheter under nivån för full ersättning bl.a. eftersom detta
skulle minska förslagets inverkan på finanser. Genom förslagetstatens

förbättra den ekonomiska ersättningen till den drabbadesatt som av
olycksfall i arbetet ville kommittén förstärka försäkringens reparativa
och preventiva roll.

Kommittén därför s. 443 sammanfattningsvis för-attangav som
värvsarbetande för särskilda skaderisker barautsattes man som man
hade begränsad möjlighet påverka. Om den enskilde så långtatten som
möjligt kunde hållas ekonomiskt skadeslös, skulle skadeståndsrätts-de
liga tvistema minska. Vidare ansågs det anmälningar olycks-att om
fallsskador kunde samhället förbättrade förutsättningar förhindraattge
skador.

Majoriteten rernissinstansema avstyrkte kommitténs förslagav om
ersättning vid olycksfall med den huvudsakliga motiveringen att ar-
betsolycksfall och arbetssjukdomar borde behandlas lika för-samt att
slaget inte könsneutralt. I 1996/97:63 s. 75 gjordes därförvar prop.
den bedömningen nuvarande reglering behållasborde tills vidare iatt

påavvaktan arbetsskadeförsäkringen.översynen ny av
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4 Arbetsskadeförsäkringens
utveckling i siffror och de senaste

årens domstolspraxis

slutet uppgick antalet anmälningar arbetsskadaI 1980-taletav om
år.till 250 000 Under början 1990-talet antaletöver avtogper av ar-

betsskadeanmälningar till försäkringskassoma. Inför ändringen av
återbevisreglema ökade anmälningarna tillfälligt för sedanatt

År årminska. 1996 anmäldes 000 skadeärenden och 1997 be-114ca
räknas drygt anmälningar ha gjorts.108 000

År godkände försäkringskassoma 67 arbets-1992 000närmare
år år 600skadeärenden, 1995 godkändes 15 100 och 1996 8ca ca

fall.
början utgående 60I 1990-talet de egenlivräntoma 000.av var ca

År År1996 utgåregenlivräntoma drygt 99000. 1997 drygtvar
97 000 egenlivräntor.

arbetsskademålAntalet inkomna i länsrätterna år 1993 drygtvar
uppgång9 300. Efter tillfällig med anledning ändradede be-en av

Årmålvisreglema minskade antalet inkommande stadigt. 1997 kom
Årmål3 500 in till länsrättema. 1997 överklagades närmareca

mål2 200 till kammarrättema måloch drygt 1 000 till Regerings-
Överklagandefrekvensen till högre tycks 50rätten. rätt nämnarevara

arbetsskademålen.iprocent

4.1 Utvecklingen i siffror

4.1.1 Arbetsskadeanmälningar och prövade
ärenden

Under hela 1990-talet minskade antalet anmälningar arbetsskadaav
diagramstarkt se 4.1. Minskningen kan delvis påbero begynnandeen

lågkonjunktur med minskat antal förvärvsarbetande. årFr.o.m. 1992ett
infördes lagen 1991:1047 sjuklön, vilket bl.a. fick till följd deattom
försäkrade inte längre anmälde sina sjukfall direkt till försäkrings-
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anmälnings-minskningytterligareTroligen medförde detkassan. aven
år 1993 eftersommånga anmälningar underfrekvensen. gjordesDet

föränd-de beslutadehåll fick informationfrån olikaarbetstagarna om
kombinationarbetsskada. Detta iersättning vidvillkoren förringarna i

slopade LAF-och denskadebegreppetdetmed effekterna stramareav
antaletpåtaglig minskninginneburitsedansjukpenningen har aven

anmälningar.
År åroch 1996anmälda skador0001191995 redovisade RFV upp-

statistiken utvisartill 114 000. Denanmälningargick antalet senaste nu
år 1997försäkringskassomatillarbetsskadoranmäldaantalet caatt var

108 000.

försäkringskassan 1955 1997tillanmälda skadorAntal4.1Diagram -

300000

250000

200000

150ooo

100000

50000 -

0 lrllll|Till:l,i|lixlx&#39;iill1l"&#39;llllii&#39;1
19951985199019801970197519651955 1960

Anmälda skador

på flera decennier.år lägsta1997 deSiffrorna för är
godkändagodkända ochinkomna,för prövningUtvecklingen av

arbetsskadeärenden följande.är
försäkringskassanstillskadeärendenaprövning inkomnaDe för

tabell80-talet 4.2kraftigt under seökade
ärende-inkomnaår uppgick de för prövning1993lagändringenFöre

ökade till-inkomna ärendenaår för prövningtill 600 1992. De80na
övergångsregler ihuvudsakligenår förklaras1993 ochfälligt under av

Efter denarbetsskadeförsäkringen skärptes.isamband med kravenatt
för prövning. Deärenden inkomminskade detillfälliga ökningen som

tillgång tillår 1996 15 700. Medår och förför 1995 17 800 sta-var
skadeärenden haberäknas 700kvartal 1997 14tistik för fyratre caav
enligtår finns RFVför prövning 1997. Detkommit in till kassan ännu

århela 1997.uppgifteringa helt säkra som avser
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Tabell 4.2 Antal inkomna och avgjorda skadeärenden ärendebalanssamt
1980 1997-

Inkomna, avgjorda bifall+avslag och ärenden i balans
Sjukdomar, olyckor fárdolyckoroch enligt LAF

År Inkomna Avgjorda vidBalans
årets slut

1980 39 000 31 600 19 500
1985 62 700 50 200 39 300
1988 115 900 82 700 88 300
1990 112 200 93 500 800112
1992 80 600 92 500 85 000
1995 800 30 700 1410017
1996 15700 16 500 10700
1997 700 000 00014 12 11

Som redan Sjuk- och arbetsskadekommittén konstaterade kom det
frånunder mitten 1980-talet rad domar Försäkringsöverdom-av en

FÖDstolen blev betydelsefulla för arbetsskadeförsälcringens ut-som
veckling. Den för de försäkrade praxisutvecklingen ochgynnsamma
ökningen de anmälda arbetsskadoma andelen godkändaledde till attav
arbetsskador alla prövade ärenden ökade diagram Andelense 4.3.av
godkända arbetsskadeärenden ökade kraftigt fram till år Under1988.
90-talet har andelen dock minskat kontinuerligt.

Andelen godkända olycksfall ökade under 1980-talet för minskaatt
Ökningenunder diagram måttlig.1990-talets början 4.3. Minsk-var

ningen andelen godkända olycksfall har avtagit. årFr.o.m. 1993av
ligger nivå årandelen godkända olycksfall 1980.samma som
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och olycksfallgodkända arbetssjukdomarAndelenDiagram 4.3 i procent
1980 1997-

1980-1997 iarbetsskador procentgodkändaAndelen

100

75
Sjukd

50 Olyckor- - - - -- -

25

0
88
oxm ....

olycks-ochsjukdomararbetsskadeärendenaigodkännandenAntalet
årsjukdomar8004867 000lagändringenfall före cavaravcavar
Ärsjunkit.arbetsskadeärendenabifall iantaletDärefter har1992.

600,år 1996 8ochsjukdomar9 900godkändes 15 100,1995 varav
bedömnings-ochersättnings-gällandeMedsjukdomar.4 000cavarav

enligtfinnsDetärendenallt färretroligen prövas.regler kommer att
arbets-bifallnaavseendestatistikfärdigfrån f.n. ingenRFVuppgift
kvartalfyradestatistik förår med1997skadeärenden under tre avmen

fall.till 7 300bifall beräknasantaletunderlag kan1997 casom
År de 5 100många. 1995såinteolycksfallengodkända ärDe var

antalet god-uppgick1997kvartaletförstaår 500. Föroch 1996 4ca
antalet bli1997 beräknasoch för heladrygt 200olycksfall till 1kända

statistiksammanställningingenfinns det f.n.Enligt RFV4 600. avca
årunder 1997.olycksfallantalet godkändafaktiskadetom

ungefärlig konstantarbetsskador höll siggodkändaAntalet en
tabellinträdde sedå kraftig ökning1990-taletnivå börjantill enav

år antalet minskat.1995 harFr.0.m.4.4.
15 600,arbetsskador tillgodkändaantaletår 1995 uppgickFör
förstatistikår 1996. Med RFVstill 000 fördärefter minska 7för treatt

tillår uppskattasavslag 1997kan antaletkvartal underlagfyraav som
700.4ca
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Tabell 4.4 godkända 1980arbetsskador 1997-

År Avslag
1980 lO 687
1985 12 612
1988 10 166
1990 15 992

251992 682
1995 15 597
1996 7 010
1997 4 700

Diagnoser4.1.2

godkända arbetssjuk-Tabell godkända respektive4.5 visar antalet
årfördelade diagnosgrupp 1996.domar efter under Grupperna mus-

luftrörsbesvärkuloskeletala sjukdomar, reumatologiska sjukdomar och
årenprocentuella minskning underde uppvisar högstaär grupper som

emellertid sjukdomar där be-1992 1996. Anmärkningsvärt är ävenatt-
årspåverkatsarbetssammanhang borde ha 1993dömningen avav

Sådana exempel ochregeländringar har andelen bifall sjunkit. är cancer
bifall sjunkit med tredjedellösningsmedelsskada där andelen med en

såsambandsbedömningen skulle ändrasoch där det tveksamtär om
Även vibrationsskadakraftigt tidigare. beträffande hörsel och ärmot

nedgången liksom eksemen.i andel med bifall anmärkningsvärd för
radikala ökningen avslag i infektionssjukdomar kommenterasDen av

ytterligare i avsnitt 4.1.4.
sjukdomarvanligaste diagnosgruppen "muskuloskeletalaDen är

innefattar belastningsskador och ledbesvär, inflammationer,rygg-som
tennisannbåge, inflammation i slemsäcken och myalgi. iRFV anger
sin statistikinforrnation denna procentuelltIs-I 1997:8 s. 2 att grupp

står för 75 det totala antalet godkända arbetsskadesjuk-sett procent av
domar. finnsDet enligt RFV ingen sammanställning diagnos-ännu av

årför godkända respektive godkända arbetssjukdomar förgrupper
1997.
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4.5 godkända arbetsskadeärenden fördelade efterTabell Antal godkända och
1992 1996diagnosgrupp 1996 andelen bifall i ochsamt procent

1997:8se RFV ls-I 4s.

I Andel bifall, %Bifall AvslagDiagnosgrupp
1996 1992

69,4021 4 573 39,83Muskuloskeletala sjukdomar
76,0 88,057 18pleuraplaqueAsbestos, silikos,

73,7170 51,8183hudbesvärEksem,
85,2120 61,9195Hörselskada
77,319 17,44sjukdomarReumatologiska

39,3 63,0156 241Luftrörsbesvär
15,3 22,918 100l-ljärtsjukdomar

46,710 9,1lorsakade smittaSjukdomar av
76,8 90,719 36lVibrationsskada

60,388 42,565Cancer
41,8 59,4Lösningsmedelspåverkan 64 89
17,6 21,555 258Psykiska sjukdomar

Övriga 30,6 46,3128 290sjukdomar
69,26 012 40,34 066Summa sjukdomar

81,4850 82,23 925Olycksfall
84,2148 80,3602Färdolycksfall

LSPZ 280 67,0 79,7569
YFL 53,1 64,01517

72,3305 55,79 179 7Totalsumma

försäkringskassomaBeslutade av
2Sjukdomar olycksfall+

arbetsskadelivräntanUtvecklingen1.3 av

från arbetsskadeför-försäkrade uppbär livräntaHuvuddelen de somav
egenlivräntor ökadesäkringen det i form egenlivränta. Antaletgör av

från 80-talet. Enligt reglerna fr.o.m. juli 1993mycket kraftigt mitten av
enligt det skadebegreppet skett endasthar prövning arbetsskadorav nya

anspråk enligt det gamladet finns livränta. För arbetsskadornär
skadebegreppet gamla lagstiftningen alltjämt och igäller den även

Åregenlivränta efter hand. 1994dessa fall kan det bli aktuellt prövaatt
årdämpades ökningstakten antalet egenlivräntor. 1995 uppgickFörav

Årårantalet egenlivräntoma till 99 200 och för 1996 till 99 100. 1997
antalet egenlivräntor 97 300.var ca
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År 1996 betalades 68 egenlivräntoma tillprocent utav personer
någon nivåmed förtidspension. Ca års17 1996 livräntorprocentav av

Årbetalas någonsamordnas med pension. 1997 betalades 66ut utan att
egenlivräntoma någontill med nivå för-procent utav personer av

tidspension. årsCa 17 1997 livräntor betalasprocent ut utan attav
någonsamordnas med pension.

avsågAv antalet utbetalade livräntor i december kvin-1997 47 900
och 50049 män.nor

någonförs enligt inte statistik i dagDet RFV visar livräntomassom
fördelning inom diagnosgrupper och branscher.

Antalet utbetalade arbetsskadelivräntor försäkringskassornaDiagram 4.6 i
1980 1997-
se RFV Is-I 1998:2 1s.

125000

100000

75000

50000

25000
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påårsmedelbelopp och kvinnorfördeladeegenlivräntor och män4.7 AntaletTabell
1997i december
1998:2 Bilaga 1se RFV ls-I

ÅrsmedelbeloppÅlder Antal
SamtligaKvinnorSamtliga MänKvinnorMän

69 535100 41 70636 7563020-24
588524 48668 40509 5217133825-29

47 966559 37 847005 52626 21 37930-34
300435 46178 3651048 3 167l2 11935-39

45 411365105162252482157309140-44
758248 453852 4759 0424 2694 77345-49

46 19238 56353 914570329 1477 24150-54
8394740 73955 319194589 982476955-59

52 49445 625093780 592613 12265860-64 13
1192211603 12177165629217734565-
42 40435 7068964897 37747 92749 450Summa

arbetssjukdomamavanligaste4.1.4 De

arbetsskadesta-fortlöpandeArbetarskyddsstyrelsen ASS presenterar
arbetarskyddets behov. Denunderlag förhar till syftetistik, att gesom

från informationssystemarbetsskadestatistikenofficiella etttas ar-om
arbetsskadesta-ochinformation ISAbetsskador ISA. Mer annanom

6.6.avsnitttistik iges
1995arbetsolyckorochArbetssjukdomarsammanställningenAv av

belastnings-framgår bl.a.Centralbyrån SCBStatistiskaochASS att
anmäls ocharbetssjukdomorsaken tillvanligastedenfaktorer är att

4.8.diagramanmälningarnatvå seuppgår tredjedelartill än avmer
vanligast ibelastningssjukdomamasåvälBland kvinnor män ärsom

belastningssjukdomarförfrekvensen äråldersklasser. relativaalla Den
ökadebelastningssjukdomamaår. anmäldaåldern Dei 35 54högst -

trendenår 1989först underoch detunder 1980-taletkraftigt somvar
denfortfarandeeller produkterkemiska ärbröts. Sjukdomar ämnenav

sjukdomarPå tredje plats kommerstörstanäst av or-numeragruppen.
följttrakasserierochfaktorer dvs.ganisatoriska och sociala stress av

bullerskador.
belastningsskadadedeår sigklarade 9Under 1990 utanprocent av

sjuk-belastningsskadoranmäldasjukskrivning. Andelenvidare utan
år till 20skrivning ökade 1994 procent.
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Diagram Anmälda4.8 arbetssjukdomsfall utvecklingen 1985-1995 efter vanliga orsa-
ker och kön
se Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1995 69s.

Antal fall förvärvsarbetande1 000per
16-

MAN
14

12-

0 a
1985 1987 1989 1991 1993 1995

Belastningsfaktorermm
påverkanKemisk-

Buller---
Organisatoriska och sociala faktorer--

Antal fall 1 000 förvärvsarbetandeper
16-

KVINNOR

12-

10

1985 1987 1989 1991 1993 1995
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1995och kön 1991 ocharbetssjukdomar efter diagnosgruppTabell 4.9 Anmälda
58 och Arbetssjukdomar och arbets-arbetsolyckor 1991Arbetssjukdomar ochJfr s.

1995 74olyckor s.

1991/1995

DäravDärav DäravTotalt DäravTotaltDiagnosgrupp
kvinnorantal kvinnor mänantal män

199519911991 19951991 1995
55 3791128 125180Infektionssjukdomar och parasit-

sjukdomar
9015 142105 17159Tumörer

69612 211sjukdomarEndokrina etcsystemets
269358624893 616974störningarPsykiska
9613 088318601689 l 2793och sin-Sjukdomar i nervsystem

nesorgan
26370590 46309795sjukdomarCirkulationsorganens
280941232424365 5121sjukdomarAndningsorganens

214 6154115 112326sjukdomarMatsmältningsorganens
81510 425 12och könsorganenSjukdomar i urin-

795 246400l 0926461 887sjukdomaroch underhudensHudens
92412 785 3971 5 474398 1427 756 9muskuloskeletalaSjukdomar i sys-

och bindväventemet
7521484159 239453precise-ofullständigtSymptom och

rade fall
265443649787230 9141Skador och förgiftning

1818Övrigt 4967 1432
112blodbildandeblod ochSjukdomar i

organ
50419 782 68 047551 19 10038 882 14Sammanlagt

tvåmellan deminskat kraftigthararbetssjukdomaranmäldaAntalet
år500 1995. Denår till 14från 1991åren 39 000jämförda nästan ca

ochmuskuloskeletalasjukdomar idiagnosgruppen systemetärstörsta
för infek-emellertid minskningenanmärkningsvärdbindväven. Mer är

Dennasjukdomar.andningsorganensochtionssjukdomar, tumörer
adekvatsannolikheten förinnebäraför övrigtminskning torde att an-
kraftigt förgodkända minskathar andelenoch dettamälan ökat trots

åren 1995.mellan 1991dessa sjukdomar -
deår och 65anmälningarna 1991de totala71 procentprocent avav

muskuloskeletalaavsåg sjukdomar iår 1995anmälningarnatotala
kvinnornade sjukdomaroch bindväven. 78 procentsystemet somav

avsåg kategorianmälningar denna65anmält och männensprocent av
År anmälda sjukdomarkvinnornasår 681991. 1995 det procent avvar

kategorin itillhördeanmälningaroch 60 männensprocent somav
återfinnsanmälda sjukdomarnafråga. På plats bland deandra
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sjukdomar i och sinnesorgan. både årDessa sjukdomar stodnervsystem
år1991 och 1995 för totalt anmälningarna.9 procent av

Tabell 4.10 årenBelastningssjukdomar efter antalet sjukdagar för 1990 och 1994
jfr Arbetssjukdomar och 1991arbetsolyckor 60 och 1995 76s. s.

1990/1994

Org.Sjukdagar Totalt Totalt Be- Be- Ke- Ke- Vibr. Vibr. Smitta Smitta Org.
last- last- miskt miskt och och
ning ning ämne ämne soc. soc.

1990 1994 1990 1994 1990 1994 1990 1994Antal 1990 1994 1990 1994
309 271505 5096 194 2 381 574 887 403 133 72 370 9 3 l

82350 235 800 214 36 6 76 29 2206702 1636 5 ll 7
257 193915 250 56 2 67 218 28 9 386 3 183 7 904 2623-

206 4 36 21 490 24329 89 10856 2 936 9 106 2 385 889 77-
243259 53 12 25 32990 179 263 2615 5 964 l 972 6637-

9 8 3 118 146206 688 5 363 319 568 137 44180 6 l 1-
728 7Dödsfall 45 36 11

Samman-
1185669 166 284 120 173049963 17190 36881 11915 5437 1964taget

ochstår för vibrationer. Förkortningen "orgFörkortningen Vibr.
står organisatoriska och sociala faktorer. Enligt ASSsoc. för är exem-

på sådana trakas-pel faktorer för arbetsbörda, mobbning,storstress,
eller varsel relations-serier, förföljelse, för uppsägning samtoro

problem arbetsplatsen.

uppgifter4.1.5 Arbetarskyddsstyrelsens om
arbetsskador 1996

frånstatistiskt meddelande ASS 69 SM 9701 preliminäralett Am ges
på år 1996uppgifter arbetsskador 1996. Uppgifterna bygger underom

inträffade och hittills inkomna anmälningar arbetsskador. Materia-om
let det statistiskai meddelandet omfattar arbetsolyckor och arbetssjuk-
domar registrerats den juni slutlig23 1997. Ensenastsom samman-

årställning antalet anmälda arbetsskador 1996 kommer publi-över att
årunder 1998.ceras

Nedan februari årläget i 1998. För 1996 har hittillspresenteras to-
talt 104 000 arbetsskadeanmälningar inkommit. dessaAvca avser
48 478 arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Utöver detta har färd-
olycksfall, arbetsolyckor sjukskrivning arbetssjukdomarutan samt som

visandeårgamla gamla ärenden registrerats. Fördelningen äravser
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och 35Arbetsolycksfall 34 860, 65följande. män procentprocent
och 55618, 45Arbetssjukdomar 13kvinnor. män procentprocent

kvin-och 70Färdolycksfall 748, 30kvinnor. 10 män procentprocent
och 5545sjukdag 43 800Bagatellskador mänutan procentvaravnor.
3565 ochärenden 650Gamlakvinnor. mänprocentprocent pro-varav

kvinnor.cent
förvärvsarbetande arbets-8000år 1996 förekommer 1För per

arbetssjuk-drygt 3kvinnoroch 6 förförolycksfall 10 män samt
kvinnor.och 4 fördomsfall 3 för män

minskatharsysselsattaarbetsolyckoma blandrapporteradeDe
förvärvsar-arbetsolycksfall l 0001996. Antaletåren 1995mellan per-

år 1996 relate-arbetsolyckorFlestminskat med 2betande har procent.
räddningsverksamhet,ochinom brand-harantal sysselsattatill mänrat

stål-liggerkvinnormetallindustri. Förstål- ochmetallmalmsgruvor,
stenvaruindustri högst.ochträindustri och jord-metallindustri,och

arbetsolyckor-minskathararbetssjukdomaranmälda änAntalet mer
1996.åren 1995mellanbåde ochkvinnorförmed 12 mänprocentna, -

sysselsattatill antalår 1996 relateratarbetssjukdomaranmäldaFlest
ochoch jord-möbelindustritransportindusti,kvinnor inomhar sten-

reningsverk ochmetallmalmsgruvor,liggervaruindustri. Bland män
stenvaruindustri högst.jord- och

förvärvs-betydligt färre blandår 1996dödsfall i arbetetAntalet var
inträffade8693år. dödsolyckorAntalettidigarearbetande än var varav

dödsfallen ifrån den 86arbetet. Avpå till ellerochi arbetet 7 väg ar-
kvinnor och 78betet 8 män.var

SverigeSysselsättningen i4.1.6

antaletökade1995 s. 43arbetsolyckorArbetssjukdomar ochEnligt
1980-taletarbetslösa undersysselsatta ocharbetskraftenipersoner

År 1990början 1990-talet.kontinuerligt iminskaför sedanatt upp-av
årenMellan 1990år till 319 000.och 1995 4antalet till 560 000gick 4

Minskningen idrygt 550 000.sysselsatta medminskade de1994-
åldrarna.och äldrei desärskilt märkbarsysselsättningen yngrevar

sysselsattanedåtgående Flest antalår kurvan.bröts denFörst 1995
industri ochnäringsgrenamaåterfinns mansdominerandeinom denu

konsultverksamhet.
år antalet syssel-1996 minskadestatistik förEnligt ASS preliminära

kvinnorår något, totalt för 1med 1995 0,6jämfört procentsatta pro--
bådeför kvinnorMinskningenoch för 0,1 störstmän procent.cent var

sjukvård.och inom hälso- ochoch skogsbrukoch inom jord-män
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Bland de årmellan 16 24 minskade sysselsättningen med 6yngsta -
medan den ökade drygt 3 för de mellan 55 64 år.procent procent -

4.1.7 Sammanfattande kommentarer

framgårstatistiken bl.a. antalet hos försäkringskassoma god-Av att
Åråren.kända arbetssjukdomar har minskat kraftigt under de senaste

år år1990 godkändes 55 500 fall, 1992 48 700 och 1996 drygtcaca
Äventabell4 000 fall jfr antalet godkända arbetsskador har4.5.

jämförelse mellan antalet inkomna ärendenminskat. Om görman en
årenunder 1992 1996 och ställer detta i proportion till antalet avslag-

år avslagsfrekvensen har ökat. harför dessa visar det sig Däremotatt
årnågon förändring beträffande livräntoma. Sedandet inte skett större

har antalet legat relativt konstant 100 000. Observera1994 runt att sta-
år.antalet utbetalade egenlivräntor Efter vadtistiken visar per som

framgår lika fördelade ochdet totala antalet livräntor nästan mänär
kvinnor.

luftrörsbe-Muskuloskeletala och reumatologiska sjukdomar samt
minskning underuppvisar högst procentuelldeärsvär grupper som

åren 1996. diagnosgruppen för övrigt de1992 Den vanligaste är mus--
kemiska ellerkuloskeletala sjukdomarna, följt sjukdomar ämnenav av

Sjukdomar organisatoriska och sociala faktorerprodukter. utgörav
den tredje störstanumera gruppen.

Statistiken också antalet anmälningar arbetsskador ochvisar att om
ärenden arbetsskador hos försäkringskassoma harprövasom som

Äråren.minskat betydligt under de 1990 anmäldes närmaresenaste
Ärärenden och dessa gick vidare för prövning.223 000 114 000 avca

gick1992 anmäldes 155 000 ärenden och drygt 82000 ärendenca
Årvidare för prövning. 1996 anmäldes 114 000 ärenden ochnärmare

nedåtgående15 700 ärenden gick vidare för prövning. trendenDenca
har hållithittills i sig. arbetsskadorna anmäls allt färre till försäk-Av
ringskassoma. nämndes tidigare berorSom minskningen flera sam-
verkande faktorer: borttagandet LAF-sjukpenningen, det stramareav
skadebegreppet, lågkonjunktureninförandet lagen sjuklön och iav om
samhället. Troligen mindre allvarliga skador och olycksfallrapporteras
i minskad utsträckning. Med i bilden finns också uppgiftsskyldig-att
heten ofta upplevs betungande framför allt för de mindre före-som

arbetsskadeanmälanEn har hittills blivit aktuell först i sambandtagen.
med prövningen till livränta enligt LAF. Om utvecklingenrättenav

hållaskulle i sig finns det risk för arbetsskadelagstiftningen alltmeratt
förlorar sin betydelse för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för

upptäcka arbetsmiljörisker.att nya
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ansåg1996:113 133 farbetsskadekommittén SOUSjuk- och atts.
arbetsskadeområdet borde förbättras.uppföljningsmöjlighetema inom

och Arbetar-RiksförsäkringsverketdärförRegeringen uppdrog
Centralbyrån arbetaStatistiskatillsammans medskyddsstyrelsen att

deninformation delssamhällets behovtäckerfram system omavsom
arbetsskador.och delssjukfrånvaron sjuklöneperiodenunderkorta om

skulle kunna mi-i ISAbortfallsfaktoremabl.a.Förhoppningen attvar
19uppdrag denredovisade sittArbetarskyddsstyrelsennimeras.

behålla total-innehåller förslagRedovisningendecember 1997. attom
kvalitetsdeklarationförutvecklaredovisningen och sta-ett system av

anmälnings-aktuelladeförslagtistiken. Vidare finns göraatt omom
densitt uppdragredovisadeRiksförsäkringsverketblankettema. om

februari 1998.sjuklöneperioden den 2sjukfrånvaron underkorta
mindresmå medde företagenredovisningen förVerkets förslag är att

statistiskt urvalskaoch SCBska ändras50 anställda göra ettän att av
deninformationmånad skasmåföretag fjärde15 000 omgesomvar

sådansamhällets behovförgrundsjukfrånvaron förkorta att avge en
statistik.

ifrån förvaltningsdomstolarnaStatistik4.2

arbetsskademål

statistikJönköpingDomstolsverket ifrånuppgifterinhämtatVi har om
Sammanställningar hararbetsskademål.förvaltningsdomstolarna ifrån

och denoktober 1997denstabsenhet 7Domstolsverketsgjorts av
januari 1998.30

Anledningenårår 1997.1993tiden fr.o.m.Statistiken t.o.m.avser
den statistiki tidengår tillbakainte längretill statistiken är attatt som

statistikkod hos Dom-fyrställiguppdeladår intefanns före 1993 var
statistikkodtvåställigtvåställig kod. Enendast hadestolsverket utan en
ocharbetsolycksfallmellannågon uppdelningkan inte annanensge

skadlig inverkan.
överklagades tidigarearbetsskadorbeslutFörsäkringskassomas om

förFörsäkringsrättennämligenförsäkringsdomstolarregionalatill tre
Försäkrings-Sverige ochför SödraFörsäkringsrättenMellansverige,

FÖD högstaFörsäkringsöverdomstolenSverige.för Norrarätten var
FÖDsak imål skulle iarbetsskademålen. Förinstans i prövasatt ett

Prövningstillståndprövningstillstånd.meddeladekrävdes domstolenatt
slut under-anledning ändra detdet fannskunde bl.a. att somges om

övrigt detändringsdispens.till s.k.instansen kommit fram var
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främst det vikt för rättstillämpningen sk. prejudikats-när var av
FÖD.prövningstillstånddispens det isom gavs

Sedan den juli överklagades försäkringskassomas arbets-1 1991
skadebeslut till länsrättema. överklagades tillLänsrättemas avgöranden
kammarrättema. avgöranden överklagades i sinKammarrättemas tur

FÖD prövningstillståndsspärrentill korn in först där.och
1995 regler krävdesDet infördes fr.0.m. den 1 juli det pröv-attom

ningstillstånd arbetsskademåleni redan i kammarrättema. Kammar-
FÖDprövningstillstånd hade,liknar de tidigarereglerrättemas somom

FÖD lades denmöjlighet till s.k. ändringsdispens. ned 30dvs. det finns
juli 1995 överklagas kammarrättemasjuni 1995 och fr.0.m. den 1 av-

Regerings-i stället till Regeringsrätten.göranden i arbetsskadeärenden
prövningstillståndsregler kammarrättemas efter-änrättens är stramare

någonfinns s.k. ändringsdispens i dem.det intesom
enligtföre den april 1995 överklagasBeslut hade meddelats 1som

bestämmelserna.de äldre

målinkomnaFörvaltningsdomstolama4.2.1
-

arbetsskadeförsäkringsmål förvaltningsdomstolamatillTabell 4:11 Inkomna
årenregeringsrätt 1993 1997länsrätter, kammarrätten -

1995 1996 1997Inkomna mål 1993 1994
180 131Olycksfall 716 542 307Länsrätt

100170 250 157 82Kammarrätt
104 56Regeringsrätt

5 490 955 1 829Skadlig 9 382 8 741 2in- Länsrätt
verkan

205 614 2 022Kammarrätt 2 820 4 273 4 2
264 947lRegeringsrätt

Övrigt 745 572865 034 1 876 1 1Länsrätt 1 2
63 194 59 62Kammarrätt 1

13 17Regeringsrätt
880 532Samtliga Länsrätt ll 963 ll 317 7 673 4 3sza
755Kammarrätt 2 991 4 586 4 556 2 2 184

Regeringsrätt l 381 l 020
Totalt 14 954 15 903 12 229 9 016 6 736

Några målstatistiken4.2.2 slutsatser iom

förvaltningsdomstolama

frånDe uppgifter utredningen har hämtat in Domstolsverketsom ger
målvid handen antalet inkorrma i förvaltningsdomstolamaatt sam-
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sedan utvisanågot åren och 1994 förökade mellan 1993 attmantaget
årredovisas för 1997siffrorklart minskande frekvens. De somen

målantalet.fortsatt minskningpekar aven
fin-gäller för länsrätternade uppgifterenbart studerarOm somman

redovisade perio-under hela denmål har minskatinkomnaattner man
antalet in-årår med 1997 kan1993den. Jämför attmerman seman

75medarbetsskademål har minskati länsrätterna nästankomna pro-
cent.

arbetsskademål iinkommandeantalettillfälliga ökningenDen av
år kan för-visade sig 1994förvaltningsdomstolama sammantaget som

till försäk-arbetsskadeanmälningarmångadet gjordesklaras attav
ochskadlig inverkanbevisreglemaderingskassoma innan or-omnya

ökningenrelativtårunder 1993. Dengenomfördessakssamband stora
år bero den1994 kanundermål till kammarrättemainkommandeav

inför denfickförsäkringskassomaärendenanhopning somnyaav
bevisreglema i LAF.ändringennämnda av

bevisreg-ändringenskedde införärendenanhopningDen avsomav
arbetsskada-ansåg sigdegrund itorde ha sinilema LAF att varasom
demissgynnasskulle kunnafarhågor dede hyste att nya reg-avom
mångatroligenmedfördeförändringenaviseradelerna. Den att an-

eventuell ökadskull. Enför säkerhetsskadormälde presumtiva av-
bevisreglemaberodärför inte barabehöverslagsfrekvens att senare

lagänd-innananmäldesskadorMånga deskärpts.har straxsomav
enligtgår godkännaalls intesådanasigkan redan iringen attsomvara

LAF.
någrakommenteravikapitel kommerdettaden delenI attavsenare

detillämpningmedförvaltningsdomstolama gjortavgöranden avsom
bevisreglemasdeutredasökaVi kommerbevisreglema. att nyaomnya

tidigare.någon förändringmedförtfaktiskt hartillämpning motrent

undersökning4.3 Kammarrätterna aven-
tillämpningbevisreglemasde nya

stycken domarbistått med tioutredningenRiksförsäkringsverket har
gäller fr.o.m.bevisreglemadefrån därlandets kammarrätter somnya

orsakssamband harinverkan ochskadlig prövatsden 1 januari 1993 om
sakprövningde enda medkammarrättsdomamasak. utvaldai De är av

tillgå hösten 1997.fanns underbevisreglemade attsomnya
mål måltvåundersöktSundsvall har viFrån iKammarrätten nr

Från i Stockholm harmål 470-1996. Kammarrätten2109-1995 och nr
målmål 3575-1995,mål mål 903-1995,vi undersökt fyra nrnrnr
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mål4401-1995 och 5422-1995 . Kammarrätten i Jönköping har ettnr
mål mål 5167-1995 mål måloch Kammarrätten i Göteborg trenr nr

mål2828-1995 mål ingått vår8337-1995 och 4403-1996 inr nr som
studie. målenAlla de undersökta anmälda arbetssjukdomar. nioIrör av
tio fall har varken länsrätt eller kammarrätt funnit klaganden varitatt

någonför skadlig inverkan i arbetet enligt 2 kap. 1 § LAF. Iutsatt ett
målfall 2828-1995 avslogs ansökan arbetsskadeersättningnr om

någotgrund det inte fanns samband enligt kap. § efter2 2 LAFattav
utgång.samordningstidens

4.4 Regeringsrätten undersökningen av-
de bevisreglernas tillämpningnya

målRegeringsrättens redovisning omfattar nio avgöranden 6039-nr
mål mål målmål 7665-1995, 294-1996,1995, 6737-1995, nrnr nr nr

mål mål mål7840-1996, 1065-1997, 3138-1997 och888-1997, nrnr nr
mål målen anmälda arbetssjuk-4493-1997. Alla de undersökta rörnr

målendomar. har länsrätten funnit klaganden inte varitI att ut-sex av
enligt varkenför skadlig inverkan i arbetet 2 kap. 1 § LAF ochsatt

prövningstillstånd målen.kammarrätt eller har meddelat iregeringsrätt
mål fråga7665-1995 det skadligI fann länsrätten inteattnr var om

inverkan. prövningstillståndKammarrätten meddelade och hörde en
Överklagandetsakkunnig specialistläkare. avslogs dock, och Rege-

prövningstillstånd. målringsrätten meddelade inte 888-1997 fannI nr
sakkunnigutlåtandelänsrätten, med stöd specialistläkare, attav av

klaganden inverkan enligt kap.varit för skadlig 2 l § LAFutsatt men
någotdet inte fanns orsakssamband enligt kap. efter2 2 § LAFatt

utgång.samordningstidens Varken kammarrätt eller regeringsrätt
prövningstillstånd. målmeddelade 7840-1996 skadlig inverkanI nr var

Överklagandetgodtagen redan i försäkringskassebeslutet. gällde or-
frågasakssamband enligt 2 kap. § fann det2 LAF. Länsrätten att var

skilda korta försämringsperioder ingetgrundsjukdom och attom av en
fall hade löpt samordningstiden. Varken kammarrätt elleröver rege-
ringsrätt någotmedgav prövningstillstånd målet.i

från4.5 ArbetslivsinstitutetEn rapport

Arbetslivsinstitutet har under hösten 1997 1997:17gett ut rapporten
Arbetsskadeförsäkringen bedömningen i domstol belastnings-av-
skador hos kontorister och sjuksköterskor 1997:17. Rapporten är en
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sjuksköterskorkontorister ochdomstolsärendenstudie de somomav
1996.fram till juniarbetsskadeenhetfanns hos TCOs

1989 laderevisorer tillRiksdagensI nämns attrapporten sommaren
dittillsvarande tillämp-den1988/89:5kritiskfram rapport omen

ArbetslivsinstitutetsEnligtarbetsskadeförsäkringen.ningen rapportav
åren 1989underarbetsskadeförsäkringenändrades tillämpningen av -

och 2 §§ LAFdå bevisreglema i 2 kap. 1årinnan 19931990 redan
Riks-den slutsatseni sinArbetslivsinstitutets drarskärptes. attrapport

rättstillämpningen.påverkattorde hadagens revisorer

bevisreglernasVår kommentar4.6 om

tillämpning

kammarrättsmålfrån.utgå Deurvalhar begränsatUtredningen attett
krävdesinnan detsak i kammarrättemaidevalts prövatsärut somsom

där.mål sakprövatfåprövningstillstånd för att ett
tillframdeingår analysenregeringsrättsmål i ärDe somsom

med tillämp-däravgjorts1997 harseptember/oktobermånadsskiftet
bevisreglema.dening nyaav

5422-målen 903-1995 ochmålen, däriblandredovisadedefleraI av
från4403-1996 Kam-måletStockholm ochfrån i1995 Kammarrätten

888-1997mål och6737-1995,RegeringsrättensGöteborg,imarrätten
Avslagsgrun-och ryggbesvär.axel-nack-, halsryggs-,frågadetär om
degenerativafunnitsmedicinsktvarit dethuvudsakhar där iden att

arbetsrelaterade.intei bottensjukdomsbesvär ansetts varasom
frånmålen 8337-1995målen, däriblandredovisadeandra deI av

och 4493-3138-1997målen 7665-1995,Göteborg ochiKammarrätten
det för-gälltavslagsgrunden främstharfrån Regeringsrätten1997

undernågot skadligt arbeteutförtharhållandet klaganden inteatt en
skadefallen.de prövadelängre tid före

degenerelltuttalat sigförtroendeläkamanågra fall harI attommer
sjukdoms-skadliga för demedicinsktåberopade arbetena inte är sett

från imålen 5167-1995 Kammarrätttenfråga.i Sediagnoser ärsom
från Regeringsrätten.och 1065-1997målen 6737-1995Jönköping och

medicinskrelevantfunnitsfallen har detalla de studeradeI ut-en
utredningnågot fall har länsrättenstill.ställning Iredning att ta

sakkunnigutlätande i kammarrätten.medkompletterats
lettifram målenbifall. flestamålen till Destuderade hardeInget av

intekap. § LAFinverkan enligt 2 lskadligavslagit grundhar attav
föreligga.ansetts
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Enligt vår mening finns det inget särskilt kontroversiellt i det under-
sökta materialet. De redovisade målen kan sägas representera ett
genomsnitt de vanligen förekommande arbetsskademålen i förvalt-av
ningsdomstolama. går vårDet enligt mening inte påstå de redo-att att

målenvisade har bedömts därför det frågavaritsträngare till-att om
lämpning de bevisreglema. Det intryck fåtthar efterav nya en
genomläsning de utvalda domarna domstolarnas bedömningarär attav
egentligen inte skiljer frånsig de bedömningar gjordes före lag-som
ändringarna.

Slutsatsen bli därför såvittdet, vi har kunnat egentligenutröna,att
någoninte har skett förändring förvaltningsdomstolamas bedöm-av

ningar efter lagändringen.
Minskningen målantalet i förvaltningsdomstolama kan i ställetav

ha andra orsaker. Samhället i har förändrats sedan LAF infördes istort
mitten 1970-talet. finns många stårNu det utanför arbetsmark-av som
naden och arbetslösa. råkarDessa inte längre för arbets-är utpersoner
skador. Det kan också arbetarskyddet arbetsplatsernanoteras att ute
förbättras i takt med det införs arbetsmetoder. Arbetsskadomaatt nya
kan också ha minskat den anledningen.av

En anledning till arbetsskadeprocessema minskat kanattannan vara
till särskild arbetsskadesjukpenning inte längre finns kvar ochrättenatt

många fallde tidigare gick till domstol rörde till sjuk-att rättenav som
penning enligt LAF. faktumDet själva bevisreglema har ändratsatt
verkar inte ha spelat så roll i sammanhanget.stor
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överväganden5 och förslag

5.1 Allmänt

vårDet enligt uppfattning fortfarande realitet inomär betydandeen
delar arbetslivet arbetet människor för särskildautsätterattav
skaderisker, Det motiverar vi har kvar särskild arbetsskadeför-att en
säkring.

Arbetsskadeförsäkringen har liksom andra delar socialförsäk-av
ringen för kraftiga nedskärningar år,under och arbets-utsatts senare
skadebegreppet har stramats upp.

Vi sammanfattningsvis arbetsskadeförsäkringen inteattanser
längre kan tillfredsställande trygghet för den arbetsska-anses ge en
dade föreslåroch i åtgärderdet följande rad för ökaatt trygg-en
heten.

Arbetsskadeförsäkringen har under 1990-talet genomgått föränd-stora
ringar. Från ha utgjort och viktig del socialförsäkringenatt storen av
har den omvandlats till kompletterande ersättningsform med allten
mindre betydelse för dem skadas i sitt arbete. När arbetsskadeför-som
säkringens omfattning 1989 landets försäkrings-störst togvar som
kassor 118 600 ärenden för prövning. Motsvarande siffra föremot
1997 beräknas sluta vid 14 På år700 ärenden. 9 har med andra ord mer

4/5 arbetsskadeanmälningamaän försvunnit från försäkringskassor-av
prövning.nas

Vår utredning har den bakgrunden fått övergripandemot som upp-
drag frågan försäkringenöver tillfredsställandeatt se trygg-om ger en
het för den drabbas arbetsskada.som av en

Motivet till behålla särskild arbetsskadeförsäkring vid sidanatt en
den allmänna försäkringen har den förvärvsar-angetts attav vara som

betar för särskilda skaderisker, riskerutsätts han eller hon normaltsom
endast har begränsade möjligheter påverka. När den första lagensett att

på området kom till, års1901 lag ersättning till följd olycksfall iom av
arbete inom industrin, detta starkt och övertygande motiv. Iettvar
dagens samhälle har det givetvis mindre bärkraft.
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dominerade arbetsför-gånghårda kroppsarbeteDels har det ensom
sålängreintearbeten präg-delar ärhållandena till ersattsstora av som

ochskadeförebyggande insatserharpåfrestningar, delslade fysiskaav
försvunnitskaderiskermångainneburitarbetsmiljöarbeteallmänt att

förändringarandraMedbestämmandelagstiftning ocheller lindrats. av
på-möjligheternaockså inneburitharorganisation attarbetslivets att

under deminstintehar förbättratsarbetssituationenverka den egna
årtiondena.senaste

Ändå arbets-delarbetydanderealitet inomfortfarandedetär aven
skaderisker ochsärskildaförmänniskorbåde arbetetlivet utsätteratt

arbets-påverka sinnågra möjlighetersmåharde själva attatt om ens
haralltjämtvår meningenligtmotiverar attsituation. Detta en

arbetsskadeförsäkring.särskild
skadeståndsrättsligtuttalatharArbetsskadeförsäkringen även ett

denkompensationekonomisksådan attnämligensyfte, att ge en
eller honhansituationekonomiskaiförsättsskadelidande somsamma

arbets-På hardetinträffat.hade sättetinteskadanhaftskulle ha om
fåskadelidandeför denhjälpockså varit attskadeförsäkringen en

vållandestyrkabehövaskadeståndsprocessikompensation attutan en
arbetsgivaren.hos

har destatsfinansemakrisen iekonomiskadenföljdSom aven
nedskärningarkraftigaförvälfärdsanordningamagenerella utsatts

sådanaundgåtthararbetsskadeförsäkringenår. hellerInteunder senare
förbättrabl.a. förharRegelsystemet attnedskärningar. stramats upp

sinharskadorsärskilja deförsäkringsmässigtförutsättningarna somatt
medallt flerblivitharuppstramningenföljdarbetet. En attgrund i av -
denskydd ochsärskildadetberövadeblisighareller orätträtt ansett-

avseddvarithararbetsskadeförsäkringen atttrygghet ge.som
arbetsskadeförsäkringen hartillförklaringavgörandekanskeEn att

arbetsskadesjukpenningensärskildadenomfattningså iminskat är att
allmännamed densamordningtidefterbort.har tagits Den en avgav
inkomst-förkompensation100-procentigskadadedenförsäkringen en
självriskallt högredensjukdomstiden. Menunder själva ävenförlusten
sjukpen-inomkarensdagarår i forminförts underhar avsenaresom

harsjukvårdsförsäkringenpatientavgifter inomochningförsäkringen
arbetsskadeförsäk-i dag inomfinnsarbetsskadade. Kvardrabbat den

formkompensation i100-procentigpraktiken endastringen i aven
efterlevandelivräntaarbetsoförmågabeståendevidegenlivränta samt en

vid dödsfall.
detviavsnitt 5.8iutvecklavi kommer närmare attSom att anser

arbetsskadesjuk-särskildadenförordatillräckliga skälinte finns att att
åtgärder vidtas förbör olikaåterinföras. Däremotpenningen ska att

handlägg-försäkringskassomaspåskyndatidigarelägga ochförbättra,
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ning anmälda arbetsskador. Detta viktigt för öka skyddetär sär-av att
skilt vid långvariga följder arbetsskada. Men det ofta likaärmer av en
viktigt för de skadade ska få ståndtill så säker ochatt snabb pröv-en
ning möjligt skadan verkligen arbetsskada. mångaär Försom av om en

själva godkännandetär skada arbetsskada såvälär angelägetatt en en
den högre ersättning arbetsskadan ibland berättigar till.som - -

Arbetslinjen och vikten tidiga och genomtänkta rehabiliteringsin-av
frågor ståttalltmerär i fokus under år harsatser närsom man senare

diskuterat utfommingen den framtida ohälsoförsäkringen. Givetvisav
ocksåhar arbetsskadeförsäkringens tillämpning berörts de reformerav

pågenomförts områdedetta under 1990-talet. I samordningensom
mellan den allmänna försäkringens regler och arbetsskadeförsäkringens
har uppståttdet oklarheter det varit vår uppgift söka lösa. Förattsom

det och för arbetsskadeförsäkringengöra aktiv roll iatt att ge en mer
rehabiliteringen den skadade föreslår vi i det följande avsnitt 5.10av

ersättningsform, omställningsersättning.en ny
Det hittills berört har framför allt gällt vad brukar kallaman ar-

betsskadeförsäkringens reparativa funktion. Men försäkringen har
också viktig preventiv funktion, nämligen kunskaperatten ge om 0r-
sakerna till skadorna och därmed öka förutsättningarna förhindraatt

Mångaskador. inom den medicinska vetenskapen har kunnat be-nya
kräfta det generella arbetsskadebegrepp infördes inom försäk-att som
ringen 1977 har betytt mycket för få fram viktiga kunskaperatt nya, om
skadliga faktorer i arbetslivet.

Den minskningen antalet anmälda arbetsskador harstora av som
skett under 1990-talet påmed tanke den preventiva funktionenär be-
tänklig. Det ingalunda förbättringarär arbetsmiljön harstora av som
föranlett minskningen i stället den allt mindre roll arbets-utan som
skadeförsäkringen har tilldelats följd de ersätt-stramaresom en av
ningsreglema. Här finns det anledning vilka möjligheterövervägaatt
det finns bl.a. förbättra informationen arbetsskador.att om

Vi sammanfattningsvis arbetsskadeförsäkringen inte längreattanser
kan tillfredsställande trygghet för den drabbasanses ge en som av en
arbetsskada. Vi föreslår därför i det följande rad olika åtgärder fören

öka de arbetsskadades trygghet.att
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Arbetsskadebegreppet5.2

bör be-arbetsskadeförsäkringeninomgenerella skadebegreppetDet
medicinskafånga deninsnabbtsådan regel kanhållas. Med manen

sådant begreppfördelardeFörutomutvecklingen.tekniskaoch ett
viktigtskadebegreppgenerelltskadelidande ettför dehar är ett

skadeförebyggande arbetet.verktyg i det
de sjukdomar ersätt-förteckna ärsärskiltAlternativet att som

finns ibristerDearbetsskadebegrepp.statisktningsbara somettger
in-andraavhjälpas änbör sätt atttillämpningdagens genom

skadebegreppet.skränka

offentlig för-förhand inomi förstadirektiven,Vi ska enligt enramen
arbetsskada.betraktasskavadförgrundernasäkring, över somsomse

generellabehålla detskasiginställerfrågan ärförstaDen omsom
anledningdet finnsgällerfrågan,andraDenskadebegreppet. omsom

avsnittbehandlas isamband,förreglernanuvarandeändra deatt
arbetsskade-med lageninfördesskadebegreppetgenerellaDet om

yrkes-1954:243i lagenhadeDessförinnanförsäkring 1977. om
olycksfallföljdtillskadorvid sidanYFLskadeförsäkring avom --

beroendesjukdomarvilkaförteckningmed över somett system en
innebaryrkesskada. Detgodtas attskulleinverkanskadlig somtyp av

medfannsintesjukdomförnågon ersättningfågickdet inte somatt en
sjuk-bevis förstarkaförelåg mycket attdetpå förteckningen, omens

arbetet.faktor iskadebringandehade orsakatsverkligendomen av en
Sverige.unikt förtämligentordeskadebegreppetgenerellaDet vara

vilkaförolikadetfinnsgrannländema attnordiska systerndeI ange
till betän-bilagaIyrkessjukdomar.kansjukdomar ersättas ensomsom

ochFinland, Norgeiolikabeskrivit deharkandet systemen
arbetssjukdomarersättningsbarauppräkningarDanmark de översamt

konventionerinternationellai olikafinns m.m.som
ii Sverigeskadebegreppetgenerellabehålla detFrågan skaom

Arbetsskadeförsäkringsutred-ingåendebehandladesfortsättningen av
Bakgrun-arbetsskada.SOU:1992:39 Begreppetbetänkandetiningen
godkändaochanmäldaantaletökningenkraftigamycketdenden avvar

Arbetsskadeförsälqingsut-1980-talet.skedde underarbetsskador som
arbets-statisktförteckningsmetodenkonstaterade ettredningen att ger

behålla detmedfördelarraddetochskadebegrepp att gene-att var en
iskärpningari ställetföreslogUtredningenarbetsskadebegreppet.rella

också genomfördes 1993.vilketsambandsreglema,
pekadeArbetsskadeförsäkringsutredningenTill de fördelar som

medicinskafånga in denkanregel snabbtgenerellmedhör att enman
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påoch tekniska utvecklingen och kravet medicinskt underlag haratt
arbetsmiljöns de förvärvsarbe-medfört kunskapen inverkanatt om

ändamålsenligaocksåtandes hälsa har ökat. Utredningen betonade det
generellt skadebegrepp arbetsskadeförsäkringen skamed utgöraett om

arbetet.verktyg i det skadeförebyggandeett
direktiv skullearbetsskadekommittén, enligt sinaSjuk- och tasom

utgångspunkt för vad ska betraktasnuvarande regler till som ar-som
i kom-generellt arbetssjukdomsbegreppbetsskada, konstaterade att ett

till kostnadsut-arbetsskadesjukpenning kan ledabination med enen
låter kontrolleras. sitt betän-svårighet sig Iveckling endast medsom

sjukdomaktiv försäkring vid1996:113 allmän ochkande SOU En
omprioriteratankenavvisade kommitténoch rehabilitering att er-

defrån arbetsskadeförsälqingensättningama avgränsaatt er-genom
arbetssjuk-striktmedsättningsberättigande arbetssjukdomama ett

kompletterandeså möjligt lämnadet blev ersätt-domsbegrepp attatt
sjukpenningtid.ning underäven

ersättning vid arbets-regler förkonstaterade dagensKommittén att
be-samtliga drabbatsersättning länmas tillsjukdom innebär att avsom

arbetsförmågan princip, varjetill följd istående nedsättning av,av
arbetsförhållanden. A1-till den försäkradeskan härledassjukdom som

administrativa kost-ofta till högaordning därtemativet man,vore en
vidövergående skadefall, endastersättning inader, lämnar även men

lista.strikt definierats i Kom-antal sjukdomarbegränsatett ensom
vida överlägset detfann det förramittén systemet senare.vara

alternativetvår samband med prövningeni utredning iVi har av
administrerad arbetsmarknadenstilläggsförsäkringmed parteraven

arbetsskadebe-med det generellabehandlat fördelar och nackdelar
diskussioningående hänvisa dit för utförligareoch kangreppet enmera

kap. 10.
vårt utred-peka bakgrunden tillsammanhang villI detta att

minskningen antalet anmäldaningsuppdrag den mycket kraftigaär av
arbetsskador och önskan analysera deoch godkända att senasteen

fråganårens försäkringen till-förändringar i syfte överatt se om ger en
fredsställande trygghet för den drabbas arbetsskada.avsom en

få ståndEndast de skulle behövas för till nödvändiga förbätt-attom
vårringar i rättstillämpningen, skulle det enligt mening finnas anled-

ning inom den offentliga försäkringens tillbakaövervägaatt attram
till med förteckning ersättningsberättigande sjukdomar.överett system
Vi kan visserligen konstatera det finns brister i dagens tillämpningatt

arbetsskadeförsäkringen, framgårvi följandeav men anser som av av-
snitt dessa bör avhjälpas andra sätt.att

Redan här vill vi dock förutskicka vi det lämpligt tillatt attanser
försäkringskassornas hjälp och ledning fram beskrivningar bl.a.överta

5 I8-0l05
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sådana enligt vadsjukdomar i rörelse- och stödjeorganen som man
med hög gradinom den medicinska vetenskapen är överens om en av

arbetet.orsakade skadebringande faktorer isannolikhet kan avvara
anspråkkanbeskrivningar, inteDessa uttöm-göra att varasom

rådgivande karaktär.givetvis endast hamande, ska
harde begränsningarockså granskafinns skälDet närmareatt som

gällerskadebegreppet, och detdet generellai det gällergjorts lagen när
skadebegreppetfrån generelladetlag införda undantagende inumera

särskilda för-densjukdomaroch psykosomatiskavid psykiska samt
avsnitti följandeVi kommersjukdomar.teckningen smittsammaöver

på dessabestämmelsernadet gällerföreslå kompletteringarvissa näratt
områden.

skadligpåfrestningPsykisk5.3 som

inverkan

arbetsskada intelagregel skauttryckligEnligt ansessomnumeraen
följdpsykosomatiskeller ärpsykiskskada natur av enensomen av

denuppskattningbristandearbetstvist,företagsnedläggelse, aven
ellerarbetsuppgiftermedvantrivselförsäkrades arbetsinsatser, ar-

förhållanden.jämförligadärmedellerbetskamrater
föreslår vitillämpningslentrianmässigmotverka ettFör att en

undantagsbestämmelsenklargörbestämmelsentillägg till attsom
andra kränk-elleri trakasseriersin grundskadan harinte gäller om

ipåtagliga bristerliknande,i andraförsäkrade ellerdenningar av
arbetsmiljön.

års1976 lag5.3.1

psykosoma-också psykiska ochomfattargenerella skadebegreppetDet
emeller-infördes gjordesarbetsskadeförsäkringentiska sjukdomar. När

prop.till kap. 1 § LAFspecialmotiveringen 2itid vissa undantag
följandenämligen tillstatsrådet anslöt sigFöredragande1975/762197.

yrkesskadeförsäkringskommittén.uttalande av

sammanhängandearbetsförhållandenaellerVissa med arbetet om-
besvärtill psykiskakan upphovotvivelaktigtständigheter, gesom

skadligadenemellertid inte denhos arbetstagare, är attartenav
bestämmelsen.falla undermedföra börde kaninverkan som

följd före-tillpsykiska störningarsakensligger iDet natur att av
be-arbetsuppgifter, sviknabytearbetstvister,tagsnedläggelse, av
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fordringsförhoppningar, bristande uppskattning arbetsinsatserav
och allmän vantrivsel med arbetsuppgifter och arbetskamrater inte

frånskall kunna föranleda ersättning yrkesskadeförsäkringen.

utgångs-Riksförsäkringsverket gjorde 1990 rättslägesanalys meden
FÖDs vad skador har sin grund ipunkt i samtliga domar avser som

1990:6.faktorer arbetsmiljön ANSER Verketpsykiska i RFV an-
bygger rättsfall,sammanställningar detta slag,märkte äratt av som

bilden. Efterrättsfall kan komma förändratidsbundna och attatt senare
gällde psykisk sjukdom drog RFVredogörelse för domarna somen

sammanfattningsvis följande slutsatser.

före-sådana omständigheter kanfallerUtanför LAFs somram
till detinte direkt anknytervarje arbetsplats ochkomma som

dock trakasserier och mobbningaktuella arbetet. FOD godtar som
ställt beviskravet högt. Högdirekt knutna till arbetet har ar-men

innebärasådan omständighet kanbetsbelastning utgör somen
indivi-till försäkradesinverkan. hänsyn denskadlig Aven tasom

extraordinär arbetsbelastning,krävs detduella förutsättningar en
påfrestningar fysiskt ellervanligtvis parad med andraäven av psy-

betraktas skadlig.arbetsbelastningen skallkiskt slag, för att som
gruppdynamiskaarbetsstudier ochSpeciella inslag öv-som

såväl omfattadeskadliga faktorerningar har accepterats somsom
försäkringens bestämmelser.av

års lagändring5.3.2 1993

På inrådan lagrådet lagtexten ikom undantagen till uttryck i sam-av
lydelse: Somband med lagändringama Undantagen har följande1993.

psykisk eller psykosomatiskarbetsskada skadainte naturanses en av
bristandeföljd företagsnedläggelse, arbetstvist,ärsom en av en en

den försäkrades arbetsinsatsen vantrivsel med arbets-uppskattning av
förhållanden.uppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga

framgårformuleringar anknyter mycket tillLagtextens närasom
1976 års Någonmotivuttalanden. ändring i sak inte ha varitsynes av-

framhållitsedd. pr0p.l992/93:30 heter det endast LagrådetI äratt som
det angeläget den prop.1975/76:l97 fastslagna grundsatsen kom-iatt

till uttryck i lagtexten. Det dock märka lagändringenär att att rentmer
faktiskt skulle kunna tolkas utvidgning undantagsregeln.som en av

arbetsuppgifterByte och svikna befordringsförhoppningar har ut-av
gått i uppräkningen i eller därmedoch stället har tillagts jämförliga

förhållanden.
REKOMMENDERAR Allmänna rådI RFV 1994:3 Ersättning

enligt lagen arbetsskadeförsäkring behandlas undantagLAF deom
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från det generella skadebegreppet har gjorts för skador psykisksom av
FÖDeller psykosomatisk frånEtt antal avgöranden redovisas.natur.

ocksåDe finns alla med i den tidigare nämnda rättslägesanalysen. De
har avgjorts med stöd de regler gällde före den januari1 1993,av som
och de därför råden enbartkan enligt de allmänna exempelses som

frångränsdragningama mellan omständigheter undantagnaärsom
generella skadebegrepp och omständigheterLAFs är attsom anse som

skadlig inverkan mening.i LAFs
någonVår utredning har inte haft möjlighet göraatt egen genom-

gång fungerar ibedömning hur de lagfästa undantagenoch numeraav
haft med bl.a. LO-Rättsskyddpraktiken. Vid diskussioner harsom

åsikten framförts dethar emellertid denoch TCOs arbetsskadeenhet att
tolka välförsäkringskassoma försökaklar tendens hosfinns atten

också fall mobb-undantagsbestämmelser,lagensmycket under t.ex. av
ning eller utfrysning.

vårfästFrån kommunalarbetarförbundet harSvenska upp-man
vårdpersonalpå hemtjänsten ochpersonal inommärksamhet att annan

vården fårnedskärningar iibland och särskilt i tider möta enav --
sådanavårdtagarna leda tillkanaggressivitet och frustration hos som

det finnsmåste sjukskriva sig. Menpåfrestningarpsykiska att man
sådana haranledningarpsykiska besvärknappast exempel att av

godkänts arbetsskada.som

överväganden5.3.3

den tredjepsykosomatiska sjukdomarPsykiska och utgör största
ökar. Redanarbetsskador, och detanmälda är en grupp somgruppen av

granska undantagsbestäm-finns det anledningden anledningen attav
årUnder haroch tillämpning kritiskt.melsemas utformning senare

riktas alltmer de psykosocialaockså uppmärksamheten kommit att
och mobb-Trakasserier sexuell ellerfaktorerna i arbetet. artannanav

stårfrågor ofta i fokus iexempelvis tillning olika slag hör ar-somav
betsmiljödebatten.

åtgärderföreskrifterArbetarskyddsstyrelsen har utfärdat motom
preciserari arbetslivet AFS 1993:17kränkande särbehandling som

åtgärder mobb-för förebygga och vidtaarbetsgivarens motattansvar
arbetsplatsen.ning och trakasserier

såledesfrån skadebegreppetundantag det generellaDe numerasom
sinsemellan tämligen skilda till sinuttryckligen i LAF är natur.anges

med vantrivsel medFöretagsnedläggelse har fögat.ex. gemensamt ar-
finns tillräckliga skälbetskamrater. Vi kan dock inte det slopaatt attse

Vårt frånnågot angivna undantagen. intryckeller formulera deom av
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FÖD på konsekventsin tid mycketrättslägesanalys 1990RFVs är att
skadlig inverkanoch mobbninghävdade trakasserier är typatt en av

detOch har inte belägg förfaller under undantagen.inte attsom
någon i domstolspraxisskett ändring senare.

den kritik kassomasanledning fastafinns detDäremot mottaatt
intekan givetvisframförts. Dettillämpning har accepteras attsom

sjukdomsbe-slentrianmässigt konstaterareller mindrekassan attmer
hänförligadeersättningsberättigande bara därförinte ärär attsvären

arbetsklimatetpsykiskadetförhållanden berortill som
vilkenpreciserarmåste beslutsfattarenkrävaarbetsplatsen. Man att

undantag. Detskulle föreliggaåberopas detförgrund ettattsom
lagtextenså väl definierat iundantageti sinförutsätter ärtur att som

möjligt.
det klargöran-Behövsavspeglar rättsläget.viktigt lagenDet är att
åstadkommaskan detta intelagtext,uttolkningenbeträffandeden av en

lagändringar. Ensamband med vägiefterhand atti änsättannat
deni lagtextenmarkeramissuppfattningarförminska är attutrymmet

i dom-fasthar lagtsoch dylikttrakasserierbeträffandeinställning som
fårinteundantagsbestämmelseninskärpsSamtidigtstolspraxis. att

anslut-itillägg i lagtextenföreslår därför följandeextensivt. Vitolkas
skadangällerVadundantagsbestämmelsen: intetillning sagts omnu

försäkradedenandra kränkningarellergrund trakasserierhar isin av
arbetsmiljön.påtagliga bristerliknande, ieller andrai

sjukdomarsmittsamma5.4

arbetsskadeförsäk-skaföreslår grundligVi görasöversynatt aven
bl.a.denna börVidsjukdomar.skydd vid smittsammaringens man

definition begreppetbredarekonsekvensernaanalysera ar-avav en
arbe-för demgranska skyddetsmitta,betsskada framkallad somav

tredjemansskyddetutredainfektionsklinikervid landets samttar
närmare.

där dei arbetesysselsattaföreslår försäkradeVi äratt somnu
ochV/AIDSHItill följd Herpesför smittariskerar utsättasatt av

särskilda skyddet i LAF.det-bakterie ska omfattas0157EHEC av
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5.4.1 Nuvarande regler

skada olycksfallI 2 kap. 1 § LAF beror änatt annatanges om som
månarbetsskada i denhar framkallats smitta, denanses som rege-av

ringen föreskriver det.
föreskrivaarbetsskadeförsäkringen infördes fann skälNär attman

fram-från generella skadebegreppet det gäller smittaundantag det när
låtainte kan realistisktkallad sjukdom. anförde detMan attatt ansesav

andra infektionssjuk-förkylningssjukdomar ochförsäkringen omfatta
förvärvsar-han eller hondomar kan drabba oavsetten person omsom

sådana begränsad tid.pågår sjukdomar undereller inte. Oftastbetar en
olycksfall, alltidpå den däremotOm skadan har berott är att anse som
framkallats smitta.arbetsskada denäven avom

specialmotiveringen prop.statsrådet anslöt sig iFöredragande
yrkesskadeförsäkringskommitténs förslagsid. till1975/762197 91 att

arbetsskadeförsäk-sjukdomar ismittsammaarbetsskadeskyddet för
uppräkning.särskildringen skulle preciseras genom en

förordningen 1977:284sålunda föreskrifter i 5 §Regeringen har gett om
personskadeskydd FASPoch statligtarbetsskadeförsäkring när enom

försäkradarbetsskada. Försmitta skaskada att enanses somgenom
måste enligt FASPsjukdomarskall omfattas LAF vid smittsammaav

försäkrade hauppfyllda. Antingen ska denförutsättningarvissa vara
med smittämnetdär arbetefått vid arbete i laboratoriumsmittan

sjukdom vidfått vissockså eller hon habedrivs eller ska han typ aven
arbete.angivet slagett av

varit sysselsatthan eller hon harförsäkrade har smittatsOm den när
aktuella smittämnet,med deti laboratorium där arbetatett om-man

enbart la-försäkringen. intesåledes alltid Detfattas han eller hon ärav
försäkringen andraboratoriepersonal skyddas även ut-utan somavsom

lokalvårdare och hant-någon i laboratorium,för arbete t.ex.typ av
alltså själv ha hanterat det smitt-smittas behöver inteverkare. Den som

ämnet.samma
arbetsskadeskyddetinte arbetar i laboratorium gällerOm attettman

finns i ochomfattar dels samhällsfarliga sjukdomar 1.1upptagnasom
1988:1472, dels rad andra sjuk-1.2 bilagan till smittskyddslagen en

förutsättningdomar finns uppräknade i FASP. En allmän är attsom
sjukvårdsinrättning eller ismittokontakten förekommit i arbetet vidhar

vård omhändertagande smitt-arbete vid behandling, ellerannat av en
förande person.

förekommit i arbete vid omhänder-Smittokontakten kan haäven
Skyddethavande eller hantering srnittförande djur eller material.av

gäller inte bara den skadas han utför sina normala arbetsupp-närsom
fårgifter och i sitt arbete handskas med srnittförandeutan var en som
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sjukvårdsinrättningmänniskor, djur eller material. I arbete vid omfattas
lokalvårdaresjukvårdspersonal, hantverkare, m.fl.därför, förutom även

eller lik-eller tillfälligt vid sjukhus, läkarmottagningararbetar fastsom
nande LAF.av

Överväganden5.4.2

Allmänt

genomgång hurnågon egentliginte haft möjlighetVi har göraatt av
fungerarsjukdomarersättning vid smittsammabestämmelserLAFs om

frågangång emellertid kommitharutredningensi praktiken. Under upp
särskilda för-detbör omfattassjukdomarytterligare smittsamma avom

några sjukdomar kannågon ellerellersäkringsskydd LAF omsom ger
bort.tas

fråganborde utredatalar försig skälfinns i och förDet att mansom
sjuk-på smittsammatillämpning dearbetsskadeförsäkringensom

kundeSåledes det värdegrundligt.domarna manomvore avmera
arbets-definition begreppetbredarekonsekvensernaanalysera avenav

utredning visarepidemiologiskOmframkallad smitta.skada attenav
hans ellersjukdom ochmellan försäkradssambanddet föreligger ett en

försäkringen,så kunna omfattasborde dennahennes arbetsplats, av
inte.författning ellersärskilt uppräknat ifinnssmittämnetoavsett om

tillgång tillfinnsflesta smittärrmeni dag för dehar detDet sagts attoss
samband. Förepidemiologiskaför klargörakvalificerad metodik attatt

luftvägsinfektionervirus-framkalladetillämpningen kundeunderlätta
undantas.och diarrésjukdomar

smittskyddetförsäkringsmässigasådan detkonstruktionEn av
smitt-enskilda fallställning tilldet lättareskulle kunna göra att ta av

nödvändigt försökaockså det mindreskulleöverföring. Det göra att
ingå uppräkningenbör ismittsamma sjukdomarvälja de överut som

djursjuk-finnas 60 olikalärersättningsbara sjukdomar. Det t.ex. ca
männi-föras tillspeciella omständigheter kandomar under översom

ingalundaovanliga i Sverige. Detskan. flesta dock synnerligenDe ärär
skyddsvärda.uppräknade desäkert just de i dag är är mestatt som

gångutredningensfråga kommit underharEn är omannan som upp
i deninfektionskliniker ochpersonal arbetar vid landetsinte somsom

smittoriskersvårt försjuka patienterdagliga kontakten med är utsatta
försäkringsskydd de arbetarstarkaborde omfattas som somav samma

vidgjorts gällande de arbetarvid laboratorium. Det har bl.a. attett som
laborato-för smittoriskerinfektionsklinik änärsnarast utsattameren

riepersonal.
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fråga diskussion inomhar kommit till utred-En ytterligare uppsom
arbetsskadeförsäkringensska omfattasningen tredjeär avom man

riskerar föranhörigaskydd. Med tredje utsättasattt.ex. somman avses
fosterstadiet.smitta och barn skadas undersom

arbetsskadeförsäkringen harFrågan omfattasfosterskador ska avom
1990/91:SfU 16Socialförsäkringsutskottet ibehandlats tidigare. angav

skyddet fosterrehabiliteringsersättning s. 49Rehabilitering och att av
åtgärder och inteförebyggandeborde lösas ut-genom engenom

från arbetsrniljöerskyddasGravida kvinnor bordevidgning LAF.av
fosterskadorKunskapenför fosterskador.kunde medföra risk omsom

arbetsmiljöområdet-inte minstbegränsad och läget-emellertidvar
följadock uppmärksamtförutsattesArbetarskyddsstyrelsenoklart.var

föreskrifter iområdet utfärdaochforskningsarbetetfortlöpandedet
arbetsmiljön.ifosterskador upptäcktesfall risken förde

uppmärksammatArbetarskyddsstyrelsen harVi har inhämtat att ar-
på grundfosterskadorrisken förkvinnor ochbetsmiljön för gravida av

föreskrifterna AFSutfärdaarbetsmiljöniriskfaktorer attgenom
implemente-ammande arbetstagare,och1994:32, Gravida ärsom en

EU-direktiv 92/85/EEC.ring av
Vård-såväl PolisförbundetinomerfaritEnligt vad vi somanser man

derisker inomsärskilt förtredjeförbundet SHSTF är utsattatt man
uppfattningoch förbundensmedlemmaryrken deras representerar,som

regler.skyddas enligt LAFstredje börär ävenatt man
exempel,med konkretsin inställninghar belystPolisförbundet ett

narkotikapåver-ingripandesamband medpolisman idär motett enen
Polis-från den gripne.blodhepatitkad biltjuv smittades genomav

medi hepatitockså sambo insjuknadehansoch sedermeramannen
sjukhus. Polismannenvårdades längre tidochleversvikt menen -

arbetssjukdom. Paretgodkändsjukdomenhans sambo fickinte som-
inträffade.svårigheter följd detfick ekonomiska som en av

någon egentlig utredninghaft möjlighetVi har inte göraatt av
mångaharfrågan skadelidande tredje Denersättning man.om

finns emeller-analyseras Detbehöver förmodligenaspekter och noga.
tredjesmittoöverföringpåtaglig för följdernatid manav enen oro

VårdförbundetPolisförbundet ochframför allthos medlemmarna inom
bör allvar.vi tyckerSHSTF. Det är att tamanen oro som

förut-frågorna defunnit de nämnda denVi har är attartenatt av
området möjlig-ingående den vi har haftutredning änsätter en mer

föreslår därför dethet tid vi har till förfogande. Vimed dengöra attatt
skydd vidarbetsskadeförsäkringensgrundliggörs översynen mera av

smittsamma sjukdomar.
några punkter granska detVi har inskränkt till närmareattossnu

den försäkrade varit syssel-skydd arbetsskadeförsäkringen närgersom
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i arbete sjukvårdsinrättningvid eller i arbete vid behandling,satt annat
vård eller omhändertagande srnittförande eller vidav person om-
händerhavande eller hantering smittförande djur eller material. Efterav

samråttha under hand med expertis vid Socialstyrelsens srnitt-att
föreslårskyddsenhet vi följande ändringar.

Förändringar FASPi

och klövsjuka särskilt uppräknade sjukdomarna.Mul- tillhör de i FASP
någottill endakänner i fall sedan 1930-talet inteMen vart exem-man

människa.det kunnat upphov till sjukdom hos Detpel allsatt ge
låta omfattanågot försäkringenfinns därför inte längre behov attav

frånföreslår uppräkningen isjukdomen. Vi sjukdomen ska bortatt tas
5 FASP.§

V/AIDS och 0157- bakterie smittämnenHI EHECHerpes är som
ådraförsäkrad riskerar sigförekommer i Sverige och att genomsom en

förekommer i högmed srnittförande djur och Herpes Barbete personer.
apskötareimporteras. Nyligen harfrekvens hos enapor som

fått apsaliv i När detutomlands avlidit i sjukdomen efter ha ögat.att
7-bakterie finns detV/AIDS och EHEC 015gäller smittämnena HI stu-

från Sjuk-smittspridning kan ske tilldier visar att person person.som
samhälls-kan klassasdomar till följd dessa smittämnen även somav

sådana punkterna och 1.2farliga, de finns inte i 1.1upptagna sommen
i bilagan till smittskyddslagen. e

exempelvistänka sig smitta till följdoch för sig kanI att avman
redan i dag.i omfattas försäkringsskyddetHIV/AIDS realiteten av

arbetet, denSådan oftast betecknas olycksfall ismitta kan närettsom
oförutsedd händelse. Viöverförs plötslig, ovanlig eller ansergenom en

låta frågan srnitt-godkännandeemellertid det riktigast inteatt av enom
beroende dennasjukdom arbetssjukdom typ av reso-som vara avsam

nemang.
föreslår i där deVi därför försäkrade sysselsatta arbeteäratt som

HIV/AIDS ochriskerar för smitta till följd Herpesutsättasatt av
-bakterie skyddet iEHEC 0157 ska omfattas det särskilda LAF.av

såledestill följd smittämnen bör föras till deSjukdomar dessa sär-av
skilt uppräknade i 5 § FASP.
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Sambandsfrågor5.5

godkändarespektivenedgången antalet anmäldaikraftigaDen ar-
arbetsskadesjuk-påframför alltförmodligenberorbetsskador att

så på demycketoch intejuli 1993slopades den 1penningen nya
Även sysselsätt-minskadeår. deninfördesbevisregler sammasom

ha spelat in.på arbetsmarknaden kanningen
bevisreglerdagensbytamöjligheten motVi har övervägt utatt en

skadeståndsrätten ochställen inomandrafinnsenklare, somsom
bevis-nuvarandeför dedockförstå. Vi harlättare attstannatär att

för-åtgärder förolikaföreslår i ställetbehållas ochreglema bör att
tillämpningen.bättra

Bakgrund5.5.1

bevisregelfrån börjanhadeyrkesskadeförsäkringentidigareDen en
skadlig in-och visssjukdommellanorsakssambandinnebar att ensom

skäl taladeövervägandeinteansågs föreliggai arbetetverkan om
restriktiv ochansågs fördocklagenTillämpningen ettdäremot. somav

skullesambandbevisregeln1968infördeskritikenresultat att ansesav
be-Sammatalade däremot.skälstarkarebetydligtinteföreligga om

fördes sedanorsakssamband överpresumtion förstarkmedvisregel en
arbetsskade-generelltprincipifickvisamtidigttill LAF, ettsom

begrepp.
medicinskmedpraxisförarbeten ochkombinerades iBevisregeln en

åtminstone skulledetinnebarfarlighetsbedömning att vara sanno-som
verk-vållat skadanhademenadeförsäkradedenfaktorlikt denatt som
ellerhansjukdomsbesvärtill denupphovkundeligen typ somavge

fått.hadehon
gällerfrån vadskiljer sigorsakssamband skaAtt sompresumeras

enskildeden för denMotivet tillskadeståndsrätten.inomt.ex.annars
arbetsskadeförsäkringeninomförmånliga bevisregelnmycket angavs

bära denförsäkrade skulleenskildedenoch inteförsäkringenattvara
ofull-vetenskapensmedicinskadenbli följdenkanrättsförlust avsom

fastslå samband.komlighet att
under slutetkritiserades starktutvecklingArbetsskadeförsäkringens

godkändaochAntalet anmälda1990-talet.början1980-talet och avav
också kostnadernadärmedkraftigt ochmyckethade vuxitarbetsskador

hadei praxisutvecklingsades denOrsakenför försäkringen. somvara
be-och denskadebegreppetgenerellablivit följden det gynnsammaav

visregeln.
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Samtidigt ska många också positiva tillsägas utvecklingen.att var
Det generella skadebegreppet hade lett till försäkrade till följdatt som

skadebegreppets utformning i tidigare lag frånutestängda möj-av var
lighetema få sin skada bedömd arbetsskada fåkundeatt rättensom nu
till frånersättning arbetsskadeförsäkringen prövad. ocksåMan kunde
peka på många medicinska kunskaper hade vunnits skadorsatt nya om
uppkomst i arbetslivet följd regelverket i arbetsskadeförsäk-som en av
ringen.

Arbetsskadeförsäkringsutredningen konstaterade 1992 bak-mot
grund de erfarenheter hade vunnits tillämpningen LAF attav som av av
kombinationen generellt arbetsskadebegrepp och mycketettav en ge-

bevisregel svårigheter upprätthållai sig kan ha lett till klarnerös att en
avgränsning mellan arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdo-

sådanaDet problematiskt värdera omständigheterär rättatt utan-mar.
för förvärvsarbetet kan bidra till sjukdoms eller försämringssom en

åstadkommauppkomst och utveckling. Om ville tydligareman en
ofrånkomligtgränsdragning det bevisregeln.omprövaattvar

Efter Arbetsskadeförsäkringsutredningens infördes fr.o.m.översyn
den januari 1993 uttrycklig lagregel det gäller farlighets-l nären
bedörrmingen. Enligt denna ska det föreligga hög graden av sanno-

sådanlikhet för faktor ska kunna upphov till skada denatt en ge en som
försäkrade har. Vidare den tidigare presumtionsregeln denersattes av
nuvarande sambandsregeln. Denna innebär i korthet det krävs över-att
vägande skäl för skada skadligaska orsakad denatt en anses vara av
inverkan den försäkrade varit för.utsattsom

5.5.2 Utvecklingen under 1990-talet

Under 1990-talet har återantalet anmälningar arbetsskada minskatom
Ävenstarkt. andelen godkända skador har minskat kontinuerligt. Vi har

i uppdrag årensanalysera de förändringar i arbetsskadeför-att senaste
säkringen i syfte frågan försäkringen tillfreds-överatt se om ger en
ställande trygghet för den drabbas arbetsskada.som av en

någraDet inte möjligt dra säkra slutsatser den statistikär att av som
finns tillgå. heller genomgångInte de årens domaratt senasteger en av
från högre instans uttryck för någon tendens det gäller vilken in-när
verkan de bevisreglema haft utvecklingen. reglerna harDenya nya

gällt för kort tid och få.avgörandena för domar har hittillsännu Ingaär
refererats. I riksdagsmotioner och i den allmänna debatten har dock
många inte minst den starka minskningen antalet god-menat att av
kända belastningsskador följd de reglerna.är en av nya
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låga antalettidigare mycketjämfört medHuvudorsaken till det an-
emellertid likaskullekan registrera gärnai dagmälda skador som

juli 1993.slopades den 1arbetsskadesjukpenningenkunna attvara
därmed oftahararbetsskada eller inteFrågan föreliggerdet enom

fråga för-något år blivitefterkanskeförrän detaktualiseratsinte om
denbestående nedsättninggrundeller livräntatidspension avenav

Även arbetsskador hargodkändaarbetsförmåga. antaletförsäkrades
deanledningendet säkerthär ärhellerminskat starkt. Inte är att nya

bevisreglema.
för prövninginkommerärendenantaletvisarStatistiken att som

arbets-ärendenAntalet avslag iså lågtvaritharaldrig omnu.som
också för detså lågt. talarvarit Detaldrigheller attskadeersättning har

hararbetsskadesjukpenningenslopandetväsentligti allt är or-somav
godkändaandelenrespektiveanmälningarantaletnedgången isakat

arbets-förändringarnastarkadeockså pekavillviskador. Men
1990-talet.undersjunkit starktSysselsättningen harmarknaden.

Arbetsskadeför-1997:17,Arbetslivsinstitutet,frånI rapport nren
konto-belastningsskador hosdomstolbedömningen isäkringen av-

vetenskaplig med-underframtagitssjuksköterskor,ochrister som
Psykologiska ochdeochArbetslivsinstitutetforskare vidverkan av

dom-hävdasuniversitetStockholmsvidinstitutionerna attJuridiska
kri-kraftigadenresultatförsäkringskassornaochstolarna ett avsom

revisorerfrån riksdagensinte minstochopinionenden allmännatiken i
1990-börjanredan irestriktivtbetydligtLAFbörjade tillämpa avmer

påpekas idetSamtidigthade införts.bevisreglemadetalet innan nya
till-domstolarnasiskillnadernaregionalade storarapporten att var

lämpning.
lagändring-redan förerestriktivitetbetydandeintryckSamma av en

arbetsskade-TCOsLO-Rättsskydd ochförföreträdareredovisarama
vår meningenligtdetoch för sigImed ärvid diskussionerenhet oss.

icke ringaiförvånande tillämpningensärskiltunikt ellervarken att om-
väl-opinionen. Dettaallmänna äri densvängningarnaföljerfattning

gällerdetsocialrätten,från delar närandrafenomenkänt t.ex.av
från straff-ochmissbrukare,ellerbarntvångsomhändertaganden av

läng-frihetsstraff ellerovillkorligautmätningengällerdeträtten när av
dessa.den

skärp-måhända betydelsenutgångspunkter sigFrån dessa ter av
överskattad.någotbevisreglerarbetsskadeförsäkringensningama av

handläggarenförenkling, hävdatsvissnaturligtvis medhar,Det atten
eller föropinionenallmännabl.a. denunder intryckdomareneller av

bevis-bedömning hursinledande politikeruttalandenden delen görav
reglema än ut.ser
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bevisregel5.5.3 En ny

mångas så krångligbevisregler har enligt uppfattning utfonn-LAFs en
exempelocksåförstås försäkrade. finnsning de sällan kan de Detatt av

missförståtts utlåtanden i arbetsskade-de läkareatt av som avger
Även handläggare förekommer detärenden. bland försäkringskassomas

allvarligarnissförstås, liksom det finns exempel i domarreglernaatt
i de olika bevisleden.sammanblandningar kravenav

och bl.a. i domar gjortstill lagreglemahar i förarbetenaDet senare
faktorssannolikhetsprövningenmånga utmärkta beskrivningar av enav

fråndetsjälva sambandsregeln i LAF. Menskadlighet och kring är
utformninginte bra reglerna harrättssäkerhetssynpunkt givetvis om en

förstås yrkets verkligadembara kan vägnar är experterav somsom
också rättsmedvetandet urholkas.området. kan leda tillDet att

innebär ersättningfinns det regelpatientskadelagenI atten som
sannolikhetföreligger övervägandeför personskada detlämnas omen

övervägandeviss händelse. Begreppetför skadan orsakadäratt av en
1986:225 förockså miljöskadelagensannolikhet används i 3 § att ut-

miljöstörningar.och vissa formermellan skadatrycka sambandet aven
också till det lindra-sannolikhet knyterövervägandeKravet nära an

vissa situationerhar ställt idomstolende beviskrav Högsta uppsom
svårutredda medicinska och tek-skadeståndsrätten, särskilt vidinom

allmännalagar och i denfinns det i dessaniska förlopp. Däremot
särskild farlighetsbedöm-skadeståndsrätten uttalade kravinga en

skadlighet.ning faktorsav en
århåll fått underfrån fackligt har vi höraminstInte att man senare

försäkrings-slentrianmässig handläggning iexempelhar sett en
yrkesmedi-Företrädare föranmälningarna arbetsskada.kassoma omav

försäk-uppmärksamheten dehar vid samtal med fästcinen attoss
avvisandetämligen rigid,enligt deras uppfattning iblandrade möter en

sådana belastningssjukdomarexempelvis gällerinställning detnär som
arbetssjukdomar.för de kandet finns alldeles klara belägg utgöraatt

finnsärendena till specialist, och detAlldeles för sällan skickas exem-
fått utlåtandenpå från specialisterpel läkarintyg icke väga äntyngreatt

sjukdomfrån specialist beslutat inte erkänna anmäldnär att enen man
arbetsskada.som

återinföratillräckliga skäl förVi kan inte det finns attatt nu ense
fanns inom yrkes- och arbetsskade-presumtionsregel det slagav som

årförsälçringama fram till 1993. i synnerhet besluten inteDetta attsom
bedöm-godkänna skada arbetssjukdom ofta grundar sig enen som

inverkan.ning det inte föreligger skadligatt
också till fördel deVi har det inte skulleövervägt om vara om nu-

för-varande bevisreglema kunde bytas enklare, kundeut mot somen
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stås såledesbevisregel övervägande sannolikhetDen somav envar. om
såda-håll skadeståndsrätten skulle kunna uppfyllafinns del inomen

dåfördel skulle kunnagivetviskrav. Det ännu stor atten manna vore
angränsandevunnit burskapfå regel sedan länge rätts-samma som

områden.
årsföreslå sådan regel. 1993för inteVi har dock stannat att nyen

någranågra år, klara tenden-kraft ochhar varit i baralagstiftning ännu
från högre An-få kommitutläsas de domarkan inte rätt.somser av

tillämpningåstadkomma bättrei stället försträngningar bör göras att en
reglernuvarandestyrka mednuvarande reglerna. Detde är attenav

tillordentlig ställningtvå led för med siguppdelningen i att tar omman
farlig-regel därinte. Medinverkan ellerföreligger skadligdet en ny

eller kanskäl förjämsides med andrainhetsbedömningen vägs emot
för faktorsvetenskapliga underlagetför detdet finnas risk att enen

skymundan.iskadlighet kommer
åtgärder för för-föreslår stället rad olikavi iföljande avsnittI atten

bevisreglema.tillämpningenbättra av

Handläggning5.6

utgångspunkterNågra5.6.1

undanskymdår fått ganskahar underArbetsskadeärendena ensenare
förhar kritiseratsHandläggningenarbete.försäkringskassomasroll i

alltförfärgadslentrianmässig ochhåll blivitsina haatt enavmer
inte sällanockså kompetensenhållning.restriktiv Man attmenar

både och läkare.tjänstemänbrister hos
förbättramedförsäkringskassomapågår arbete inomDet attett

åtgärder förcentralabehövsdock dethandläggningen.Vi attanser
handlägg-snabbarefå säkrare ochförutsättningarnaöka attatt en

arbetsskadeärendena.ning av

utvecklats till1980-talethade i slutetArbetsskadeförsäkringen enav
anspråk hosiadministrativaförsäkringsform tog stora resursersom

tilldecentraliseratsHandläggningen hadeförsäkringskassoma. ut
medåtskilliga handläggare sysselsattaoftalokalkontoren där attvar

enbart ärenden enligt LAF.pröva
starktärenden har minskatbilden AntaletIdag är ensomannan.en
försäkringenarbetsskadesjukpenningen har tagits bortföljd att urav

ärendebalansematidigarerättstillämpningen har skärpts. Deoch stora
på varje lokalkontorärendemängdemai arbetats ochhar stort sett av
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handlägger arbetsskadeärenden ofta inte deär större än attsom nu ger
någonarbetsuppgifter till endast enstaka handläggare. fårInte sällan

arbetsskadehandläggaren dela sin tid med ersättningsanspråkprövaatt
inom andra ersättningsforrner.

årensDe kraftiga nedskärningar försäkringskassomassenaste av
också många hårt.har i fall tvingat kassoma prioriteraattresurser

Mycket kraft har lagts ned rehabiliteringsärenden och att t.ex.
klara utbetalningen bostadsbidrag. Arbetsskadeärendena har i detav

fått försäkringskassomas arbete.läget ganska undanskymd roll ien
också årsredovisningar.för detta finner i kassomasBelägg man

låtit sig. Vi har haft diskussioner medKritiken har inte vänta
för försäkrade, med LO-bl.a. företrädare för yrkesmedicinen och de

försäkringsläkareoch arbetsskadeenhet medRättsskydd TCOs samt
då förståttförsäkringskassoma. Vi haroch tjänstemän vid att man ur

kompliceradeolika synvinklar önskar förbättrad handläggning deaven
arbetsskadeärendena.

Några framför allt framfört handlägg-dem vi talat med har attav
färgadpå håll slentrianmässig, den iblandningen sina blivit ärattmer

bådehållning hosrestriktiv och kompetensen bristeralltför attav en
svårbedömdaläkare. minst gäller detta itjänstemän och Inte ären-mer

Ocksåbelastningssjukdomar. i fall där detden exempelvisrör nu-som
sådana kangoda vetenskapliga belägg för skadorfinns att varamera

fåavslås skadorna godkändaarbetsrelaterade ibland kraven att som
arbetsskador utredning med motiveringen det intenärmare attutan
föreligger skadlig inverkan.

arbetsskadeprövningen, efterEn sak har tagits är attannan som upp
ståndi regelsystemet, kommer till välde förändringar skett sent.som

fågång långkommer i det ofta alldeles för tidOch den välnär atttar
alltidframhålls ofta det för den skadade intebeslut. Det ganskaett att

fåså ersättning han eller hon ska grund sinavgörande vilkenär av
skada skadan faktiskt blir godkänd arbetsskada.attsom som en

någraVi har inte haft möjligheter bedömningar hurgöraatt egna av
påståddaförhåller de bristema i handläggningen,det faktiskt sig med

intrycket handläggningen olika behöver förbättrassättattmen av
förstärks det resultat Riksförsäkringsverket redovisar iav en upp-som
följningsrapport arbetsskadebegreppet beslutsunderlagens kva-Nya -
litet redovisarRFV 1997:1.

RFV konstaterar i beslutsunderlagen skiftandeärattrapporten av
kvalitet. hälften granskade ärendena beslutsunderlagenI deav anses

Ävenhålla godtagbar kvalitet medan övriga underkännes. kvalitetenen
på försäkringskassans beslutsmotiveringar varierar väsentligt.

Enligt dåligtRFVs mening besluten underbyggda. Arbetsplatsut-är
redningama bristfälliga, och RFV konstaterar i hälften ärende-är att av
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skadlighetsfrågan någoninte utredd eller sambandsbedömningärna
framgår någraärenden det inte det finns ersättnings-gjord. I flera om

svårtanspråk. många dessutom vadärenden detI ärär prö-att se som
svårt lagstiftning har tillämpats. Envilkenoch det är attvat, se som

knapphändigt skrivna ochföredragningspromemoriemadel ärstor av
lagstiftningsvåra obetydlig mängd ärenden har felfölja. inteIatt en

tillämpats.
kravskadebegreppet ställerkallar detDet RFV storastramarenya

de flesta fall utredningunderlaget. RFV saknar idet medicinska om
sambandsfrågomaskadlighets- ochbeträffandeläkarnas ärresonemang

vetenskapligt grundade.logiskt och
årfrån år 1995, och det1994 ochUnderlaget för ärrapporten avser
vår ingetdock enligt meningnuläget. finnsegentligen inte Det som

påtaglig förbättring.undergåttförhållandenaindikeraskulle att en mera
förhållandena blivitanledning befarafinnsDet tvärtom att att snarare

ned sin personaltvingats skäraeftersom kassoma ytter-än sämre, att
årligare efter 1995.

antalet anmälningarockså allmänt pekaskälDet finns attatt rent
år försäkringskassor-det gällerstadigt undertill JO har ökat närsenare

ocksåsocialförsäkringsornrådet. vanligt JODetinomarbete är attnas
socialförsäk-anmärkning handläggningenanledning tillfinner mot av

regler.förvaltningslagensringsärenden enligt
för kvalitets-ligga till grundhaft till syfteuppföljning harRFVs att

och resultatet kan enligt RFVförsäkringskassoma,diskussioner ut-
kontinuerlig systemtill-modell förframtagningunderlag förgöra enav

hållerbeslutsunderlagen. RFVkvalitetssäkringoch att tanuavsyn
sådan modell för LAF.fram en

nödvändigtvis behö-intebristfälliga beslutsunderlagDet är sant att
också varit felaktiga ii sakbetyda besluten i ärendenaatt sammaver

för-också kassoma själva förredanutsträckning. Mycket görs attav
arbetsskadeärendena i olikapå handläggningenbättra kvaliteten av-av

seenden.
fårunderstryka det sagda inteviktigt förDet är även tasatt attoss

vivi redan harenskilda handläggarna. Somkritik de nämnt sersom av
år resultat de nedskärningarutvecklingen under ett somsenare som av

utsträckning sig tvinga-försäkringskassoma i vissgjorts och settattav
ärendeslag.de prioritera andraatt

arbetsskadeförsäkringen 1993infördes iDe skärpta regler som
vår försäk-mening krav omfattandeställer emellertid enligt mer

varje enskilt ärende vadringsmässiga och medicinska utredningar i än
det oftaEfter anmälan arbetsskadafallet tidigare. äromsom var en

medicinskautredning inte bara denödvändigt grundliggöraatt aven
förhållandena enligt inhämta läkar-försäkringskassan ska 13 § FASP-
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utlåtande anmäld arbetsskada också förhållandena påutanom av ar--
betsplatsen.

årUnder har inriktningen inom den allmänna försäkringensenare
fåttarbetslinjen och rehabilitering allt ocksåbetydelse förstörreen

framhållerarbetsskadeförsäkringen. avsnitt 5.10 viI värdet attav ar-
påbetsskadeförsäkringen kommer in relativt tidigt stadium ochett ga-

föreslården försäkrade ekonomisk trygghet. Vi det skaattranterar en
under tidinföras ersättningsform, kallad omställningsersättning,en ny

genomgårdå bl.a. arbetslivsinriktad rehabilitering. Detden försäkrade
aktiv roll tidiga-här kommer arbetsskadeförsäkringen änatt en merge

både iställer ökade krav samarbete och effektivitetvilket i sin turre,
handläggningen.

tillämpasarbetsskadeförsäkringen i fortsättningen ska kunnaFör att
måste socialförsäk-på försäkringskassomas handläggare,bättre sättett

be-läkarna möjlighet utveckla sina roller iringsnärrmden och attges
vårenligt uppfattning därför angelägetslutsprocessen. Det är att man

åtgärdernågra centrala för öka förutsättning-punkter vidtar attmer
få arbetsskadeären-säkrare och snabbare handläggningattarna en av

dena.

snabbare handläggning5.6.2 säkrare ochEn

säkraArbetsskadärendena inte sällan komplicerade. Förär att en
föreslår ska kon-kvalificerad bedömning vi ärendehanteringenatt

något några Genomsnittligttill i varje kassa eller kontor.centreras
arbetsskadehand-kassor bör bilda avdelningar med 5 10stora -

läggare.
år fåföreslår försäkringskassoma för ska särskildaVi 1999att

medel miljoner kronor för kompetensutveckling det10 närm.m.- -
gäller arbetsskadehandläggningen.

vårtArbetsskadeförsälqingen ska förslag i avsnitt 5.10genom
fåomställningsersättning aktiv roll under rehabilite-om en mer

ringen den skadade. ställer särskilda krav samarbetetDettaav
mellan kassans olika handläggare.

föreslår fråganVi allmän riktpunkt skada utgörattsom en om en
såarbetsskada ska slutligt kassan möjligt ochprövas snarten av som

månader från ersättningsanspråkinom 6 det har väckts,senast att om
det inte på grund komplicerade medicinska utredningar ellerav av
andra särskilda skäl finns anledning dröja med beslutet.att
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Arbetsskadeärendena inte sällan komplicerade och kräver hög kom-är
uppehålla sådanhandläggarna. kunna hög kom-hos Förpetens att en

arbetsskadeärendenakvalificerad bedömning ioch säkra trorpetens en
åter koncentreras.vi det nödvändigt ärendehanteringenär att

håll kassavärlden redandel inomVi medvetnaär attom man en
förlägga prövningenexempelvisinlett koncentreringhar atten genom

område region tillellerarbetsskadeärenden inomalla sär-ettett enav
sådan utveckling,hindratTidigare har lagstiftningenskilt kontor. en

administrationreformering kassomasefter den nu genom-somavmen
undanröjda.förs hindrenär

små kassorlängre. Förvår bördock uppfattningDet är att man
tilltill centralkontoret ellerbör förläggaskanske all handläggning ett

handläggningen kan kon-kanskekassorenda lokalkontor. I större
inågra få riktmärke kanlokalkontor. Etttill attcentreras vara man ge-

avdelningar med 5 10försäkringskassor bildarnomsnittligt stora ar--
och analys itill diskussionDå möjligheternabetsskadehandläggare. bör

vidmakthålla högoch tillsvårare till intemutbildningärenden, att en
då också följafår möjlighetväsentligt.kunna öka Mankompetens att

rättsutvecklingen säkrare sätt.ett
hör framför alltkoncentrerad handläggningmedTill fördelarna en

iFelaktigheterrättsäkerheten stärks.likformigheten ochkvaliteten,att
förenhetliga rutinerskaparkan avhjälpastillämpningen att mangenom

svåra-diskuteraockså handläggarnablir lättare förhanteringen. Det att
varandra.ärenden medre

Vi dockavståndet till den försäkrade.ökarnackdelEn är troratt
tillden försäkrade haöverdriva behovet hosinte ska näraattatt enman

prövningen sker redanpersonlig träff med handläggaren. Den mesta per
ocksåmånga för dei fallstället kan dettelefon eller med brev. I

arbetsskador finnskunskapfördel kassansförsäkrade till att omvar
påhandläggarefå kontakt med kunnigkan bli lättaresamlad. Det att en

området.
försäkringskassomahåller tillsammans medRiksförsäkringsverket

kan underlagpå bedömningsinstrumentarbeta fram utgöraatt ett som
beslutsunder-och kvalitetssäkringför kontinuerlig systemtillsyn aven

hante-arbetsskadeärenden den s.k. Q-ben LAF. Ilag och beslut i
ökad säkerhet iingår sakkunnigkontroll, bidrar tillringen bl.a. som en

vidareutvecklarangelägethandläggningen. Vi det RFV meto-attanser
upprätthållas godför systemtillsyn och det kander kontinuerlig att en

beslutsunderlagen i arbetsskadeärendena.kvalitetssäkring av
arbetsskadeför-komplicerade regelsystemAllmänt ställersett som

vårsäkringen krav god utbildning hos handläggarna. Det är upp-en
öka.fattning andelen handläggare med högskoleutbildning bör Föratt

upprätthålla yrkesskicklighet bör handläggarnagod kvalitet ochatt en
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möjlighet till intern utbildning i arbetsskadeförsäkringens tillämp-ges
ning. Detta blir givetvis särskilt aktuellt följd pågåendedensom en av

försäkringen.översynen av
Vi det bör särskilda medel för säkerställa för-avsättasatt attanser

åt-säkringskassomas möjligheter kompetensutvecklandeatt satsa
föreslårgärder det gäller arbetsskadehandläggningen ochnär attm.m.

årdet för 1999 ska miljoner kronor.10avsättas
föreslår arbetsskadade efter själva sjuk-avsnitt 5.10I att som

erhållaåtergå ska kunnadomstiden inte kan fullt i förvärvsarbeteut en
arbetslivsin-enligt under i första handomställningsersättning LAF en

aktiv ochrehabilitering. lägger stark betoning tidig,riktad Vi enen
åtgärder.förebyggande Dettasamordnad rehabilitering andrasamt mer

fårförsäkringskassans arbetsskadehandläggareför med sig att meren
aktiv roll de har i dag.än

arbetsskada ochföreliggerdet finns anledning detOm att tro att en
rehabiliteringsåtgärd, bör kassanden skadade behöver prövagenasten

Är detarbetsskada. det fallet skakan godkännasskadan som enom
arbetsskadeförsäkringens regler.efterrehabiliteringsplanupprättas en

få så säker och snabb handläggningden försäkrade skaFör att aven
många gånger lämpligtärende möjligt kan det säkerligensitt varasom

frågan ochbåde arbetsskadahandläggare hanteraratt ansva-omsamma
mellanfall bör rollfördelningenrehabiliteringsplanen. Iför annatrar

ocharbetsskadehandläggare tydliggörasrehabiliteringshandläggare och
fungerande samarbete.välsärskilda rutiner skapas ettgaranterarsom

väljerenskilda försäkringskassanOavsett vilken lösning densom
förhållningssätt krävakommer arbetsskadeförsäkringens aktiva att ett

olikakassans handläggare deoch samarbete mellan ären-nära öppet av
arbetsskadeärenden.och Härdeslagen vi här rehabiliterings-avser

få särskild betydelse. börutbyggt datastöd Därutöverkan ett sam-en
dialog i samband med detarbetet stärkas i form löpande görsatt enen

finnsmed den försäkrade.rehabiliteringsplanering tillsammans Det
återinfonnationen mellan de olikaskäl säkerställa ämnesom-även att

rådena. samarbeta med pensions-Arbetsskadehandläggama bör även
handläggarna.

Många ärendenHandläggningstiden i arbetsskadeärenden varierar.
ocksåårklaras inom halvt eller kortare tid. Men det finnsettav

på år Så långauppgifter handläggningstider eller hand-ettom ca mer.
läggningstider naturligtvis inte tillfredsställande.är

också såfå säkerDe arbetsskadade har inte bararätt att utanen en
snabb handläggning möjligt. Det gammal erfarenhet män-är attsom en

kallasniskor skadats i sitt arbete ibland utvecklar vad brukarsom som
ersättningsneuros har med ovissheten hur skadangöraattsom omen

Ocksåkommer bli och kassatjänstemän. förbedömd läkareatt av
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får såhandläggamas del kan det viktigt handläggningenatt ettvara
givetvis för den skullkoncentrerat förlopp möjligt utan att nog-som -

rättssäkerheten eftersätts. I avsnitt 5.10grannheten i utredningen och
handläggning förockså det angelägna snabbhar pekat attav en

få rehabiliteringshämmande effekter.inte arbetsskadeprövningen ska
regler med tidsgränserFinland finns det särskildaI attavsersom

yrkesskadeärenden.Vihandläggningenpåskynda arbetet med anserav
det ladesockså handläggningen i Sverigestyrka fördetatt omvore en

skada ellermedriktpunkt för arbetetfast allmän prövanär att om enen
föreslår därförfattat. Viarbetsskada skasjukdom är senast envaraen

arbets-frågan skadaföreskriverregel utgöri LAF att enom ensom
så och inomdet kan skekassanslutligtskada ska senastprövas snartav

ersättningsanspråkanmäldefrån skadademånader det denattsex
kompliceradegrundintedetarbetsskada,grund avomav
anledningsärskilda skäl finnsandrautredningar ellermedicinska attav

beslutet.dröja med
prövninginte leda tillfår sådan riktpunktNaturligtvis attsenasteen

Ärendetersättningsanspråk fördröjs. börmedarbetskadeanmälanav
Önskar fåförsäkrade sin sakdenså möjligt.det ärprövas snart som

några för det.heller hinderprincip inteföreligger det iprövad senare,

Socialförsäkringsnämnden5.6.3

vårt förslag kon-enligt tidigarearbetsskadorhandläggningenOm av
antaletfåtal varje kassa, börkontor ienda ellertill ettettcentreras

mån.i motsvarandesocialförsäkringsnämnder minskasbeslutande
särskilt skakassastyrelsemaVi rekommenderar övervägaatt

vårtfå enligt förslagnämndersammansättningen i den eller de som
ordförande harinte nämndensarbetsskadeärenden. Omska besluta i

sådan finnssäkerställa kompetensbörjuridisk kompetens, attman
på håll nämnden.iannat

utbildning.arbetsskadeärenden bör ha juridiskFöredraganden i

funktion i hanteringenSocialförsäkringsnärrmden fyller viktig av ar-en
har detsocialförsäkringsnämndenbetsskadeärenden. Det är som

kvalitet. Endastbeslutsunderlagen godför ärattyttersta ansvaret av
får ligga till grunddokumenterade i beslutsunderlagetuppgifter ärsom

hållerarbetsskadebeslutenförutsättning förför nämndens beslut. En att
föredragandesåledes inte bara handläggare ochgoda kvalitet är atten

också har tillräckligsocialförsäkringsnämndens ledamöterutan en
kompetens.
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årgjordeFörsäkringskasseförbundet FKFundersökningEn som
åtgärder för bl.a. social-kompetenshöjandevisade det behövs1997 att

syfte kart-Undersökningensförsäkringsnämndens ledamöter. attvar
hursammansättning och redaförtroendevaldaslägga att tagruppen

fåFK-organisationenisin roll och sitt arbetede uppfattar att ettsamt
förtroendevalda. Endast nioför deunderlag för insatserbättre FKFs

hadeansåg beslutsunderlagentillfrågade ledamöternade attprocent av
ansåg inte hade till-dedålig hälften ledamöternakvalitet. Drygt attav

och dess regelsystem.socialförsäkringenkunskaperräckliga om
till kompe-förslagframhar föranlett FKFUndersökningen att ta

iledamöternastödmaterial för bl.a.åtgärder i formtenshöjande av
skaräknar med dettaFörbundetsocialförsäkringsnämndema. att vara

år 1999.mandatperiod börjarinför denklart somnya
uppmärksammadesutbildningsbehovSocialförsäkringsnämndemas

framtida rollsocialförsäkringsnärrmdemasockså Utredningen omav
nämndledamotemasbetänkandet pekadeSOU 1997: 134. I attman

behöver aktua-utbildningderas behovstärkas ochroll behöver att av
bordeansåg regeringenUtredningen övervägaliseras: attatt

ändamål.för detta"öronmärka pengar
och iförslagtill utredningensanslutit sigRegeringen har sedermera

administrationsocialförsäkringensOmproposition 1997/98:41 m.m.
till följdfrigöraskommerekonomiska attnärmare angett att avresurser

ökaanvändas förMedlen bör kunnaminskar.antalet nämnder attatt
nämnderna.iledamöternautbildningsinsatsema av

arbets-i ärendenhandläggningentidigare föreslagitVi har att om
enda ellertillska koncentrerasvarje försäkringskassaskada i ettett
nämnder skaockså beslutandeföreslår antaletfåtal Vikontor. attnu

detärendena fattasmån. besluten imotsvarande Om näraminska i
tid. Ochhanteringen ochförenklar dethandläggande kontoret sparar

blir detarbetsskada,fåtal ärendenanämnder hanterarendast ett omom
regio-dock finnasupprätthålla kvaliteten. kanoch Detlättare stärkaatt

några generella riktlinjerochmellan olika kassor ärnala skillnader mer
svåradärför att ge.

fattasocialförsäkringsnämnder börallaHuvudregeln är attannars
Anledningen till dettabeslutas närrmd.beslut i alla ärenden äravsom

social-få tillfredsställande överblickförtroendevalda skade överatt en
emellertidregeringenproposition 1997/98:41försäkringen. I attanger

invånarantal försäkringskassor ochmellan olikade skillnaderna istora
försäkrings-avstånden mellan kontoren vid vissade geografiskaäven

olika hos försäk-kan behöva organiseraskassor nämndernagör att
ringskassoma.

ska deteller ekonomiska skäl,det finns organisatoriskaOm stora
finnas möjlighet för kassansenligt propositionens förslagdärför sty-en
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relse besluta eller flera slags ärenden endast ska beslutasatt att ett av
någon någraeller nämnder inom kassans verksamhetsområde. Möjlig-
heten bör dock uttnyttjas restriktivt.

Arbetsskadeärendena liten och ofta mycket kompliceradär en grupp
Viärenden. detta bör starkt skäl för kon-ännuatt ett attav anser vara

någon någrabesluten i dessa ärenden till endast eller nämndercentrera
varje kassa. Eftersom det ankommer varje kassas styrelse självatt

besluta detta, kan vi endast understryka nödvändigheten be-attom av
såslutsfattandet koncentreras för den ska kunna fungera till-att ett

fredsställande möjligt.sätt som
vid inrättandet socialförsäkringsnämn-En grundläggande tanke av

dema ledamöterna ska tillföra sakkunskap villkor och för-att omvar
hållanden på propositionenarbetsmarknaden och arbetsplatser. I

på socialförsäkrings-1997/98:41 har regeringen slagit fastnytt att
nämnden i framtiden liksom i dag i sin helhet skaäven vara samman-

särskild kompetens.förtroendevaldasatt utanav annan,
vår emellertid skäl rekommendera kassa-Enligt mening finns det att

istyrelsema i framtiden själva ska samtliga ledamöterutsesom-
socialförsäkringsnämndema särskilt sammansättningen iövervägaatt-

få vårtden eller de nämnder enligt förslag ska besluta i arbets-som
skadeärenden. I första hand bör inte nämndens ord-övervägaman om
förande bör inneha juridisk kompetens. Om nämndens ordförande sak-

juridisk kompetens, bör med tanke ärendenas inte sällan in-nar man
sådanvecklade juridiska beskaffenhet försöka säkerställa kompe-att

på hållfinns i nänmden.tens annat
frågaviktig i naturligtvis vilkenEn detta sammanhang kompetensär

föredraganden i socialförsäkringsnämnden har.
I propositionen 1997/98:41 Socialförsäkringens administration

sid framhålls89, särskilt föredraganden i socialförsäkrings-attm.m.,
nämnden bör ha goda kunskaper, erfarenhet och allsidig kompetens.en
Frågan behövde dock påinte regleras särskilt det fick ankommautan
försäkringskassans styrelse i särskilt beslut vilka kunskaps-att ange

påoch kompetenskrav ska ställas den till föredragandeutsessom som
påoch kassans direktör vilka tjänstemän ska hanärmareatt ange som

till uppgift föredra ärenden inför nämnden.att
Vår uppfattning arbetsskadeärendena med sin blandningär att av

inte sällan komplicerade medicinska frågeställningaroch juridiska
ställer särskilt höga krav föredragandens kompentens. Det finns där-
för mycket talar för arbetsskadeärenden bör föredras i social-attsom
försäkringsnämnden tjänsteman med juridisk utbildning.av en
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5.6.4 Läkarens roll i beslutsprocessen

får bådeLäkarna utbildning i försäkringsmedicin under sin grundut-
bildning, och under vidareutbildningen tillunder AT-tjänstgöringen

inte det gällerspecialist. Det angeläget den ökar minst närär att ar-
tillämpning.betsskadeförsäkringens

kurserdet försäkringskassoma anordnarHuvudsakligen är som
utbildning. Vi tycker detför läkare i försäkringsmedicin under äratt

Riksförsäkringsverket stödja kassomasuppgift förviktig atten
medverkan i läkarutbildningen.

Riksförsäkringsverketvidare det angelägetVi äratt att somanser
tillämpningarbetsskadeförsäkringensled i överöversynenett serav

läkarutlåtanden anmäld arbetsskada.formulären till om
utlå-okomplicerade fall ellerinte sig enkla ochOm det rör om

vår uppfattningenligtspecialist, börtande redan har avgetts av en
tillarbetsskadeärendenregelmässigt skickaförsäkringskassan mer

området.aktuellaspecialist detgranskning av en
få viabör ökadeenheterna i landetyrkesmedicinskaDe resurser

sjukvården de ökadeoch för klarastatsbidragen till hälso- att upp-
vårakan bli följden förslag.gifter som av

arbetsskade-expertisen väl insatt iden medicinskaDet viktigt ärär att
såvälvår de behandlandeEnligt mening behöverförsäkringens regler.

försäkringsläkamas roll stärkas. Detoch intygsgivande läkarnas som
tillämpning och inten-utbildning regelverket och dessbehövs omom

upprätthållas behövskunnabakom reglerna. Ska kompetensentionerna
derassådan både grundutbildning och underutbildning under läkarnas
i denväl insattfortsatta tjänstgöring. Försäkringsläkaren bör även vara

tjänstemanläkare ochdubbla roll hon eller han har somsom som
försäkringskassan.

arbets-Läkarutlåtanden arbetsskadeärenden ska avgivna just ii vara
i ärendei andra sammanhang,skadeärendet. Intyg t.ex. ettavgettssom

utlåtandesärskilt i arbets-förtidspension, bör inte godtagas somom
utlåtandet framgå vilken diagnos läkarenskadeärendet. bör det klartAv

den skadades sjukdom.sätter
utlå-kärnfrågomapå behandlar i sinaKraven läkarna verkligenatt

påklarare, liksom omdömena grundastanden behöver formuleras att
fråga bådeenskilda ärendet. viktig för-verklig kunskap det Enom som

fårläkarnasäkringskassor och domstolar behöver uppmärksamma är att
utgångeninformation i efterhand i de ärenden där de har varit en-om

gagerade.
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finns anledning peka försäkringsterrninologin iblandDet att att
från läkarvetenskapens Etiologin, läranskiljer sig väsentligt termer. om

vetenskapen,orsaker och uppkomst inom den medicinskasjukdomars
samband.från regler försäkringsmedicinsktskiljer sig exempelvis om

missförstånd i ärendehandläggningen där-förminska risken ärFör att
utbildning.information ochfinna bra former förför viktigt att

avläggsfå dels läkarexamen,läkarlegitimation krävsFör att som
månaders praktiskhögskola, dels 18studier videfter terrniners11

legitime-AT-tjänstgöring.eller Denallmäntjänstgöringtjänstgöring
genomgåskall därefteruppnå specialistkompetensvillrade läkare som

handledning ochdå arbetar underårs vidareutbildning, läkarenminst 5
genomgår teoretiska kurser.vissa

företrädare förhar haft medutredningendiskussioner vi iVid som
rått samstämmig-läkarkåren har detbåde ochförsäkringskassor storen

handläggningenimedverkanläkarna i derasbåde kravenhet avom
utbild-främst iföreliggerbristeroch dearbetsskadeärenden somom

olikatidigareockså uppmärksammatsFrågorna harningshänseende. av
utredningar.

bestämmelsernai uppdraghadeIntygsutredningen, överatt sesom
intyg ochutfärdasjukvårdspersonal i tjänstenhälso- ochför ut-att

sinläkarna ibl.a.SOU 1993:71betänkandelåtanden, föreslog i attett
få bättre in-skulledagliga arbetetoch i detvidareutbildninggrund- och

deutlåtanden ochochställs intygde kravformation omsomom
såvälfå förutlåtanden kanochbristfälliga intygkonsekvenser pa-som

samhället.tienten som
slutbetänkande SOUföreslog i sittarbetsskadekommitténSjuk- och

grundut-ingå läkarnasskulle iförsäkringsmedicin1996:113 ämnetatt
ochutfärdar intygyrkesutövningi sinläkarebildning. Samtliga som

genomgå,kommitténenligtutlåtanden försäkringen bordetill även av
försäkrings-utbildning iregelbundenanordnad,försäkringskassoma

utlåtan-intyg ochviktiga handlingarhurKommittén belystemedicin.
utbildningsamhället. Denbåde enskilde ochdenden förär gessom

kon-står i relation till deinte alltidsjukvårdspersonalochläkare annan
remissinstansersamtligahar.intygsskrivandet Isekvenser stort sett

kommitténs förslag.tillsig positivayttrade varsom
försäkrings-1996/97:63ansåg propositioniRegeringen ämnetatt

konstate-regeringenutbildning,stärkas i läkarnasmedicin borde men
försäk-föreskrivaockså möjligheterden saknade ämnetrade attattatt

eftersom detingå grundutbildningen,i läkarnas ärringsmedicin skulle
utbildningenssjälv bestämmeri hög gradrespektive högskola som

innehåll.närmare
bordeansåg Socialstyrelsenregeringen övervägaDäremot attatt se

försäkringsmedi-istärka kursavsnittetföreskrifter i syftesinaöver att
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cin under läkarnas allmäntjänstgöring och vilka krav ska gälla försom
specialistkompetens. Ansvaret för fortbildning läkarna ligger i förstaav
hand hos arbetsgivarna, d.v.s. regel sjukvårdshuvudmännen. Rege-som
ringen hade dock erfarit de allmänna försäkringskassoma iatt stor ut-
sträckning redan anordnade sådana kurser kommittén efterfrågadesom
och såg det angeläget och utveckla denna formatt uppmuntrasom av
samverkan.

Enligt regeringens mening borde Riksförsäkringsverket föransvara
sådan utbildnings programinnehåll och utfomming. Det borde ske ien

samarbete mednära Socialstyrelsen och läkarnas organisationer.
Socialförsäkringsadministrationen borde för utbildning-även ansvara

kostnader.ens
Vi har vid samtal med företrädare för Socialstyrelsen och Riksför-

säkringsverket erfarit i samråd utforma och färdig-att attman avser
ställa programinnehållet i fortbildningen för läkarna det beräk-samt att

klart årunder 1998.nas vara
Vi vill för vår del endast understryka vikten läkarna fåratt ut-av

bildning i försäkringsmedicin inte minst det gäller arbetsskade-när-
försäkringens innehåll och tillämpning både under sin grundutbild--
ning, under AT-tjänstgöringen och i form kontinuerlig fortbildning.av

ocksåDet viktigtär chefer med direkt utbildningsansvar för läkarnaatt
information behov undervisning försäkringsmedicin.iges om av

Försäkringskassorna skiljer sig sinsemellan kraftigt frågai om
storlek och Det därför vårenligt uppfattningär viktigresurser. en upp-
gift för Riksförsäkringsverket stödja kassorna det gäller derasnäratt
medverkan i läkarutbildningen.

De läkarutlåtanden enligt 13 § FASP ska inges anmäldsom om ar-
betsskada ska lämnas på blankett enligt formulär Riksförsäkrings-som
verket fastställer efter samråd med Socialstyrelsen. Det sig självtsäger

formulären mycket viktiga instrument fåär föratt de medicinskaatt
underlag oundgängligen nödvändigaär för handläggningenattsom av
arbetsskadeärenden ska bli så säker möjligt. vårDet enligtärsom me-
ning därför angeläget Riksförsäkringsverket led iatt översynenettsom

arbetsskadeförsäkringens tillämpning formulären föröverav attser
med ledning erfarenheterna i tillämpningen från både kassahand-av
läggare och läkare åstadkomma bästa möjliga styrning innehållet iöver
läkarnas utlåtanden.

Man borde i det sammanhanget också kunna komplet-överväga att
de s.k. 28-dagarsintygen inom sjukförsäkringen såtera handläggarenatt

får signal det kan föreligga arbetsskada.atten om en
Enligt vad vi erfarit våravid diskussioner med framför allt yrkes-

medicinsk expertis har det de åren funnits klar tendens isenaste en
landets försäkringskassor skicka allt färre arbetsskadeärenden tillatt
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nöjer sigbedömning. Manmedicinskområdet förspecialister inom
tillknutenförsäkringsläkareden ärofta medfrån sidakassans att som

medicinskadetfår sighandläggsdär ärendet mate-kontordet yttra om
ärendet.rialet i

StockholmiYrkesmedicinska enhetenexempel kanSom attanges
år förärenden70år 1994tilloch fram1980-taletunder mottog perca

Därefter hararbetsskada/sjukdom.frågamedspecialistbedömning om
bedöm-ärenden förantaletuppgickår 1995ochminskningskettdet en
enhetenYrkesmedicinskaEnligttill 38.arbetsskadaeventuellning av

vanligenärendenaStockholmiSjukhusetKarolinskavid numeraavser
lös-berorskadorlättdiagnosticeradeföljdtillbesvär somav mer

luft-ochsjukdomareller asbest, samtningsmedel astmasom cancer
svårbestämbarafåtalendastDäremotvägsbesvär. emot etttar man

belastningsutlösta besvär.skador,ochsjukdomar t.ex.
arbets-200Malmöimiljömedicinska enhetenochYrkes- mottar ca

för-skettemellertiddettalet harår. 1990-Underskadeärenden enper
år främstdet under rörså tillvidaärendeslagenskjutning att senareav

mindreoch i alltsärskilda fallibedömningarfördjupade ut-sig om
belastnings-sjukdomarsvårbestämbarahandlar detsträckning somom

sjukdomar.
lämpligtianledningvår uppfattningenligtfinnsDet att samman-

Även detomfattning.och närinriktningYrkesmedicinenshang överse
liknandeföretagshälsovården behövs översyn.gäller en

försäkringskassandeltidanställdaFörsäkringsläkama, är avsom
ispecialistersällan äni övrigt,verksammakliniskt ärskaoch mervara

okomp-enkelt ochsigmån det intedenI rörenstaka ettänme.ett om
börbedömningförsäkringsläkarensmedräckerfall där detlicerat man

utlåtandetdärärendenskickaregelmässigtvår uppfattningenligt mer -
området tillaktuelladetspecialistredan harinte avgetts enav -

specialist.granskning av
vissakansvårbedömda sjukdomarsådanaExempel vara ar-mer

går emel-Vistödjeorganen.rörelse- ochisjukdomarbetsutlösta t.ex.
skickasbörsjukdomarvilkapreciserarin ochlertid inte närmare som

fall.från fall tillfår i ställetspecialistbedömning. Det avgörassådanför
försäkrings-handläggarenlämpligtkan detfallI tveksamma attvara

be-skickas förärendetinnanförsäkringsläkarenkonsulterarkassan
specialist.tilldömning en

ispecialistbedörrmingenpåminnaanledningfinnsDet attatt ar-om
uppfattningorganspecialistensinte barabetsskadeärenden utanavser

arbetetskunskapersamband baserasåsiktersådanaäven omsomom
specialistkompetensen.yrkesmedicinskadenbelastning, dvs.

delen anslagfårlandet tilliyrkesmedicinska enheterna störstaDe
Yrkes-verksamhet.sinför helastatsbudgetenfrån vialandstinget
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medicinska enheten i Göteborg får anslag via Göteborgsävent.ex.
kommun. Enheterna får sedan själva fördela medlen för täckaatt
åtgärder inom sitt område. Enligt vad erfarit har exempelvis den
Yrkesmedicinska enheten i Stockholm ålagts sparkrav påett sam-
manlagt 30 under budgetårennärmare 1997 och 1998.procent

Vårt förslag regelmässigt skicka ärenden till granskningatt mer av
specialist kan komma innebära bl.a. de yrkesmedicinska enheter-att att

i landet där de flesta utredningar den här karaktären görsna av- -
kommer belastas i ökad utsträckning. åläggsOm enheternaatt ett spar-
krav kan det föra med sig minskade utredningsmöjligheter. Vad finns

dådet för möjligheter öka förutsättningarna fåför in kvalifice-att att
rade specialistutlåtanden i tillräcklig omfattning

Enligt lagen 1993:1651 läkarvårdsersättning normaltom svarar
landstinget för den läkarvårdsersättning inte täcks patientav-som av
giften. Enligt 20 § FASP utgifter för läkarutlåtandenersätts och läkar-
undersökning för skadereglering för och kost i samband medsamt resa
undersökningen med skäligt belopp från arbetsskadeförsäkringen och

statsmedel.annars av
Enligt 2 § förordningen 1984:908 vissa statsbidrag och försäk-om

ringsersättningar för sjukvård lämnas särskilt statsbidrag tillm.m.
hälso- och sjukvården i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.
Enligt 2 § punkten3 i förordningen innefattar det särskilda bidraget er-
sättning för bl.a. läkarundersökningar och utlåtanden behövs försom
de allmänna försäkringskassomas handläggning arbetsskadeärenden.av

Om försäkringskassoma således i framtiden vårtenligt förslag i
ökad utsträckning skulle använda sig möjligheten skicka anmäldaattav
arbetsskador för bedömning till de yrkesmedicinska enheterna, finns
det därför möjlighet resursfrågan iöverväga samband medatt att rege-
ringen och sjukvårdshuvudmännen överlägger det särskilda stats-om
bidraget.
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sjukdomarSvårbedömda5.6.5

konsensus-initiativ tillRiksförsäkringsverket skaföreslårVi taatt
forskare ochmedtillsammansförsäkringskassomadärseminarier

komp-diskuterakandomstolarnaförochläkare representanter mer
frågor tillämp-kringförsäkringsjuridiskaochmedicinskalicerade

ocksåbörBeroendearbetsskadeförsäkringen. ämnetningen av
sjuk-exempelvisdelta,vårdyrkesgrupperandraförföreträdare som

fåRiksförsäkringsverket börVipsykologer.och attgymnaster anser
ändamålet.år 1999 förförsärskilt anslagikronormiljoner2

få uppgiftiRiksförsäkringsverket skaföreslår attvidareVi att
beskrivningartillämpningförsäkringskassomasför uttill ledning ge

arbetsskadesammanhangibedömningarnavetenskapligadeöver
områden.svårbedömdasärskilt

svårutreddasåväl klaraBeskrivningarna bör mersomavse
specialistermedsamarbetefram iskaskador/sjukdomar. De tas
efterochLäkarsällskapetbl.a.Yrkesmedicin och utinom sam-ges

råd Socialstyrelsen.med

läkar-väl dokumenteratochundersökningmedicinskväl utfördEn ett
bedöm-förbetydelseavgörande,sällaninteochutlåtande har stor,

medicinsk under-genomfördarbetsskadeärenden. Eniningen noggrant
försäkradesdenpåverkarså möjligttidigt ävenutfördsökning re-som

såledesharLäkarnautsträckning.i höghabiliteringsmöjligheter en
rehabilite-ibeslutsprocessensåväl irollbetydelsefullmycket som

försäkrade.denringen av
år 1993skärptessambandsreglema är attkonsekvensEn attav

ifråga-arbetsskadagodkändestidigaremånga sjukdomar nusomsom
framhållits detsärskiltvåra direktiv hartillämpningen. I atti nyasätts

kvinnornamissgynnarreglernainneburitarbetsskadebegreppet att
i högrestödjeorganenochrörelse-iarbetsutlösta besväreftersom t.ex.

kvinnor.utsträckning drabbar
detsjukdomarvissaolyckligtgivetvisDet är gene-genomsomom
praktikeniunder lagenfalleregentligenarbetsskadebegreppetrella

sjuk-vissadrabbasså debevishänseendesärbehandlas i att avsom
ersättning. Kravettillsinstyrkasvårare andra rättdomar har än att

detsärskiltmåste närdessutomutredning stortansesnoggrannen
sjukdomar.svårbedömdasärskiltgäller prövaatt

yrkesmedicinenförföreträdareframför alltmedvåra diskussionerI
svårareenhetlighet i deuppnåframkommit störredethar väg attatt en

påkonsensus-konferenseranordnabedörrmingarnamedicinska attvore
sambandinverkan,skadligfrågorområden kringmedicinskaolika om
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och kronicitet det gäller svårbedömdanär sjukdomar. AMF-ar-mer
betsmarknadsförsäkringar anordnade 1980-talet symposier med
sådant syfte, verksamheten har upphört. Som resultatmen ettnumera

konferensema det fram försäkringsmedicinska modeller be-togsav
träffande olika arbetssjukdomar. Modellerna speglade givetvis diskus-
sionen vid de tidpunkter då symposiema ägde rum.

Riksförsäkringsverket pekar i sin tidigare nämnda uppföljnings-
på försäkringskassoma med hjälp försäkringsläkarnarapport att av

borde arbeta aktivt med skapa rutiner för utredning och kunskapattmer
skadlighet i allmänhet. Ett försök gjordes i juni 1996 då Arbets-om

livsinstitutet arrangerade hearing kring belastningsskador.en
Vi föreslår Riksförsäkringsverket ska initiativ till seminarieratt ta

där försäkringskassoma tillsammans med forskare och läkare kan dis-
kutera komplicerade medicinska och försäkringsjuridiska frågormer
kring tillämpningen arbetsskadeförsäkringen. Beroende ämnetav
bör givetvis också företrädare för andra vårdyrkesgrupper delta, som
sjukgymnaster och psykologer. Det värdefulltävenvore om represen-

från berörda domstolar kunde delta. Så fallettanter vid de tidigarevar
nämnda symposiema på 1980-talet.

Syftet ska försöka uppnå konsensus i olika frågor detatt sättvara
företrädarna för Yrkesmedicinen har förslagit. Efter vad vi erfarit är

både inom socialförsäkringen och inom läkarkåren positiv så-tillman
dana tankar.

frågeteckenEtt givetvis sådanhur konferenserär ska finansieras.
Med tanke de kostnader arbetsskadorna för med bådesigstora som
för individ och samhälle tycker vi det rimligt särskilda medeläratt att

inom socialförsäkringsadministrationen.avsätts årFör 1999 vi attanser
Riksförsäkringsverket bör få två miljoner kronor ändamålet.för

Konferenser detta slag har framgått ha värdeansetts ett stortav som
också för administrationen TFA. Det borde därför möjligt förav vara
Riksförsäkringsverket etablera samarbete med AMF-trygg-att ävenett

Ävenhetsförsäkring i dessa sammanhang. Arbetslivsinstitutet, ärsom
för forskning och utveckling inomett bl.a.centrum arbetsmiljö och ar-

betsliv, kan ha intresse delta i sammanhanget.attav
Vi har i avsnitt 5.1 avvisat påtanken det generella arbets-övergeatt

skadebegreppet. Inte heller finner vi skäl gång arbetsförsäk-att, som en
ringsutredningen föreslog, förorda särskilda bevisregler för svår-mer
bedömda sjukdomar och andra lättare för de "klassiska", därmer- -
enigheten sedan länge de kanär arbetsrelaterade.stor attom vara

Vi har möjlighetenövervägt till stöd för tillämpningen föreslåatt
särskilda förteckningar belastningssjukdomaröver och andra svårbe-
dömda sjukdomar, där det i dag finns vetenskapliga belägg för deatt
kan arbetsskada. Risken sådanautgöra med förteckningar dock deär att
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för tillämp-styrandeblir heltdegenomslagskraftsådanfårlätt atten
övergivet.bliriskerararbetsskadebegreppetgenerella attningen. Det

i praktikenskulleförteckningenmedfinnssjukdomarEndast som
förriskföreliggerarbetsskador. Det attgodkändabli t.0.m. ensom

kroppsunder-fordradearbetsgivarentillskulle ledaförteckningarna att
sjukdomar.eventuellauteslutaförnyanställningvarjeinförsökning att

imodellerförsäkringsmedicinskadetidigareVi har nämnt som
AMF-trygghetsför-initiativ.AMFsfram1980-taletbörjan togsav

beskrivningaktuelltillmedverkattidpåsäkring har även en mersenare
"Arbetssjukdomskriftensjukdomsgrupperutvaldavissa genomav -

underlag förvetenskapligtarbete,medsambandinverkanskadlig ett-
Skriftenskadeområden.6bedömningarförsäkringsmedicinska gavs

och"ArbeteskriftserievetenskapligaArbetslivsinstitutetsår i1995ut
1995: 16.hälsa

rådmedicinskttillsattAMFgranskatshadeSamtliga etttexter avav
be-specialistsektioner. ManLäkaresällskapetsSvenskamed biträde av

lungsjukdomar,sjukdomar,skadeområdenhandlar nervsystemetssom
kärlsjuk-hjärt-ochcancersjukdomar,lungsäckssjukdomar,ochlung-

till allasigvänderSkriftenhörselskador.ochhudsjukdomardomar,
bedöm-försäkringsjuridiskaförsäkringsmedicinska ochideltarsom

arbetsskadeförsäkring.enligt lagenbeslutfattarningar och omsom
till-underlättaförkunskapsunderlag attAvsikten är ettpresenteraatt

1993.skärpningentill följdarbetsskadeförsäkringenlämpningen avav
demvärde förgivetvis haårfrån 1995 kanskrift stortAMFs ett som

skriftenMenarbetsskadeförsälcringen.frågor inombedömaär satta att
tillsvårverkaoch kandetaljrikinriktning, tavetenskaplig attärhar en

någoninnehåller intespecialist. Denintesig för den är samman-som
arbetebelastningsssjukdomar. Etthandlarspecifiktställning omsom

rörelseappara-inomsjukdomarnaarbetsrelateradedebeskrivamed att
halvåretunder förstaklartpåbörjats ochocksådock väntasharten vara

1998.
psykiskbeskrivningaktuelltillockså medverkatharAMF ar-aven
inverkanskadligarbetsskadaPsykiskskriftenbetsskada genom --

försäkringsmedi-förvetenskapligt underlagmed arbete", Ettsamband
publice-hardenna1996 ochSkriftenbedörrmingar. ävencinska utgavs

1996:skriftserie 14.vetenskapligaArbetslivsinstitutetsirats
inomgjortskartläggningvärdefullharArbetslivsinstitutetGenom

alltframförskaderisker hosochbelastningssjukdomarområden som
sjukvårdsarbete.ländryggbesvär ifrågaoch ikvinnliga tjänstemän om

TCO.begärankartläggningenutförtArbetslivsinstitutet har av
skriftserievetenskapligaArbetslivsinstitutetsiutgivitsSkrifterna har

1997:22.och1997:17Arbete och Hälsa
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Vi för vår del det finns skäl utarbeta allmänt hållnaatt attanser mer
beskrivningar fasta såväl klara skadefalltar komplice-som som mer
rade sjukdomar i framför allt rörelse- och stödjeorganen. Beskrivning-

bör ha mål underlätta hanteringen och bedömningenatt i till-arna som
lämpningen lagen arbetsskadeförsäkring såvälför handläggare,av om
läkare socialförsäkringsnämndens ledamöter.som

Vid diskussioner har haft med företrädare för yrkesmedici-som
har uttalat det inte behöver förenat med alltföratt mycketnen man vara

arbete beskrivningar dettagöra slag.att av
I sammanhanget har bl.a. hänvisat till nyutkommenman en

amerikansk Musculoskeletal Disorders and Workplacerapport, Factors,
publicerats NIOSH National Institute for Occupational Safetysom av

and Health.
I kritiskgörs översikt derapporten epidemiologiskaöver bevisenen

för arbetsrelaterade muskelsjukdomar i nacken, de extrernitetemaövre
och korsryggen. Man pekar i bl.a. det föreligger starkarapporten att
samband mellan muskuloskelettala sjukdomar i nacke, annbåge,
hand/vrist och vid exposition för olika angivna specifika riskfak-rygg

i arbete.torer
På vår begäran har några företrädare för de Yrkesmedicinska en-

heterna i landet utarbetat konkreta exempel hur beskrivningar detav
här slaget skulle kunna utformas.

Professor/överläkare Mats Hagberg, Yrkesmedicin i Göteborg, har
exempel på allmänna beskrivningargett för skador/sjukdomar imer

rörelseorganen leder och muskler se bilaga 2.1 till be-som rygg,
tänkandet.

Docent/Överläkare Gunnar Thiringer, Yrkesmedicin i Göteborg och
docent/överläkare ørbaek,Palle Yrkes- och miljömedicinska enheten i
Malmö, har exempel på allmänna beskrivningargett för skadeom-mer
rådena lösningsmedel och vibrationsskadorastma, se bilaga 2.2 till
betänkandet.

Vi föreslår Riksförsäkringsverket ska få iatt uppgift bl.a. medatt
bilagda exempel grund till ledning för försäkringskassomas till-som
lämpning beskrivningar de vetenskapligaut över bedörrmingamage
i arbetsskadesammanhang särskilt svårbedömda områden. Beskrivning-

bör såväl klara svårutredda skador/sjukdomar. Be-arna avse som mer
skrivningama bör fram i samarbete med specialistertas inom Yrkes-
medicin och bl.a. Läkarsällskapet och efter samråd med Social-utges
styrelsen.

En idé för nå i tillämpningen kanatt Riksförsäkrings-ut attvara
verket inrättar datasystem för kontinuerligett uppdatering de fram-av

beskrivningama. Medtagna nuvarande infonnationsteknik borde det
finnas möjligheter sådantstora upprätta till hjälpatt i till-ett systern
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skulle kunnaDetförsäkringskassoma.handi förstaförlämpningen
kanlandet.i Dessutomtillämpningenhetligaretillleda runt an-omen

flyttabrainformationsteknologi sätt attmodem ettvändandet varaav
området.försäkringsjuridiskadetinompositionernafram

grunderErsättningsrättens5.7

anledning omprövadet finnsvåra direktiv attenligt prövaVi ska om
möjligtlångtsåskadadutifrån principenersättningsreglema att somen

vibehandlaravsnittenföljandedeskadeslös. Iekonomiskthållasska
ocharbetsskadeförsäkringeninomersättningsslagende olikanärmare

ersättningar.försäkringensallmännadenmedsamordningderas
depåminnakortfattatdessförinnanviktigtkanDet meromattvara

personskadorvidersättningsrättenförutgångspunktemateoretiska
försäkringarslagandraochsocialförsäkringensåvälinom somav

delarviktigaiavsnitt byggeri dettaFramställningenskadeståndsrätten.
socialförsäkringsrättenochskadeståndsrätteninomarbeten pro-av

Martin Roos.och CarlHellnerJanfessorema

äkrinArbetsskadeförs5 1.7. gen

industriländer,i andraliksomSverige,itillbaka harlång tidSedan man
medska kompenserasförvärvsarbeteunderådragnaskadoransett att

uppfattning liggerBakom dennaallmänhet.skador iersättninghögre än
andrarisklöper änförvärvsarbetar attstörredenbedömningen att som

skada.drabbas av
mål,inkomstskydd ärhararbetsskadeförsäkringen,I er-somsom

upprätthållasyftetochinkomst ärtidigarerelaterad till attsättningen
generelltverkatänktLagstiftningenstandarden. ärekonomiska attden
grundvaldifferentieraochnågondiskriminera attutanattutan grupp

starkföreliggerdetharskadan. Mantill ävenorsakerna ansett att enav
före-och detarbetsskadeförsäkringenmellankopplingviktigoch

fortfarandeoch harhaftkoppling hararbetarskyddet. Dennabyggande
betydelse.stor

i arbe-olycksfallregistreradeantaletfrekvensenhandEfter avsom
särskildadetförändringtrycketökadeSverigei även avtet steg en

i slutetkornpolitiska initiativenviktigasteDearbetarskyddssystemet.
anknytningmedutredningarfleratillsattedå regeringen1930-taletav

arbetar-revideringenmedParallelltområde.arbetarskyddetstill av
delolycksfallsförsäkringen, storskyddet utreddes även enavsom en

helhet.i desssocialförsäkringssystemetöversyn av



ÖvervägandenSOU 1998:37 och förslag 161

åUnder 1950-talet genomfördes provisorisk mellansamordningen
åsidan sjukförsäkringen och andra sidan olycksfallsförsäkringenena

och yrkesskadeförsäkringen. Den byggde principen attsenare senare
arbetsgivarna kollektivt skulle skadade arbetstagare för hela detersätta

råkade förmånernainkomstbortfall för och för demde ut somsom
hållasskadas olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom skullegenom

nivåhögre den den allmänna försäkringen. Iän representerasen som av
praktiken visade sig vid invaliditet.det främst

Arbetsskadeförsäkringen 1977 kom i hög grad bygga dessaatt
grundtankar. lagen arbetsskadeförsäkring för-Genom 1976:380 om

förmåner.bättrades arbetstagarnas Bland höjdes kompensations-annat
skadebegreppetnivån, utvidgades och införde samordningman en ny

förmånernamed AFL med de allmänna grund. Lagen kom även attsom
omfatta, inte bara dittills arbetstagare, alla förvärvsarbetande.utansom

försäkringen och det utvidgade skadebegreppet ledde tillDen attnya
antalet arbetsskadeanmälningar ökade. de lagändringarGenom som ge-
nomfördes arbetsskadeförsäkringen1993 kom därefter att stramas upp
väsentligt.

Skadeståndsrätten5.7.2

Under efterkrigstiden hade det bedrivits omfattande utrednings-ett
på skadeståndsrättens område.arbete Men det först undervar senare

frågandelen 1960-talet och början 1970-talet lagstiftningav av som om
på pågrund förslagen allvar under övervägande.togsav

Det främst den snabba och expansiva utvecklingen skeddevar som
på socialförsäkringsområdet och inom det enskilda försäkringsväsendet

gjorde det angeläget för statsmakterna samlat sättatt ettsom mer
riktlinjerna för det fortsatta reformarbetet.ange

åtskilliga frågorDet krävdes överväganden i och framför allt per-
sonskadeornrådet. Eftersom socialförsäkringen blivit helt dominerande

ansågsersättningssystem, det nödvändigt tillställningävenatt tasom
skadeståndhur och socialförsäkring skulle förhålla sig till varandra. De

idéer professor Ivar Strahl hade lagt fram i sitt grundläggande be-som
tänkande Förberedande utredning angående lagstiftning skade-
ståndsrättens område" fåSOU 1950:16 korn avgörande inflytandeatt
för reformarbetet.

Strahl skadeståndsansvaretIvar uppfattade del samhälletssom en av
skydd dem lider skada till eller egendom. Det samverkarsom person
därigenom med socialförsäkring och privat försäkring. StrahlIvar
ställde höga krav trygghet för den skadelidande. ansåg be-Han att
hovet ersättning för denne lika hur uppstått.skadan harär änstortav

6 18-0105
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Från utgångspunkt inte tillräckligt utveckla skade-Strahls det attvar
genomgående tanke,ståndsrätten så infördes.strikt Enatt somansvar

stället ipåverka i hela Norden, blev ikom lagstiftningen attatt man
skadestånd försäkring.medutsträckning bör ersättastor

för personskadaErsättning

innehåller1972:5personskada" prop.Ersättning förPropositionen
utveckling, där in-skadeståndsrättens framtidaprincipdiskussion omen
huvudtankestarkt.idéer framträder Entrycket Strahls ärIvar attav

medel förkollektiv försäkring bättresocialförsäkring och ersätt-utgör
fördärförskadeståndsrätten, ochning personskador än att manav

inom skade-reformersådan försäkring. Senareframtiden bör satsa
skadeståndgått justståndsrätten till delhar ersättaäven attstor ut

försäkring.med
förbereda ersättningmetoderpropositionen fyraI att per-anges

sonskada:

socialförsäkringsanordningar;Genom
medskadestånd eventuellt i kombinationreglerGenom ansvars-om.

försäkring;
försäkringar;Genom privata

från allmänna.stödåtgärder detdirektaGenom4.

avsnittet.inledandepropositionensåterges valda delarNedan ur

ersättningsbe-tillgodosergenerellt ochverkarSocialförsäkringar
differentieringnågon ochdiskrimineringhoven utanutan gruppav

byggerFinansieringsmetodemaskadan.tillgrundval orsakernaav
Fördel-försäkringskollektivet.medlemmarnasolidaritet mellan av

bärkraft tillochtillhänsynningen kostnaderna samttar vars ensav
harSocialförsäkringenocholikheterna systemet.nyttaens avav vars

penningvärdeförsäm-förlusterskyddamekanismer för motatt genom
ifastställaenklareersättningsrätten änKriterierna förring. är att

därförkostnaderna förskadeståndsrätten. administrativaDe ärsystemet
fördeldet därförFrån synpunkter kanadrninstrativalägre. omvara en

Dubbelförsäkringensinomreglerades fulltflera skadefall ut ram.
omgång.tidskrävandedyrbar ochinnebärskadereglering en

förofullkomligt instrument. AnsvarSkadeståndsrätten är ett mer
skadestånds-utomobligatoriskakärnan i denvållande Culpa utgör
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Bristerna hos den del omfattas den allmänna culparegelnrätten. som av
kan sammanfattas i följande punkter:

Genom anknytning till vållande utgår skadeståndetskadeorsaksom
slumpartat, hänsyn till konkreta ersättningsbehov. lederDettautan

fråntill sociala rättvise- och trygghetssynpunkter otillfreds-en
ställande ordning.

frånCulparegeln innebär total överflyttning förlusten skade-en av
skadevållarelidande till och kan därför användas instru-inte som

för socialt rättvis och samhällsekonomisk rationell fördel-ment en
ning förlusterna.av
Regeln inte råderhänsyn till det typiskt inte sambandtar att sett

vållande slåmellan graden och skadans kanstorlek och därförav
hårt.orimligt
medvållanderegeln får4. Den s.k. ofta konsekvenser oförenligaärsom

med kravet ersättningssystem i första hand skall tillgodoatt ett
socialt motiverade system.
Culparegelns effektivitet beror skadevållarens betalningsför-av
måga, dåsärskilt framträdande brist i fall uppsåt-skada orsakatsen
ligen.
Ett ersättningssystem byggt de handlingsnormer liggervaga som
till grund för culparegeln skapar rättsosäkerhet.
Ersättningssystemet dyrbart administrera, eftersom fast-är att
ställandet skadeståndsskyldighet ofta tids- och arbets-ärav en
krävande procedur.

En utveckling varigenom objektivt lagstiftning elleransvar genom
domstolspraxis införts vissa områden farlig verksamhet har för-av
visso medfört förbättringar skyddet för vissa kategorier skade-av
lidande. Flera invändningama culparegeln drabbar emellertidmotav

det objektiva bl.a. ersättningsrättens beroende skade-även ansvaret, av
orsaken. Genom regler objektivt uppnåskan inte socialtom ansvar en
rättvis och samhällsekonomiskt rationell fördelning förlusterna.av
Uppgiften finna allmängilitiga och socialt godtagbara kriterier föratt

avgränsning områden där objektivt skulle gälla hartär nären av ansvar
oöverstiglig.

Utbredningen ansvarsförsäkringen har skadeståndsreglemagjortav
effektivare. Emellertid har ansvarsförsäkringen, vid sidan dessav an-
knytning till skadeståndsreglema, Frånbrister. försäkringsskyddetäven
måste hel del undantag, bl.a. för uppsåtligt handlande.göras Fördel-en
ningen kostnaderna sker inte enligt socialt godtagbara kriterier.av
Prerniesättningen sker hänsyn till sig den enskildes ekono-utan vare
miska bärkraft eller storleken den ersättning han kan komma attav er-
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utgå inte läm-hålla. då då tillErsättning kommer och att personer som
något bidrag till finansieringen.nat

ansvarsförsäkringkombination medobjektivt iReglerna ansvarom
börundantagsfall. Det inteendast i speciellabör införas vägär somen

ökad ekono-generellt skapadet gällerbeträdas bred front när att
stället koncentrerasReformarbetet bör ivid skadefall.miskt trygghet

socialförsäkringeni likhet medersättningssamordningar,andra som
Arbetetresursfördelning.rationellsocial rättvisa ochtillgodoserbättre

skade-minskar ökarsålunda i riktningbedrivas änbör snararesomen
ståndsrättens betydelse.

undantaglivförsäkring medsjuk- ocholycksfalls-,försäkringPrivat
något fullgott instrument,intepensionsförsäkringför utgör om man

kostnadernafördelaruppnå generellt verkande rätt-vill systemett som
normaltErsättningamaresursutnyttjande. ärrationelltvist och ettger

deltillersättningsbehovettill det konkreta äranpassadeinte storutan
meddifferentieringPremiesättningen skerbestämda.schematiskt utan

betalningsförrnåga. Särskiltförsäkringstagamastill de enskildahänsyn
från skade-avräknasinteolycksfallsförsäkringarindividuella som-

Även försäkrings-dessaöverkompensation.tillstånd leder ofta om-
såskulle kunna reformerasmånga hänseendenianordningar att syste-

kvarstår dessskadeståndsrätten,överlägsetsådant vidablevmet som
från demedverkanförutsättaför sin funktionsvaghet,största att en-

skadelidandes sida.skilda, presumtivt egen
slagdettatecknade försäkringarindividuellthellerinteDet är av

gruppförsäkringarsådanaställetiuppmärksammasbör utan somsom
löntagarorgani-står i regelmässigtdessautbredning. Bakomvunnit stor

beräknasutveckling kansammanslutningar. Dennaandrasationer eller
detintresseorganisationer,olika närmedverkan ävenfortsätta under av

bli täcktasådana kanskaderiskergäller andra väntasän genomsom
organisationer kanBerördaarbetsmarknaden.överenskommelser

försäkringsanordningar.sådanatillinitiativförutsättas ta
Åtskilliga få lös-praktiska skäl inteersättningsproblem kan enav

privatlivet. Menpersonskador igäller bl.a.Detning denna väg.
försäkringsan-liknandemånga fall lösassådana kan iproblem genom

skadorkostnaderna förhandstillordningar. liggerDet nära att upp-
denformeri organiseradebedrivsi verksamhetkomna av somsom

verksamheten.utövar
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utredning skadeståndslagens personskadereglerNy om

skadeståndslagUngefär samtidigt utformade särskild till-som man en
särskild kommitté fick i uppdrag personskade-översattes atten som se

modemiseraiskade-skadeståndslagen.reglerna i Främst gällde det att
ståndsreglema ersättning för inkomstförlust och förlust försörja-avom

skadeståndsamordningen mellan ochDessutom skulle tare. man upp
socialförsäkring ersättningens form. skulle utreda be-Man ävensamt

skadeståndetnedsättning i särskilda fall ochhovet regler omav om av
verkan den skadelidandes medverkan.av

följande förslag.Kommittén lämnade i huvudsak

ekonomiskt invaliditetsbegrepp, i huvudsakInförandet över-ettav
socialförsäkringen.ensstämmande med motsvarande begrepp inom

Utgående skadestånd integrerades härigenom lättare med andra
ersättningssskyddet i skadefall. skade-delar det totala Denettav

ersättning för sin förlust och ersättningenlidande skulle ha full
så in-möjligt den verkligaskulle bestämmas exakt motsvarasom

såginte, tidigare, enbartkomstförlusten. Detta innebar att man som
utveckling hänsyn till dentill skadans medicinska ävenutan tog
förhållanden slag.skadelidandes personliga olikaav

samordning mellanfrämjades reglerIntegreringen omgenom
förmåner. skadeståndet blevskadestånd och andra en

ovanpå Socialförsäkringensskulle läggastoppersättning", d.v.s.
förmånerna den skadelidande uppbar.grundskydd och de andra som

skulle med konstruktionutvidgning socialförsäkringen dennaEn av
skadestånd.automatiskt minska förutrymmet

engångsbelopp skadelidandeAnvändningen främjades. Denav
engångsbelopp.skulle kompenseras genom

olägenhetersättningpost, kom benämnasEn i övrigt,attny som
komföreslogs den ideella sidan. det förslagetI postensenare

ekonomisktäcka skadeföljderäven att natur.av

skadestånds-föreslagna reglerna ledde snabbt till kompletteringar iDe
skadeståndetbetonades blev del ilagen. I propositionen ettatt nu en

socialförsäkringen och andra försäk-inrymde ävenstörre system, som
ringsanordningar hade till syfte de skadelidande fulloch attsom ge

någondågottgörelse för alla uppkommande skadeföljder i fall var
skadeståndsrättsligt ansvarig för skada.en
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Skadeståndsrättens nuvarande personskaderegler

utgår ifrån skadeståndsrättsligadennuvarande personskadereglemaDe
ersättning för sin skada.grundsatsen den skadelidande ska ha fullatt

sådana för be-reglerna har varit utveckla principerEtt syfte med attatt
skadestånd eller underkom-inte leder till sig över-stämma varesom

skadestånd såsådan för inkomstförlust skapensation. principEn är att
tidiga-långt möjligt den verkliga förlusten och inte,motsvara somsom

slag den medicinska invali-uppskattas efter schabloner det somavre
ditetsgradema utgör.

underhåll frånskadestånd för förlustEn princip är att av enannan
skälig omfattning den fulla för-försörjare avlidit ska i motsvarasom

skadestånd för inkomstförlust ochYtterligare principlusten. är atten
förmånerunderhåll med andra denska samordnasförlust somav

förlusten. principskadelidande har till med anledning Enrätt somav
skadestånd för inkomst-med demhänger ärnämnts attsom nusamman

underhåll förhållan-kunna deförlust och förlust ska omprövas,av om
därefter hargrund för ersättningens bestämmandeden legat tillsom

ändrats väsentligt.
uppsåtmedSkadeståndet jämkas, den skadelidande självkan om

vårdslöshet till ämkning kanhar medverkat skadan. Jeller genom grov
skadeståndet oskäligt betungan-skyldigheten betalaske äräven attom

förhållanden.skadeståndsskyldiges ekonomiskatill dende med hänsyn

försäkringarnaavtalsbundna5.7.3 De

dekompletterande skyddet finns inomoch detGenom LAF som av-
arbetar under gällandehar varje anställdtalsbundna försäkringarna som

nivån inomersättning ikollektivavtal tillrätt stort sett motsvararsom
skadeståndsrätten inträffad arbetsskada. Om arbetsgivarevid somenen

detta,sådant försäkring har försummatenligt avtal skyldig tecknaär att
ändå ersättning i utsträckninghans anställdagaranteras samma som om

Även själv omfattasförsäkring funnits. arbetsgivaren kangällande av
Även sådanandra kan tecknatrygghetsförsäkring. persongrupper en

särskilda bestämmelser.försäkring enligt
med trygghetsförsäkringama den drabbasAvsikten är att som av

fåmed skadebegrepp ska ersättningpersonsskada i arbetet LAFs- -
skadeståndsrättens behöva visa arbetsgivarenenligt utan att attnormer

Frånnågon skadeståndsskyldig. trygghetsförsäkringeneller ärannan
vållande medvållande.således ellerersättning oberoende Trygg-ges av

förmånema från försäk-hetsförsälqingama kompletterar den allmänna
arbetsskadeförsäkringen. betydelse har trygghetsför-ringen och Störst
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för ideell skada sveda och värk,säkringen s.k. lyte och oläg-samtmen
enhet i övrigt.

Förhållandet skadeståndsregler,5.7.4

socialförsäkring avtalsbundna ochsamt

försäkringarprivata

få från socialför-skadas till sin kan i regel ersättningDen som person
säkringen, d.v.s. den allmänna försäkringen och arbetsskadeförsäk-

till skadan. täcker dock interingen. Skyddet gäller orsaken Detoavsett
alla skadeföljder. till ersättning för inkomstbortfall föreligger förstRätt

arbetsförmågannedsättningen i överstiger viss minsta gräns.om en
fåden skadelidande ibland inte räkna med ersättning förVidare kan att

viss del inkomstförlusten. Socialförsäkringen inteänmer en av ger
Ideellheller gottgörelse för skadeföljder ekonomiskän natur.av annan

skada, d.v.s. sveda och värk, lyte eller stadigvarandeannat samtmen
alltsåolägenhet i övrigt till följd skadan, faller utanför. Trygghets-av

arbetsskadeförsäkringens skydd ochförsäkringarna kompletterar ger
ersättning.ideelläven

liv-, olycks-kompletterande skydd kan privataEtt även ges genom
Sådana försäkringar tecknas individuelltfalls- och sjukförsäkringar.

inkomstför-eller s.k. gruppförsäkringar. i första handDe ersättersom
lust. varje fall kapitalbeloppen liv- och olycksfallsförsäkringarI ärur

någonolikainriktade täcka omställningskostnadema slagatt samtav
form ideell skada.av

fullständigtInte heller dessa försäkringar lämnar emellertid ett
skydd för förluster personskada.av en

några år skadeståndetsbara sedan främsta funktionFör var per-
sonskadeområdet På årtäcka ideell skada. har det emellertidatt senare
skett fortlöpande minskning förmånerna från socialförsäkringenen av

skadestånd fårvilket kan komma medföra ökad betydelse ävenatt att
ersättning för ekonomiska skadeföljder till följd personskada.som av

skadeståndsrätten rättsornrådeMan bör dock ha i minnet äratt ett
där lagregler med generell räckvidd länge saknades och där regel-

i stället har utbildas i rättstillämpningen. någotKnappastsystemet
område inom civilrätten har de rättstillämpande verk-annat organens

såsamhet haft betydelse för rättsutvecklingen. Vissa de prin-stor av
sålundaciper lagts fast skadestånds-i rättspraxis kodifierades närsom

lagen kom Många frågortill. Lagen dock inte uttömmande.är av
grundläggande betydelse för hela den skadestånds-utomobligatoriska

fortfarande oreglerade.rätten är
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5.7.5 teoretiskt perspektiv ersättningsrättenEtt

vid personskada

årUnder har ersättningsrätt compensation law allttermensenare - -
oftare förekommit i debatten hur olika skadetyper ska Denersättas.om
innefattar socialförsäkringsrätt, kollektiv och privat försäkringsrätt,
skadeståndsrätt samspelet mellan alla dessa regelsystem. Tidigaresamt

regelornrådedet vanligt varje behandlades för sig, hänsynatt utanvar
påverkas fråntill kompensationen kan olika regler skilda rätts-att av

områden, vilket kunde effekter inte väntade.ge som var
skadeståndrättsliga frågorDetta kunde innebära uttreddest.ex. att

beaktade hur exempelvis olika försäkringarnoggrant, utan att man
ersättningsfrågan.spelade in i Ersättningsrätten i stället skaderelate-är

utgångspunktrad och har därför sin i skadan, för därefter analyseraatt
de samlade effekterna, till rättsområdealldeles vilket de kanoavsett
räknas. inte tillräckligt utreda vilka möjligheter till skade-Det är att
stånd finns efter inträffad skada, olika förutsättningarävensom en -
både privata och allmänna har betydelse.-

årens områdenUnder lopp har inom olika vetenskapliga analy-man
effekterna olika ersättningssystem. Ersättningsrätten präglas iserat av

hög grad från såväl juridiska detgrad influenser det rättssocio-av som
logika området.och nationalekonomiska Rättssociologer har t.ex.

sådanaundersökt hur olika utfallit i praktiken.ersättningssystem I
undersökningar har ofta föreslagit förbättringar i gällande regel-man
system.

forskaren KjellExempelvis har professor Antoinette Hetzler och E.
Eriksson i "Arbetsskadeförsälcringens tillämpning. rättssociologiskEn

gåttstudie 1993 igenom hur arbetsskadeförsäkringen har fungerat i
praktiken ökad utbild-och lämnat förslag hur information ochäven om
ning skulle kunna fungerar i enlighet med lag-ett systemge som mer
stiftarnas intentioner. Inom nationalekonomin har forskningen främst
fokuserats sambandet mellan regler och sarnhällsekonomi.

allmänt kan personskaderätten sådanRent har till-sägas att som
dragit sig relativt intresse i Norden. Men i övriga världenävenstort
ökar frågorintresset kring ersättning i samband med personsskador.om

årI USA har under försökt finna minska devägt.ex. attman senare en
skadeståndsrättsliga processerna.

Avslutningsvis vill vi i denna korta översikt redovisa Jan Hellners
ersättningsrätten i studien "Ersättningsrätt, Svensk rättresonemang om

i omvandling 1976, fñ;s.18O
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Systemet för ersättning för personskada kan ha medförtsägas att
utgår tvåersättning olika nivåer. basnivån,Dennu ena,

tillämpas huvudregel, och kan frågakomma i exempelvis närsom
någon skadas i sitt sådanhem eller under fritidsverksamhet att

skadeståndsskyldig.ingen nivåDenna denär representeras av
påbyggnadallmänna försäkringen. En till ersättningen denna

nivå erhållaskan frivilliga försäkringar olika slag. Dengenom av
nivånandra skadeståndsnivån. nivåErsättning denna utgårär

alltid tvåi de betydande skadesituationema, nämligen vidmestav
olycksfall i arbetet och vid skada biltrafik, och i övrigt närgenom

vållandeskadan orsakats i ytterligare några fall därsamtgenom
det gäller strikt Aven patientförsäkringen kanrent ansvar.

sådantbetraktas undantag. Reglerna avräkningettsom om av
få utgårersättning medför endast i ganska fall ersättningatt

Ånivå.ovanför denna andra sidan behöver inte räkna med attman
ersättningen i praktiken sjunker under den allmänna
skadeståndsnivån.

ersättning två nivåerDetta med modifieradesystem, genom
inverkan privata, frivilliga försäkringar, har medfört störreav
enhetlighet principiellt Det bör möjligt i framtidensett. attvara
ytterligare förenkla reformer de lagarsystemet, t.ex. genom omav
strikt har teknisk konstruktion de underänansvar som annan

tiden utvecklade formerna för ersättning oberoendesenaste av
vållande. Administrativt finner fortfarande splittring,sett storman

vid skada utgåroch ersättning oftaattgenom en samma ur
socialförsäkring och privat försäkring den skadelidandes sida,

från försäkring trygghetsförsäkring, trafikförsäkring,samt -
ansvarsförsäkring ersättningsskyldigs sida.en-

måhända alltför tidigt söka bilda sig meningDet är att omen
två beståhuruvida detta med huvudprinciper kommer isystem att

framtiden. Det alternativet härtill all ersättningattena synes vara,
nivån.för personskada i framtiden förs till den högre Dettaupp

dåskapar praktiska principiellaoch problem hur skagränsernanya
dras mellan förluster nivåenligt för dennaersättssom normerna

utgår beståendeoch ersättning vid sjukdom eller vidsom
arbetsoförmåga inträder andra liknande orsaker.som av

fullt rationellt räkna två nivåerDet med olika förär att
ersättning vid personskada. Aven inte samhället kan allaom ge
full arbetsförmåganrestitution vid all förlust och minskning av
och vid alla förändringar någratill det det rimligt isämre, är att
fall söka tillgodose det krav trygghet går medut attsom

återställa tillståndersättningens hjälp det såbestod före skadasom
dådet möjligt. blir frågaDet i vilka särskilda fallärgott en senare

denna högre upprätthållas.trygghetsstandard ska kunna
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Arbetsskadesjukpenningen5.8

arbetsskadesjukpenningåterinföra denKostnaden för togsatt som
år. Härtillkronoruppgå till 860 miljonerberäknas1993 kanbort per

mindretill intekan beräknasadministrationskostnademakommer att
miljoner kronor.220än

föreslå arbets-förbakgrunden intedenVi har attattstannatmot
Arbetsskadeförsäkringensåterinföras.skaskadesjukpenningen re-

tillanvändasi stället bl.a.börförsäkringskassornasoch attsurser
rehabilitera arbets-medaktiv i arbetetförsäkringen attgöra mer

tillskador, tillbakaomfattandebestående ellerfåttskadade, mersom
arbetslivet.

Direktiven5.8. 1

anledningdet finnsvåra skadirektivI pröva attatt om-omanges
långtså möj-skadadutifrån principenersättningsreglemapröva att en

ocksåsådan minskarordningskadeslös. Enhållas ekonomisktskaligt
skadeståndsrättsligade processerna.

ersättningsnivåerna. Vi skavi friadirektivenEnligt prövaär att
lika.behandlasbörarbetssjukdomarolycksfall ochdock beakta att

samord-motiveradedirektiven,enligtdetLikaså vi beaktaska som,
rehabilitering.förnämligen incitamentetsjukförsäkringen,ningen med

ökarkostnader inteförsäkringensvidare viktigtDet är att samma
1980-talet.undersätt som

generelltkonstateradearbetsskadekommittéenochSjuk- att ett ar-
kundearbetsskadesjukpenningmedkombinationbetsskadebegrepp i en

svår kontrollera. Enligtblevkostnadsutvecklingtillleda attsomen
långsiktigt stabila.reglerarbetsskadeförsäkringensskadirektiven vara

stabil.måste finansielltFörsäkringen även vara

arbetearbetsskadekommitténsSjuk- och5.8.2

möjligtdet intearbetsskadekommittén konstateradeSjuk- och att var
arbetsskador SOUersättningsnivåema i allahöja typeratt av

skador tillarbetsskadesjukpenning förpå införa1996: 13. Attl nytt en
kostnadernariskera drivainverkan skulleskadligföljd att uppav annan

skulleanmälningarutredningensamtidigti försäkringen, avsom
anspråk.iadministrativabetydandekomma att ta resurser
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I syfte förbättra försäkringsskyddet för den enskilde föreslogatt
kommittén ersättningsnivåerna för olycksfall i arbetet skulle höjas.att
Ersättning skulle lämnas vid skada till följd olycksfall i formav av ar-
betsskadesjukpenning tillsammans med sjukpenning enligt AFLsom
skulle 98 den försäkrades sjukpenninggrundandemotsvara procent av
inkomst. Kommittén föreslog samordning med sjukförsäk-även en
ringen 90 dagar. Förslaget avstyrktes dock majoritetenom av av
rernissinstansema. Den huvudsakliga invändningen arbets-attvar
olycksfall och arbetssjukdomar skulle behandlas lika förslagetsamt att
inte könsneutralt. Regeringen fann heller inte skäl följa kom-attvar

förslag.mitténs

överväganden5.8.3

Arbetsskadeförsäkringen enligt samordnadLAF med den allmännaär
försäkringen det gäller ersättning vid sjukdom. Den arbets-när ärsom

fårskadad ersättning vid sjukdom enligt bestämmelserna isom annan
lagen allmän försäkring SärskildAFL. ersättning kan dock utgesom
enligt LAF för vissa kostnader uppkommer till följd skada.som av

återinfördesOm arbetsskadesjukpenningen i försäkringen skulle i
uppnås.och för sig rad fördelar kunnaen

uppgårUnder sjukdomstiden både sjuklön och sjukpenning till 80
den tidigare lönen respektive den sjukpenninggrundande in-procent av

komsten. Mellan den 15:e och den 90:e dagen visserligen avtals-ger
gruppförsäkringen och liknande andra kollektiva försäkringar dessutom

ersättning 10 den sjukpenninggrundandemotsvarar procenten som av
inkomsten. Inkomstförlusten kan dock bli förkännbar den skadatssom
i sitt arbete.

återinfördesOm arbetsskadesjukpenningen skulle det medföra att
den arbetsskadade fick full kompensation redan under sjukskrivnings-
perioden. Detta givetvis värdefullt den enskildes synpunkt. Detvore ur
skulle stärka arbetsskadeförsäkringens uttalade, reparativa syfte att-
hålla den skadade ekonomiskt skadeslös.

Särskilt betydelsefull återinfördskulle arbetsskadesjukpenningen
givetvis för de allt saknar avtalsbundentrotsvara grupper som en
tilläggsförsäkring. Bland dem inte täcks kollektivavtalsom av om-
rådet och därför har försäkringsskydd mångafinns ochsämreett unga
anställda i mindre företag.

påpekatvi har ocksåSom i andra sammanhang framförs det inte
sällan i debatten det viktigaste för den försäkrade fåibland sinäratt att
skada godkänd arbetsskada. Sjukdomen blir så all-sättsom en mer

accepterad och det stärker den skadades självkänsla. Om arbets-mänt
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den försäk-leda tilldet kunnaåterinfördes skulleskadesjukpenningen
i dag. Efterofta falleti sakensnabbare besked äränrade ett somgavs

kommer LAFslopades 1993arbetsskadesjukpenningendet numeraatt
fårskadadeår denflera innandet dröjaIbland kanskede.in i ett senare

till livräntameddå samband prövas.och iprövad rättensin sak att
bilden iin iarbetsskadeförsäkringen kommalåtamednackdelEn att

sjukskrivningstiden harunderså skede atttidigt ansetts er-varaett som
ocksårehabiliteringshämmande. Dettaverkariskerarsättningen att var

hävdadearbetsskadesjukpenningen. Manmed bortsyfteuttalat att taett
påbörja rehabiliteringförsäkradesvårt motivera dendet attattatt var

arbetsskada.förelågdethadeförsäkringskassaninnan prövat enom
rehabilite-möjligaarbetsskadeförsäkringensberoddeSannolikt

omständigheter. Innansamverkandefleraringshämmande effekter
försäkringskasssomahadebortarbetsskadesjukpenningen storatogs

handläggningstider i arbets-långamedfördevilketärendebalanser,
lång. Närbli mycketväntetidenkundeenskildedenskadeärendena. För

iblandkunde detfattats,väl hadelångt längefrågan kanskebeslut i om
från rehabiliterings-Erfarenheterenskilde.svårt motivera denattvara

svårt motiveraöverlagockså detarbetet visar är attatt person somen
tid.kortare, Detoch med äribland tillsjukskriven längre,varit enen

gång såkomma irehabilitering kanadekvatviktdärför största att enav
möjligt.snart som

sjukskrivningeninledandeersättningsnivån denunderhöjningEn av
blir benägnasig flermedtroligen föraå sidanskulle andra attatt an-

kunskaperbättresamhälletPå så skulleskada.mäla sin sätt om or-ges
förhindramöjligheternaochuppkomsttill skadornassakerna att nya

skulle öka.skador
frågaekonomiskemellertidutsträckning detI ärstörsta om ar-en

eller inte.återinförasskabetsskadesjukpenningen
ocharbetsskadeförsäkringeniårens regelförändringarDe senaste -

sigfört medhararbetsskadesjukpenningenslopandet attsärskilt av -
underkostnadsutvecklingenoch ärkraftigt reduceratsutgifterna att nu

inkomsterna.lägreutgifternabudgetåret 1994/95Sedan änkontroll. är
år 1996miljoner kronortill 400uppgick 3överskottetlöpandeDet ca

denmiljoner kronor15 900underskottet tillackumuleradeoch det ca
december 1996.31

administrationSocialförsäkringens1997/98:41propositionenI
regeringendecmber 1997,Riksdagen i attantogs angeravm.m., som

statsbudgeten skaenligt lagenbruttoredovisningprinciperna omom
budgetåret 1999.fr.o.m.arbetsskadeförsäkringenbl.a.tillämpas

bör i fort-arbetsskadeavgiftenochavvecklasArbetsskadefonden bör
förUtgiftemainkomsttitel.bruttoredovisadtillsättningen föras ar-en

inkomsttitelndeninte avräknasbetsskadeförsäkringen ska utanmot



Överväganden och förslag 173SOU 1998:37

förriksdagens anvisarfrån anslagfinansierassedvanligt sätt ett som
ochställning till inkomstermöjligheterändamålet. Riksdagens att ta

därmedkommerarbetsskadeförsäkringens reglermedförenadeutgifter
arbetsskadefonden bok-den iRegeringenförbättras. även attatt anger

eliminerasföreslår skulden skaochfiktivförda skulden utanär att
statsfinansiella konsekvenser.

återinföraförförutsättningarnaekonomiskaundersökt deVi har att
arbetsskade-utgått fråndärvidVi hararbetsskadesjukpenningen. att

samordningstidefterskulle försttidigaresjukpenningen liksom enges
kandet knappastsjukförsäkringen, eftersommed den allmänna anses

inledande sjuk-under denfullt redanenskildedenrimligt ersätta utatt
skrivningstiden.

årskostnadenberäknatdagar har visamordningstid 90Med aven
vid860 miljoner kronorarbetsskadesjukpenning tillåterinfördför en

återinförddå medräknatkompensation. Vi har100 attprocent ar-en
fallaktuell i 25 000bliskulle kunnabetsskadesjukpenning av ar-ca

sammanlagtdvs.olycksfall,falloch i 18 000betssjukdom caavca
sjukpenning-genomsnittligaledning denMedskador.43 000 av

antagithar vikronor,88 000åren 1990-1992,kostnaden attvarsom
kronor.till 100 000sjukpenningkostnadengenomsnittligaden
primärförsäkringen skautgår från den allmännaBeräkningen att vara

med 20belastasendast skaarbetsskadeförsäkringen därföroch att
bli 90skullekompensationsgraden i ställetkostnaden. Omprocent av

alltså miljoner430såhälftenårliga kostnadendenblir stor,procent
kronor.

adrninist-beräknatRiksförsäkringsverkets hjälpmedvidareVi har
Beräk-arbetsskadesjukpenningen.återinförarationskostnadema för att

uppgå miljoner kronortill 220skullekostnadervisar dessaningen att
tidredovis-utgått från försäkringskassomasdåårligen harbrutto. Man

1,05arbetsskadeprövningen kostaroch uppskattarning procentatt av
Vidareärende.667 kronorförvaltningskostnad eller 3kassomas per

skulle ökaarbetsskadesjukpenningåterinfördantagithar att enman
eller med 60 000.till 75 000från 15 000ärendenmängden nu

framgåttosäkra och byggersjälvfalletberäkningarDessa är som
siffror ifrån sigutgå detmåste dockantaganden. Vi rörrad att omen

angivna kostna-Redan deharvi härstorleksordningden angett.som
miljoner860 430arbetsskadesjukpenningen,självaderna för resp.

långtifrån skulleutgifter,ansenligaskulle innebärakronor, ryrn-som
minst likadetutgiftsnivå försäkringen. Menförinom dagens ärmas

låta återinförandeförsvarligtkandet knappastviktigt att ettatt anses
adrninistrationskostnader imedförsäkringskassomabelasta stor-

miljoner kronor.leksordningen 220
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Till detta frånkommer vi inte kan bortse den risk Sjuk- ochatt som
arbetsskadekomrnittén nämligen det generella arbetsskade-attangav,

föregående behållasbegrepp i det har för bör i kom-stannatsom- -
bination med arbetsskadesjukpenning kan leda till kostnadsut-en en

återinförandeveckling blir svår kontrollera. Därmed skulleatt ettsom
arbetsskadesjukpenningen strida det uttalade kravet iäven motav

direktiven försäkringen ska finansiellt stabil.att vara
föreslår arbetsskadeförsäkringenI kommande avsnitt 5.10ett att

så långtska aktiv roll det gäller möjligt rehabiliteranär attges en som
fått beståendearbetsskadade, eller omfattande skador, tillbakasom mer

sådanatill arbetslivet. Vi satsningar bör ha prioritet istörreattanser
återinfördarbetsskadeförsäkringen arbets-kassomas arbete med än en

syftar till förbättra kom-skadesjukpenning. Ett förslagannat attsom
pensationen under sjukskrivningstiden förslaget i avsnitt 5.9är om en
särskild arbetsskadeersättning för täcka inkomstbortfallet under deatt

arbetsskadade har haft under olika sjukperioder.karensdagar densom
således föreslåVi det inte finns tillräckliga skäl för att attattanser

återinföras skick denarbetsskadesjukpenningen ska i det den närvar
avskaffades 1993.

återinföra för olycksfallenAtt arbetskadesjukpenningen bara som-
förhållandevis småskulle medföralättbedömda och därförär mer
vårtadministrativa strider direktiven för uppdragutgifter mot att ut--

så olycksfallen och arbetssjukdomar behandlas lika.forma reglerna att
någon särskiljaVi kan inte heller det finns möjlighetatt attse en

speciell skadetyp införa särskild arbetsskadesjukpenning föroch en
sådan fram kri-dem drabbas skada. Det har visserligen förtsensom av

tilltik arbetsskadeförsäkringens regler 1993 lettskärpningenmot att av
arbetssjukdomar har minskat och reglernaantalet godkända attatt

drabbas arbetsutlösta besvär i rörelse-missgynnar kvinnor t.ex.avsom
införa särskild ersättning enbart för dennaoch stödjeorganen. Att en

fåförbättra möjligheterna sjukdomenskadetyp skulle dock inte att
i avsnittet 5.6 visat just arbets-godkänd arbetsskada. Vi har attsom

utlösta besvär i rörelse- och stödjeorganen komplicerad ochär naturav
ofta kräver djupare utredning.en

Vi följaktligen arbetsskadesjukpenningen inte heller börattanser
återinföras i någon begränsad omfattning eller form.mer



Överväganden och förslag 175SOU 1998:37

arbetsskadeersättning5.9 Särskild

infördes 1993 strider denbestämmelser karensdagDe motom som
förmånerILO-konventionen vid1969 ratificeradeSverige omav

yrkesskada.
fårföreslår arbetsskada ochden drabbatsVi ersätt-att som av en

eller livräntaexempelvis omställningsersättningning i forrn av
sjukdomstiden.också få för karensdagar underska kompensation

utgåsärskild arbetsskadeersättning, skaErsättningen, kallassom
två karensdagar.innebär ersättning för Kanenligt schablonen som

haft fler karensdagar, lämnasskadade visa han eller honden att er-
sättning för dessa.även

Bakgrund5.9.1

allmänna försäkringenArbetsskadeförsäkringen och den

samordnad med den allmännaArbetsskadeförsäkringen enligt LAFär
ersättning vidfråga såväl ersättning vid sjukdomförsäkringen i somom

ersättning vidarbetsförmågan. Beträffandebestående nedsättning av
fråga för vissa kostnaderi ersättningsjukdom gäller attutom om --

frånsjukdom sjukförsäkringenvidsjukersättning utges en-annansom
från administrativbetydelsefullSamordningen mycketligt AFL. är

behövertill ersättning enligt LAF intesynpunkt, eftersom prövasrätten
återgå Samordningentillfrisknar och kan i arbete.i de fall den skadade

sjukförsäkringen medför samtidigtarbetsskadeförsäkringen ochmellan
ocksåfår genomslag för dei sjukförsäkringen omedelbartändringaratt

arbetsskadade.

Karensdagen

Från karensdag isjukförsäkringen, dvs.den 1 april 1993 infördes en
för den första dagen i sjukperiod.en

införde självrisk i sjukersättningenAnledningen till att varman en
skälallvarliga statsfinansiella kris Sverige befann sig Somden som

omotiverad korttids-infördes för motverkakarensdagen attattangavs
frånvaro.

statsråd anförde i propositionen 1992/93:50Föredragande att
både få fungerandeåtgärder nödvändiga för bättresnabba att ettvar

och arbetsskadeförsäkringen.och minska underskottet i sjuk-system
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dåVidare betydande fördelar med den gällande samord-attangavs
gå drabbas arbetsskadaningstiden skulle förlorade den avom som

sådanfrån reglerna karensdag. Följdemaskulle undantas av enom en
måste sjukfallordning skulle bli försäkringskassan berorprövaatt om

sådanpå de avslutats under samordningstiden. Enarbetsskada även om
administrativt betungande. Regeringen fannordning skulle bli mycket

karenstid, nedanILO-konventionens bestämmelserdärför trots om se-
föreslå för denmöjligt undantagsreglerdet inte attatt somvar-

arbetsskada.drabbats av en
antalet1991:1047 sjuklön begränsasEnligt AFL och lagen om

tolvmånaders-försäkrad till tio dagar underkarensdagar för enen
sådant fallallmänt högriskskydd. Sjukpenning iperiod, s.k. utges

kompensationsnivån från80 redanfr.o.m. januari 1998 med procent
gälla fortsatta sjuk-i sjukperioden. kommer i allaförsta dagen Detta att

fråntolvmånadersperiod den första de tiofall räknatunder aven
har valt karenstid 3 eller 30karensdagarna. Egenföretagare en avsom

högriskskyddet.inte det allmännadagar omfattas av
sjuklön kan försäkradEnligt och lagen 1991:1047AFL en an-om

få sjukpenningstället för karensdagförsäkringskassan isöka hos attom
särskilti varje sjukperiod, s.k.för första ersättningsdagenäven

sådant får endast försäkrade harhögriskskydd. beslut fattas denEtt om
sjukperioder medmedföra antalsjukdom kan störreettantasen som

Sjukdomstillståndettolvmånadersperiod.till sjukpenning underrätt en
försäkradesmedicinskt dokumenterat, ofta krävs denbör väl attvara

läkarintyg.uppgifter styrks med ett

yrkesskadaförmåner vidILOs konvention nr 121 om

År förmåner vid yrkes-1964 ILO konvention nr 121antog omen
år från1969 med verkanskada. Konventionen ratificerades Sverigeav

förmåner hälso-år dels olika former1970. Konventionens utgörs av av
kontantförmåner.sjukvård,och dels av

tillhandahåller sjukvård därmedhälso-och ochEn medlemsstat som
förmåner enligt allmänt sjukförsäkringssystemsammanhängande ett

låta yrkesskadade under förutsätt-kan detta bli tillämpligt deäven
innehållsådant vederbörande inte förning har utsättsatt systemet att

svårigheter. någotekonomiska Vidare det inte hinder för med-är en
återbe-tillhandahåller ifrågavarande förmånerlemsstat, enligt ettsom

talningssystem, uppställa särskilda regler enligt vilka de försäkradeatt
får måstesjälva för viss del kostnaden. Reglerna i dettaävensvara av

sådana svårigheterfall medför ekonomiska för den ska-de inteattvara
dade.



ÖvervägandenSOU och förslag1998:37 177

förmånemaföreskriver dels skallKonventionens artikel 9 utgesatt
kontantförmånerbestår, fråga inteså följderna dels det ilänge att om

såvida inte medlemslandet vid anslut-får karensdagarförekomma
med karensdagar ellertillämpadeningen till konventionen ett system -

förklaringanslutningen hadei samband med temporärtavgett un-om-
till följd otillräckligtfrån bestämmelserdantag konventionens ut-av

sjukvårdsanordningar. Iden svenskaochvecklade ekonomiska resurser
1967 karenstidtill den januarilagstiftningen gällde fram l treomen

1966:113 medpropositionen prop.i sjukförsäkringen. Genomdagar
upphävdes bestämmelsensjukpenningförsäkringförbättradförslag om

karenstid fr.o.m. nämnda datum.om
konventionen, beräknasKontantförmåner enligt artikel 13 ikan,

två sätt.
familjebidrag förKontantförrnånema inklusive eventuella stan-en

beräkningssättet artikel 19dardförmånstagare detska enligt ut-ena
med dearbetsförtjänst ökadetidigareminst 60 dennesgöra procent av
försörj-medutgår till skyddadfamiljebidrag sammapersonsom en

in-dock lärrmaberäkningssätthar med dettaningsplikt. Man rätt att
manligyrkesutbildadmedelinkomsten föröverstigerkomster ensom

kompensation.industriarbetare utan
artikelkonventionen anvisarandraEnligt det beräkningssättet som

standardförrnånstagarekontantförmånerna allaförska20 oavsett
minst 60familjebidraginkomst inklusivetidigare utgöra procent av en

de familjebidraglön ökad medmanlig industriarbetaresoskolad som
försörjningsplikt. Förutgår medtill skyddad annanperson sammaen

standardförmåns-tillförmånen stå rimlig relationförmånstagare iska
förmån.tagarens

uppfyllande kravenförvälja beräkningssättVarje land kan fritt av
kontantförmånens storlek.på

rekommendation. Kontant-följandekonventionen finns dessutomI
dagenarbetsoförmåga från och med den förstabörförmåner vid utges

tvåuppgå tredje-till minstinkomstbortfallvid varje tillfälle samtav
förgenomsnittsinkomstenellerdelar den skadades inkomster ar-avav

ekonomisk verksamhetundergruppinom denbetstagaren sys-somav
manligaförvärvsarbetandedet antaletselsätter största personer.

år.medlemsland tiondeILO-konventionen kan sägas ett vartavupp
år med verkankonventionen 1999möjlighetSverige har sägaatt upp

från år 2000.
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Sveriges tillämpning ILOs konvention5.9.2 av nr
förmåner vid yrkesskada121 om

Frågan konventionen har varit tillSveriges efterlevnad av uppeom
diskussion i ILO.

med Fria Fackföreningsintema-LO och TCO har tillsammans FFI
klagomåltionalen in till ILO beträffande Sveriges tillämpninggett av

konventionen 121.nr
fattade styrelse beslut tillsätta kommitté för1993 ILOs ett attom en

Sverige tillämpade konventionen. Inför styrelsensundersöka huratt
förelågår kommitténs Styrelsen kon-i novembermöte rapport.samma

åtagandenförenlig Sverigesstaterade karensdag inte medatt en-en var
ålade vid-ligt konventionen och Sverige under 1994att rapportera om

planerade åtgärder för uppfylla konventionens bestäm-ochtagna att
karensdagen. Regeringen hänvisade i tillmelser vad gäller rapporten

avskaffaförslaget i budgetpropositionen 1994/951100prop. attom
från januarikarensdagen 1997.

ochexpertkomrnitté kommenteradeILOs rapporten attangav
konventionen. Sverige rekommenderadesSverige fortfarande bröt mot

aktuella bestämmelsen ochmodifiera eller avskaffa denatt att rappor-
åtgärder konventionensvidtagna och planerade för uppfyllaatttera om

därefter kontinuerligt lämnat inbestämmelser. Regeringen har rappor-
Fråganåtgärder karensdagen.och planerade rörandevidtagnater om

diskussionkonventionen har varit tillSveriges efterlevnad uppeom av
Applikationskomrnittén 1995.iden s.k.

år 1969 tillämpade Sverige intekonventionen ratificeradesNär
såledesnågon arbetsskadeförsäkringen och kankarensdag i sjuk- och

åberopa något ILO-konventioneninte de undantag Avanger.av som
respektive minstaILO-konventionens bestämmelser karensdagarom

ersättningsnivå konventionen tillämpaföljer det strider attatt mot reg-
arbetsskadeförsäkringen. har härvidlaglerna karensdagar i Detom

förmåner arbetsskade-ingen betydelse Sverige totalt har i sinsettom
rniniminonner läggs fast i ILO-försäkring vida överstiger desom som

konventionen.
åtagandenvår uttalas Sveriges enligtI direktiven till utredning att

arbetsskadeområdetinternationella på ska beaktas.överenskommelser
gårsåledes problemet. det följande viVi bör försök lösa Igöra ett att

stådärför igenom vilka alternativ kan till buds.som
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överväganden5.9.3

Karensdagen slopas

fullt skulle Sverige behöva slopaFör uppfylla konventionenatt ut
hela sjukförsäkringssystemet. helt slopakarensdagen för Men att

möjligt. Tidigare förslag slopa karens-karensdagen knappastär att
inte grund budgetläget bedömtsdagen har genomförts attav som an-

då önskvärt med självrisker ioch det fortfarandesträngt ansetts vara
fåttkarensdagen önsk-sjukförsäkringssystemet. Statistiken tyder att

korttidsfrånvaron karensdageneffekt och minskat. Att bortvärd taatt
gälleråtaganden enligt konventionen detenbart i syfte uppfylla näratt

förmåner vid arbetsskada torde inte skälutgöra nog.
deskulle slopa karensdagen enbart förlösningEn att ar-annan vara

sådan omfattandebetsskadade. lösning skulle föra med sigEn en
skulleförsäkringskassoma. anmäld arbetsskadahandläggning för En
såvälmedbehöva mycket tidigt stadium och i sambandprövas ett

långa realistisksjukfall. heller detta kankorta Inte anses vara ensom
lösning.

ändras alternativt konventionenILO-konventionens bestämmelser
sägs upp

följa den. Kon-ratificerat ILO-konventionen och harSverige har att
i rad si-länderna välja olika lösningarventionen medger förrätt att en

karensdagar konventionentuationer. det gäller förbudNär mot ger
någonkonventionenemellertid inte medlemsländer har antagitde som

välja lösning.rätt att en annan
de ändra bestämmelser-Om medlemsländerna kommer kanöverens

Konventioneninnehåll. emellertid tidsödandeDet är en process.nas
någon innehållet, den kanvissa delarinte rätt säga utanatt avger upp

endast i sin helhet.sägas upp
år möjlighetILO-konventionen i Sverige harlöper 10 taget. nu

år från årkonventionen med verkan 2000. Uppsäg-1999sägaatt upp
reglerad. Sverige har sedan möjlighet ansluta sig igenningstiden är att

ratificera med undantag för bestämmelsernaoch konventionen om
karensdagar.

sådant ändå uppfyllerFör alternativ talar Sverige i realitetenett att
lagligkonventionens grundläggande villkor. En arbetsskadad har här en

vidagrundtrygghet kompletterad med avtalsbunden ersättning som
överstiger de 60 konventionenprocent som anger.
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särlösning för de arbetsskadadeEn

Socialdepartementet har tidigare gjort försök uppfyllaInom attman
föreslåkonventionens bestämmelser för de arbetsskadade attgenom

särregler.
vårenEn arbetsgrupp inom Socialdepartementet, under 1992som

beredde införa två karensdagar, föreslog särlösningförslagett att en
de arbetsskadade. Förslaget gick i dendet gäller karensdagama förnär

faktiskadelen den arbetsskadade skulle kompenseras för detattut
antalet karensdagar i varje sjukperiod hade samband medsom ar-
betskadan. Arbetsgruppen uppskattade den ytterligare handläggnings-
kostnaden för arbetsskador avslutats inom samordnings-prövaatt som
tiden till miljoner kronor.100ca

mångasamband med remissbehandlingen framkom det remiss-I att
ansåginstanser förslaget skulle kräva tidsödande administration ochatt

det skulle komma leda till omfattande arbetsbelastningatt att extraen
ansågförsäkringskassoma. Riksförsäkringsverket kostnadernahos att

för administration och handläggning sammanlagt kunde uppskattas till
200 miljoner kronor.över

beslöt regeringen införa karensdag i sjukersätt-Sedermera att en
någraningssystemet särlösningar för arbetsskadade. Enligtutanmen

fördelarna samord-regeringens uppfattning skulle de betydande med
ningstiden förlorade den drabbades arbetsskada skulleav enom som

från sådanreglerna karensdag. Följdema ordningundantas avom en en
måsteskulle bli försäkringskassan sjukfall berorprövaatt om ar-

sådanbetsskada avslutats samordningstiden. ord-de inom Enäven om
ansågsning mycket administrativt betungande.

Även inte visade sig bärkraftig eko-den föreslagna lösningenom
fårnomiskt särregler för de arbetsskadade fortfarandesett, anses vara

det rimligaste alternativet för uppfylla konventionens bestämmelseratt
föreslåsför de arbetsskadade. det följ ande därför modell base-I en som

på sådansig särlösning.rar en

5.9.4 Förslag

modell med särlösning för de arbetsskadadeEn

Socialdepartementets arbetsgrupp föreslog 1992 karensdagen skulleatt
slopas för de arbetsskadade vidoch ersättning skulle varjeatt utges
sjulxfall Utifrånhade anknytning till arbetsskadan. dagens ersätt-som
ningsregler sker prövning i mycket skede. Om prövningenett sent

attskulle komma i tidigt skede och ersättning vid varjegöras ett utges
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medavgörande fördelarskullekarensdag,sjukfall medsärskilt nuva-
förlorade.rande system

sjukfall inne-samband med varjeutbetalning iskulleDessutom en
försäkringskassoma.iadministrationhantering ochomfattandebära en

förersättningsbara karensdagamaskilja deskulle behövaMan ut ar-
ocksåsådan skullelösningstadium. Entidigtoch detbetsskador ett

vid kortaförsäkradebeviskrav för dennågon ävenmed sig formföra av
sjukfall.

återinföras detskullearbetsskadesjukpenningenbaraDet är somom
eftersomkarensdagar,utbetalning fördirektnaturligt medsigter en

från ti-ändå arbetsskadansådant falliförsäkringskassan prövar en
närvarandedet fördock intevår del,Vi, förtidpunkt.digare attanser

arbetsskadesjukpenningen seåterinföraskältillräckligaföreligger att
avsnitt 5.8.

huvudsak förstarbetsskada i närförsäkringskassandagI prövar en
sjukfalleninledandelångt efter defråga livränta, oftablirdet attom

föreslår emellertidvi5.10framgår avsnitthar avslutats. Som en nyav
vilkenomställningsersättning,rehabilitering,underersättningsform

får ställning tilloftaförsäkringskassanmedförakommer taattatt om
rimligti dag. Ettinte tidigarearbetsskada ellerföreligger ändet meren

efterhand.karensdagarförersättning idärföralternativ är att utge
så-förnågra hinder ihellerinteILO-konventionen lägger vägen en

tidsperspektivetinget ärantyderKonventionenlösning. utandan om
ersättningskälersättningsnivåer. ytterligareEttinriktad att utgemer
motverkasyftebehåller karensdagensdåefterhandi attär att man

korttidsfrånvaro.omotiverad
kostnadernaadministrativahålla dekunna attFör att ansernere

tillfällevidoch betalas ikarensdagar skaersättningen för prövas ettut
enligt LAF.betalarsamband med kassan ersättningutatt annan

med faktisktellerschablonmässigtbestämmaskarensdagarnaSka
dagarersättningsberättigadeantal

full kostnads-intentionerkonventionensuppfyllaSverige skaOm om
antaletdet faktiskaerhåller ersättning förförsäkradedentäckning bör

rättvis förupplevassådan lösning tordekarensdagar. En även mersom
nackdelar.har uppenbaraemellertid denViden försäkrade. attanser

försäkrade ellerdensärskilda beviskravantingen ställaskulleDen
försäkringskassorna.utredningsskyldighet föromfattandemedföra en

iutreda antalet dagarskyldigaskulle bliförsäkringskassornaOm att
kostsamt föradministrativtså skulle det bliarbetsskadeärende,varje

omfattandeskulle behövaFörsäkringskassomaförsäkringen. göra ut-
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redningar det gäller sjukfall någranär endast dagar och intevaratsom
finns registrerade vid försäkringskassan. Dessutom skulle försäkrings-
kassoma behöva utreda fall där det saknas diagnos eller denna är
diffus.

För minska de administrativa kostnaderna sådanakan i fallatt man
lägga bevisbördan den försäkrade, då ska visa han eller honattsom
under sjukskrivning för arbetsskada gåtthar miste sjukpenningom
under visst antal dagar grund karensdagsregeln. sådanMotett av en
ordning talar den enskilde enligt ILO-konventionen har tillatt rätt er-
sättning i forrn kontantförmåner och det skulle kunna framståattav

oskäligt i detta sammanhang lägga hela utredningsansvaret påattsom
den försäkrade.

Vi i stället den bästa lösningen bevilja de arbets-äratt attanser
skadade viss ersättning efter schablon och därutöver låta denen som
kan och vill själv visa han eller hon berättigad till ersättning föräratt
ytterligare karensdagar. Denna lösning betyder försäkringskassanatt
inte behöver fler ärenden den skapröva och denän göra attannars nya
ersättningsformen blir relativt enkel för försäkringskassoma admi-att
nistrera, samtidigt den fyller rimliga rättvisekrav.som

kanDet diskuteras den föreslagna lösningen uppfyller H.O-kon-om
Ävenventionens krav fullt lösningen skulle deut. accepterasom av or-

ganisationer klagat till ILO Sveriges bristande tillämpningöversom av
konventionen och de skulle dra tillbaka sin såanmälan, ILO oför-är
hindrad vidare med saken. Sverige kan således fåkommaatt att
redogöra för åtgärdervidtagna inför ILO fåoch huräven att rapportera
lösningen fungerar i praktiken. Har inte lösningen haft tillräcklig fram-
gång riskerar Sverige få frånkritik ILO.att

vårDet emellertid uppfattning den föreslagnaär lösningen ändåatt
uppfyller rimliga krav Sverige infriar åtagandensina enligt ILO-att
konventionen, och den den bästa möjliga teknisktär Visett. attanser
det skulle felaktiga signaler till omvärlden Sverige i stället skullege om

konventionen bara försäga sedan ratificera den igen medattupp
reservation för förbudet karensdagar. Det givetvis viktigtärmot att

slårSverige vakt sitt goda anseende i ILO-sammanhang.om

Särskild arbetsskadeersättning

Utöver de schablonmässigt bestämda dagarna ska den arbetsskadade
således enligt vårt förslag möjlighet inom viss tid komma inattges en
med utredning visar han eller hon har till ersättning förrättatten som
ytterligare karensdagar. Preskriptionstiden fåför ersättning enligtatt ut
LAF normalt år. Vi det tillräckligtär utredningsskäl attsex anser av
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alltsåtiden,på karensdagar under halva denlåta sigersättningen basera
år.tre

föreslår vioch administrationenförenkla handläggningenFör attatt
karensdagar ska be-för faktiskaschablonersättningen och ersättningen

beräkningen huvudför-utifrån gäller förde principerräknas avsom
innebäreller livräntan. Detmånen omställningsersättningen att er-

den sjukpenning-med ledningstorlek ska bestämmassättningens av
dåden tidpunktden försäkrade har vidgrundande inkomst SGI som

eller den in-enligt LAF skaomställningsersättning eller livränta utges
tillförsäkringskassan hade käntdå utgjort SGIskulle hakomst omsom

gångerfår 7,5vidare inte överstigaförhållanden. Underlagetsamtliga
begynnelseårets ingång.vidbasbeloppet

karensdagargenomsnittliga antalettillgänglig statistik detEnligt är
grundsjukdomsaknar statistik för enbartför varje sjukdom 1,82. Vi

något högreutgår från den liggerarbetsskada änatt genom-menav
få kompensation enligtföreslår den försäkrade skasnittet. Vi därför att

två enligt schablo-karensdagar. Ersättningschablon motsvararen som
kan visa börden försäkradeytterligare karensdagaroch för de somnen

kallasberäkningsunderlaget. Ersättningen börutgå med 80 procent av
arbetsskadeersättning.särskild

Prövningen

frågan den försäkrade harskaandra stycket LAFEnligt 8 kap. 3 § om
mån det behövs föri denådragit arbetsskada endastsig prövas atten

enligt lagen.bestämma ersättning
arbetsskadeersättningensärskildatidigare bör denSom vi har angett

kassan beslutartillfälle i samband medbetalas vidochprövas attettut
gälla omställ-arbetsskadan. Det kanersättning grund avannanom

ersättning föreller i undantagsfallningsersättning eller livränta sär-
vårdkostnader.skilda

följdarbetsskada tillådragit sigFrågan försäkrad har avenom en
följaktligen ska tjänstemännentjänsteman, ocholycksfall avgörs av

Även frågorarbetsskadeersättning.särskildbesluta ersätt-även omom
vårdförrnåner tjänsteman.ning till följd avgörsm.m. avav

socialförsäkringsnämndendet däremotEnligt nuvarande regler är
ådragit arbetsskada till följdförsäkrad sigharska avgöra ensom om en

efter-eller särskildfall saken livräntaolycksfall i de röränannatav
Även vårtomställningsersättning ska enligttilllevandelivränta. rätten

särskildföljdbeslutnämnden.Vi dockförslag prövas att ett omav anser
och inte harendast lagenlig ersättningarbetsskadeersättning rörsom
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inslag kvalificerad skälighetsbedönming bör fattas tjänstemanav av en
och inte nämnden.av

försäkrade fåDen bör givetvis kunna omprövning beslutettav om
särskild arbetsskadeersättning ocksåoch överklaga det omprövade be-
slutet till allmän förvaltningsdomstol.

vilken tidpunkt ska reglerna börja gällaFrån

Enligt de principer gäller socialförsäkringsområdet brukarsom
Övergångsbestämmelser såutformas bestämmelser ska tillämpasatt nya

fall ikraftträdande,inträffat efter lagens medan äldre be-som
stämmelser ska tillämpas fall inträffar före lagändringen. Medsom

sådan dåprincip skulle valet bli den dag arbetsskadan visade sig. Enen
övergångsbestämmelsenackdel med det slaget det erfaren-är atten av
lång fårhetsmässigt tid innan den lagstiftningen fullttar nya genom-

slag. Snabbast uppnåseffekt lagändringen bestämmelserav om nya
tillämpliga dåalla ärenden inte avgjorts slutligt den daggörs som

ändringen träder i kraft.
vårEnligt mening bör det sistnämnda alternativet tillämp-styra

ningen den frågabestämmelsen. heltDet är ersätt-av nya om en ny
ningsfonn frånoch gynnande bestämmelse ska gälla vissen som en

sådan övergångslösningtidpunkt. Konsekvensen blir visserligenav en
någon månvalet lagstiftning blii avhängigt handläggnings-att av av

tider och försäkringskassorärendebalanser i och förvaltningsdomstolar.
Även socialförsäkringsområdet,lösningen ovanlig inom viärom anser

föreslå sådan övergångsregel.det finns skäl häratt att en
föreslårVi den särskilda arbetsskadeersättningen ska införas denatt

således1 juli 1999 och gälla i samband med de beslut försäkrings-som
kassan fattar livräntefrågor fråni och med nänmda datum.m.m.

Särskilda jiågor

Förslaget kommer innebära särskild arbetsskadeersättning kanatt att
i de, få, dåsäkerligen fall den skadade inte varit sjukskrivenävenutges

alls. Ersättningen skulle därmed kunna uppfattas form ideelltsom en av
skadestånd. börDet därför klargöras den särskilda arbetsskadeer-att
sättningen ska betraktas ersättning för inkomstbortfall och be-attsom
loppet ska beskattas.

Bestämmelserna särskild arbetsskadeersättning bör gällaävenom
för dem har till ersättning enligt lagen 1977:265 statligträttsom om
personsskadeskydd eller till ersättning enligt lagen 1977:267 om
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krigsskadeersättning till sjömän. Genom hänvisningen i dessa lagar till
LAF kommer reglerna kompensation för karensdagar tillämpasattom

för dessa ersättningar.även
Sjukpenning enligt 13 § YFL beräknas enligt bestämmelserna i

kap föreslagna kompensationen för karensdagar bör3 4 § AFL. Den
ocksågälla vid ersättning enligt Förändringen bör bli densammaYFL.

för ersättning enligt 1950:261 militärersättningslagen. Det sigrör
årligen.någon handfull fall finnsendast Därutöversammantaget om

ersättningäldre lagstiftning, förordningen 1927:234 iäven t.ex. om
ådragenkroppsskada, under rnilitärtjänstgöring. denanledning Förav

sig antagligen ersättning försistnänmda detrör mestgruppen om
Vårtläkarvård och ersättning livränta. förslag kommeri form tro-av

ligen inte beröra dem.att

5.10 Omställningsersättning m.m.

vissaSedan arbetsskadesjukpenningen slopades har det uppkommit
frånoklarheter det kan ersättning arbetsskadeförsäk-när utgesom

från undanröjtringen. Regeringsrätten under tid harDomar senare
fråga till livränta under den tiddel dessa oklarheter i rättenen av om

genomgår rehabilitering.den arbetsskadade olika fonner av
Vi det emellertid viktigt arbetsskadeförsäkringenatt ges enanser

gäller rehabiliteringen de arbets-tydlig och aktiv roll detnär av
föreslår i lagen arbetsskadeförsälcring skaskadade och detatt om

införas ersättningsforrn, kallad omställningsersättning.en ny
Omställningsersättningen ska liksom livräntan i princip 100ge

kompensation och lämnas den skadade enligt för-närprocent en av
genomgårsäkringskassan upprättad plan medicinsk rehabilitering i

förebyggande syfte eller arbetslivsinriktade rehabilitering.
Om det inte möjligt rehabilitera den skadade ska livräntaär att

fått beståendeliksom hittills, den skadade har nedsätt-närutges en
arbetsförmåga.ning sinav

Vid sidan omställningsersättningen ska särskilt omställ-ettom
ningsbidrag kunna under rehabiliteringstiden för kostnaderutges

uppstår för den arbetsskadade i samband med rehabiliteringen.som
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Våra direktiv5.10.1

frågauppkommit vissa oklarheter idet hardirektivenI sägs att om
särskildafrån arbetsskadeförsäkringen sedan dentill ersättningrätten

gäller bl.a.oklarheterarbetsskadesjukpenningen slopades. Dessa när
såväl medi-från arbetsskadeförsäkringen underersättning kan lämnas

frågan vid vilkenrehabiliteringarbetslivsinriktadcinsk samt omsom
vi vidEnligt direktiven skatill livränta.tidpunkt det inträder över-rätt

kostnadskon-redovisa eventuellaolika lösningar ochanalyserasynen
sekvenser.

arbetsskadesjukpen-sedan den särskildavåra direktivI attanges
kommitersättningsforrnbetydelseslopades har livräntansningen som

kompenserade inkomst-LAF-sjukpenningentidigareöka. När denatt
sjukpenninggrundandeförsäkradesdenbortfallet med 100 procent av

övergång från LAF-sjukpenning till LAF-tidpunkten förinkomst, hade
kan dennågon betydelse. Numeraflertalet fall intelivränta i större som
få ersättningsjälva sjukdomstiden endastskadas i sitt arbete under
sjukpenning.i formallmän försäkring AFLenligt lagen avom

övergången då blivit betydelse.för harTidpunkten storav
Riksförsäkringsverket denskrivelsehänvisas tilldirektivenI en av

redovisatskrivelsen har verkettill Socialdepartementet. I17 juni 1997
RÅ angå-1996 ref 81 Regeringsrättendomkonsekvenserna avav en

rehabili-från arbetsskadeförsäkringen underersättningende tillrätten
tering.

år har skettframhålls vidare det undervåra direktivI att ensenare
förtidspensioneringensjukförsäkringen ochdel regelförändringar i som

där denna harpåverkat arbetsskadeförsäkringen,skulle ha även men
januariskedde den 1 1997den förändringundantagits. Här somavses

frågainkomsten isjukpenninggrundandeberäkningen den omav av
förmåner ochskattepliktigasemesterlön och semesterersättning samt

förslagetanförde regeringenkostnadsersättningar. Vid förändringen att
påverka i avvaktan Sjuk- ochstorleken livräntaninte skulle ar-av

betsskadekommitténs förslag.
tillkriterier i AFL förSedan den januari 1997 gäller1 rättäven nya

förtidspension.sjukpenning och
arbetsskadeförsäkringenvåra vidVi ska enligt direktiv översynen av

lagstiftningen till de förändringarutreda det lämpligtär att anpassaom
förtidspensioneringen isålunda gjorts i sjukförsäkringen ochharsom

sådanbeskriva konsekvensernade närrmda hänseendena samt av en
anpassning.

ersättningsnivåema.våra Vidirektiv friaI prövaäratt attanges
beakta olycksfall och arbetssjukdomar bör behandlas lika.ska dock att
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Likaså ska beakta det enligt direktiven motiverade samord-som
ningen med sjukförsäkringen, nämligen incitamenten för rehabilitering.

10.2 Rehabiliteringsreformen

Den 1 januari infördes1992 i 22 kap. lagen allmän försäkringom reg-
ler rehabilitering och rehabiliteringsersättning. En de be-mestom av
tydelsefulla nyheterna arbetsgivarens för klarläggaatt attvar ansvar en
anställds behov rehabilitering ökade. En utredning rehabilite-av av
ringsbehovet samrådska i med den anställde och genomförasgöras
bl.a. i de fall den anställde varit sjukskriven fyra veckor i följd. Utred-
ningen ska åttagenomförd inom frånveckor dagen för insjuknan-vara
det. Arbetsgivarens vidgade innebär skyldighetäven attansvar en svara
för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas arbets-att
platsen.

Rehabiliteringens syfte hjälpa försäkrade ålderi yrkesverksamär att
återfå sin förmåga försörja sig förvärvsarbete. Föratt att eget attgenom

nå det målet kan såväl medicinska och sociala arbetslivsinriktadesom
åtgärder behövas. Kassans rehabiliteringsansvar gäller all rehabilite-
ring, dvs. inte enbart den arbetslivsinriktade också insatser förutan att
skynda den medicinska och sociala rehabiliteringen prop.
1990/9l:140 Arbetsmiljö och rehabilitering, sid. f..49

I proposition 1989/90:62 Om insatser för aktiv rehabilitering och ar-
betslivsfondens verksamhet definierades begreppen inom rehabi-m.m.
literingen. Den medicinska rehabiliteringen återställanärmast attavser
grundläggande funktioner sjukvårdshuvudmannensoch tillhör ansvars-
område medan primärkommunema främst frågorför socialsvarar om
rehabilitering råd,service, upplysning biståndoch i personligasom an-
gelägenheter. Den yrkesinriktade rehabiliteringen består insatserav

ska kunna underlätta för människor med olika fåhandikapp ochattsom
/eller behålla arbete. den yrkesinriktadeI rehabiliteringen ingår bl.a.ett
åtgärder för arbetsanpassning, dvs. individinriktade åtgärder i den
fysiska arbetsmiljön.

För det ska föreligga till rehabiliteringsersättningrätt enligt AFLatt
ska frågadet arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbets-vara om
livsinriktad rehabilitering proposition 1991/92:40 Om vissaavses
socialförsäkringsfrågor sid. 32 arbetsprövning, arbets-t.ex.m.m.,
träning och utbildning sikte återge den försäkrade hanstar attsom
möjligheter kunna klara sitt arbete fåeller lämpligtatt ett annatav ar-
bete.

såledesDet arbetsgivarenär har förstahandsansvaret för attsom
uppmärksamma och utreda behov arbetslivsinriktad rehabiliteringav
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stånd och finan-tillåtgärderna kommertillenligt 22 kap. AFL, attse
till detfår begränsasdockfinansieringenförsiera dem. Ansvaret an-

eller iinomkan vidtasåtgärderför dehararbetsgivaren somsvar som
skaanställdedeneller förverksamhetentill denanslutning attegna

rimligt krävaVadverksamheten.inom ärkvar attkunna avsomvara
prövningfår efterfråga åtgärderi avgörasarbetsgivaren om-avenom

arbets-anställdessåväl dendärfalletdet enskildaiständigheterna som
Arbetsmiljö1990/91:14Opropositioninförutsättningargivarens vägs

sid. 52.rehabilitering,och
arbetefortsattberedasanställde skadenskaInriktningen attvara

arbets-förstalternativ skaandra närprövasocharbetsgivarenhos att
reha-1990/911140 Ompropositionuttömdamöjlighetergivarens är

arbets-Ofta kansid. 3.rehabiliteringsersättningbilitering och m.m.,
företagshälsovården finna lösningarmedsamarbeteigivaren pro-

anställde.för denblemen
arbetsgivarenåtgärderarbetslivsinriktadeExempel ansvararsom

ändringarbetsplatsernaåtgärderkap. AFLenligt 22för är avsom
anskaffningbelastning eller sär-minskadmiljön,fysiskaden t.ex. av

hör-telefonförstärkning förarbetsstol,anpassadutrustningskild som
arbet-Enförbelysningsärskildselskadade, annansynsvaga m.m.

arbetsorganisationen.arbetsinnehållet ochåtgärd gällakanlivsinriktad
arbetsuppgifter ellerförändradedelvisfråga helt ellerblikanDet om

åt-vanligarelativtandralagarbeteArbetsrotation och äromplacering.
Åtgärder arbetsprov-kanarbetstagarenenskildedenförgärder. vara

ocksåkanutbildning. Detochomskolningarbetsträning,ning, vara
psykosociala insatserfadderverksamhet,stödåtgärderolika slags som

sjuk-återgång efterarbetstid, successivfriskvård. Anpassningoch av
aktuell.bliarbetstid kananpassadlångsiktigtellerskrivning mer
enligt 22 kap.rehabilitering innebärförFörsäkringskassans ansvar
behövs förinsatserdetillsynsamordna och överAFL utövaatt re-som

samrådiFörsäkringskassan skaenligt lagen.habiliteringsverksamheten
rehabiliteringbehoveller hennestill hansförsäkrademed den att avse

effektivförbehövsåtgärder vidtasdeklarläggs och attsnarast ensom
rehabilitering.

medi arbetetförsäkringskassandet skallförsäkrade medgerOm den
och arbets-arbetsgivareförsäkradessamverka med denrehabiliteringen

arbets-sjukvården, socialtjänstenochtagarorganisation, hälso- samt
berörda.kanandra myndigheterochmarknadsmyndighetema varasom

vidtaroch aktörernatillsådant fallska iKassan även att avvar ense
verksamhetsområde. Försäkringskassanåtgärder sittinomnödvändiga

tilldenrehabiliteringsplan,för det upprättas attäven att serenansvarar
i den.nödvändiga ändringardet vid behovföljs ochplanen görsatt

samråd försäkrade.med densåvitt imöjligtPlanen ska upprättas
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Rehabiliteringsersättning ska försäkrad, arbets-närutges en vars
förmåga till följd sjukdom nedsatt med minst fjärdedel, deltar iärav en
arbetslivsinriktad rehabilitering förkorta sjukdomstidenattsom avser
eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning arbetsför-av
mågan. Arbetsförmågan ska under tiden för rehabiliteringsåtgärden an-

månnedsatt i den den försäkrade åtgärdengrund förhind-ärses av
rad förvärvsarbeta kap.22 9 § AFL.att

Rehabiliteringsersättning efter ansökan den försäkrade. Enutges av
förutsättning för till ersättning försäkringskassan harrätt är att upp-

rehabiliteringsplan, i vilken den aktuella rehabiliteringsåtgär-rättat en
ingår.den

Rehabiliteringsersättning består rehabiliteringspenning och sär-av
skilt bidrag. Rehabiliteringspenningen, uppgår till 80 procentsom av
SGI, ska täcka den inkomstförlust uppstår för försäkradsom en som
deltar i rehabilitering och det särskilda bidraget ska täcka kostnaderen

uppstår i samband med rehabiliteringen.som
Särskilt bidrag kan lämnas för vissa kursavgifter, kostnader för tal-

och punktskriftböcker, läromedel, resekostnader och i form trakta-av
menten.

Samtidigt rehabiliteringsreforrnen infördes särskildaantogssom
regler för avhåller frånförsäkrade sig arbete för under tidenattsom
delta i sjukdomsförebyggande behandlingsåtgärder i form medicinskav
behandling eller rehabilitering 3 kap. b sjuk-7 § AFL. För tillrätt
penning i dessa fall krävs läkare på grundval vetenskap ochatt en av
beprövad erfarenhet konstaterar försäkradeden har förhöjd sjuk-att en
domsrisk. Den sjukdom kan sådanbefaras uppkomma skasom vara av

den kan arbetsfönnågan.leda till nedsättning Läkarenväntasart att av
ska ha ordinerat deltagande i behandlingen eller rehabiliteringen. För-
säkringskassan åtgärdenska godkänna och rehabiliterings-upprätta en
plan.

5.10.3 pålagstiftningsarbeteFortsatt

rehabiliteringsornrådet

Sjuk- och arbetsskadekommittén fann i sitt slutbetänkande SOU
1996:113 rehabiliteringsreforrnens intentioner hade fått alltföratt ett
litet genomslag. Trots rehabiliteringsarbetet länge hade varit inriktatatt
på få ståndtill insatser så tidigt möjligt hade detta inte skett. Enatt som
anledning ansågs arbetsgivaransvaret inte tillräckligt preci-attvara var

Den ekonomiska ansvarsfördelningen för rehabili-serat. samt ansvaret
teringsutredningama mellan arbetsgivaren och försäkringskassan var
oklar, vilket dålig drivkraft för tidiga insatser. huvudsakligaDetgav en
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genomförd metodik isaknas konsekventproblemet detattvar en mer
rehabiliteringsarbetet.

offensivt ochutsträckning arbetaborde iFörsäkringskassoma större
fånga behov rehabilitering. Sam-tidigtarbetsplatsinriktat för att upp av

närliggande verksam-huvudmän medmåste förbättras mellanverkan
rehabiliterings-förbättramåste samordnas förheter, och attresurserna

arbetet.
tvåkommittén viktigahar enligtsjukförsäkringenallmännaDen

arbetsrniljöar-effektivt förebyggandemedverka tillsyften. Dels ettatt
rehabiliterings-aktiva och samordnadebedriva tidiga,bete, dels att

utgångspunkt förviktigåtgärder. därmedArbetsplatsema envar
verksamhet.sjukförsäkringens

skulle preciserasarbetsgivarensföreslog bl.a.Kommittén att ansvar
ekonomiskt Förskullearbetsgivareni tid och även attettatt ansvar.ges

försäk-föreslog kommitténmellan aktöremaunderlätta samverkan att
skulle bildaarbetsförmedlingen och kommunenringskassoma, en sam-
beställning reha-nivå planering ochlokal förverkansorganisation av

arbetsförberedande tjänster.andrabiliterings- och
delar inteförslag har i nämndaarbetsskadekommitténsSjuk- och
utredningtillsatte i ställetnågra lagändringar. Regeringenlett till en ny

har till uppgiftDir. 1997:90AGRA-utredningen närmareattsom--
rehabiliteringåtgärds- kostnadsansvar vidarbetsgivarens ochutreda

m.m.
våra det följande kan kommapåpeka förslag iVi vill redan attattnu

föreslår avsnitt 5.10.17.få AGRA-utredningen setill vadanpassas

arbetsskadeförsäkringenochRehabiliteringen5.10.4

Regeringsrättenstillämpningen fram tillden juli 1993 har iEfter 1 man
arbetslivsinriktadlämnat ersättning vidtidigare nämnda dom normalt

utsträckningarbetsskadad endast i denrehabilitering till den ärsom
för rehabilite-har inneburit tideni 22 kap. AFL. Det att ensom anges
ersättningsnivånår.ringsåtgärd begränsad till Vidare harhar varit ett

rehabiliteringsåtgärd kunnatbegränsats till vadunder tiden för somen
Någon prövningeller rehabiliteringsersättning.i sjukpenningutges av

från arbetsskadeförsäkringen har inte gjorts undertill ersättningrätten
ifrågan arbetsskada kommit försttiden. Normalt harsett sam-uppom

sjukbidrag/förtidspension eller vidband tillmed prövatsrättenatt
inkomstförlust till följd arbetsbyte.av

RÅ 1996 ref. 81 lyder:Referatrubriken till Regeringsrättens dom
till arbetsskadelivränta underFörsäkrad har berättigadansetts ar-

högskolestudier omfattandebetslivsinriktad rehabilitering formi av
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studieveckor.40 Regeringsrätten anför i sin dom bl.a. hän-än attmer
visningen i 6 kap. 5 § LAF till kap.7 språkligt22 § AFL torde syftarent

på den i detta lagrum lärrmade definitionennärmast "arbetslivsinriktad
rehabilitering förkorta sjukdomstiden eller helt elleratt attsom avser
delvis förebygga eller häva nedsättning arbetsförmågan.av

framgårDet inte denna rehabilitering definitionsmässigt skulleatt
tidsbegränsad eller villkorad till rehabiliteringsersättning.rättenvara av

Efter ha granskat uttalanden i förarbeten drar Regeringsrätten denatt
slutsatsen livränta kan under längre tids rehabilitering ochatt utges en
oberoende det föreligger till rehabiliteringsersättning ellerrättav om
inte.

RÅ 1996 ref 81 har föranlett Riksförsäkringsverket ändra sinaatt
rådAllmänna beträffande rehabilitering vid arbetsskada ändring den

23 september råd1997 Allmänna 1994:3. Vid arbetsskadaav en som
hindrar den skadade fortsätta sitt tidigare arbete kan enligt verketsatt
mening livränta enligt LAF under tid den skadade genomgårutges
arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare i de allmänna råden attanges
eftersom det inte finns särskilda regler för rehabilitering i LAF, ska
förutsättningarna för rehabilitering och åtgärdervilka lämpligaärsom

bedömas enligt reglerna i AFL. Härvid verket det börattm.m. anger
bedömning enligt arbetsförmåganAFLs regler enligtgöras denen av

s.k. steg-för-steg-modellen. I de fall det visar sig åtgärderlämpligaatt
inte inom rekommenderarAFLs regler verket försäkrings-attryms
kassan bedömning det finns andra alternativgör gör atten av om som
den försäkrade återfåkan förmågasin försörja sig. Planeringen skaatt
då ske med stöd LAF.av

Under utredningens gång har Regeringsrätten tvåmeddelat domar
behandlar till ersättning i form livränta underrätten sjukbi-som av

dragstid mål 896/97 och 5221/96. En domarna kommer attnr av re-
fereras.

Regeringsrätten drar i sina domar bl.a. den slutsatsen detatt mot
bakgrund bestämmelserna i 4 kap. § jämtel LAF lagmotiv alltjämtav

möjligt försäkrad, uppbärär sjukbidrag, samtidigt tiller-att en som
känns livränta enligt SlutsatsenLAF. vinner stöd ersättningsbe-av
stämmelserna i 6 kap. 5 § LAF, föreskriver dåunder tid denattsom
försäkrade föremål sådanför behandling ellerär rehabilitering som av-

i kap.3 7 b § medicinsk rehabilitering eller kap.22 7 § AFL skases
hans förmåga skaffa sig utkomst arbete nedsatt iatt ävengenom anses
den mån åtgärden hindrar honom förvärvsarbeta. Bestämmelsernaatt
förutsätter alltså livränta kan under tid för medicinsk rehabi-att utges
litering enligt 3 kap. b7 § AFL.

I de förevarande fallen fick det utvisat den egentliga sjuk-attanses
doms- och läkningsprocessen inte längre kunde pågå, för-denäranses
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demedicinska behandlingsjukbidrag. Densäkrade beviljades genom-
återställande be-betraktasintesjukbidragstiden kundeundergick som

kapacitettidigareåterge i huvudsak derasdeminriktadhandling, att
fått föralltsåförsäkrade hardeEftersomförvärvsarbeta. enatt en

sin för-nedsättningomfattandebestående, tillräckligtlängre tid av
ersättning i formtillregeringsrättenenligtvärvsförrnåga, har de rätt av

ansågsförsäkradeåsamkats.de Deinkomstförlustför denlivränta som
uppburit sjukbi-tid deför dentidsbegränsad livräntatillberättigade

drag.

skrivelseRiksförsäkringsverkets5.10.5

tillskrivelsennämndaframhåller tidigarei denRiksförsäkringsverket
arbets-rehabiliteringenbör klargörasdetSocialdepartementet att avom

så vilketfallrehabilitering och ifrånskilja sigskadade ska annan
oklarheterproblem ochuppkommithar detmeningEnligt verketssätt.

RÅ Regerings-1996 ref. 81.domRegeringsrättenföljd avsom en
från verkets tidi-punkterpå avgörandesigbedömning skiljerrättens

bestämmelsernatillämpningenfrågaställningstagande i omavomgare
arbetsskada.grundskerrehabiliteringunderersättning avsom

fortfarandevidare LAFanförRiksförsäkringsverket trotsatt ge--
särskilda be-rehabiliteringsområdet saknarpåförändringarnomförda -

bestämmelse iinnehåller enbartrehabilitering. LAFstämmelser enom
månnedsatt i denförvärvsfönnågan ska6 kap 5 § att ansesangersom

förvärvsarbete.hinder föri kap. 7 § AFLåtgärd 22 utgöravsessom
återfinns §i kap 3den 7utfommingBestämmelsens mot somsvarar

rehabilitering.undersjukbidragmöjliggörochAFL att gessom
målet finnsför dettarehabiliteringsarbetet ochförFörutsättningarna

enbart i 22 kap. AFL.
anledningdetRiksförsäkringsverket saknas änEnligt att anta annat

vidgällerkap. AFLi 22för rehabilitering ävendeatt angessomramar
rehabi-vid tillämpningengälldei likhet med vadarbetsskador avsom

före reha-andra skadadesåväl arbetsskadadeförliteringsreglema som
införtsdet förbudverkets mening börbiliteringsreforrnen. Enligt som

förordningenhögskolestudier 3 § ivid serehabiliteringsersättningmot
frånersättningrehabiliteringsersättning gälla1991:1321 även ar-om

betsskadeförsäkringen.
avgörande börframhåller RegeringsrättensRiksförsäkringsverket att

mål ochkap.så bestämmelser i 22 AFLdeuppfattas att angersom
arbetsskada. Regeringsrättengäller vidrehabiliteringen inteförramar

avseende vid detstället fästaRiksförsäkringsverket iverkar enligt att
ingår i arbets-rehabiliteringarbetslivsinriktadsigrör som en avenom
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marknadsmyndighet godkänd rehabiliteringsplan. Enligt verket skulle
det innebära den praxis gällde före rehabiliteringsreforrnenatt som
fortfarande aktuell det gäller rehabilitering arbetsskadade.är när av
Detta kan förorsaka svårigheterbetydande för försäkringskassomas
fortsatta rehabiliteringsarbete och kräver, enligt verket, lösning.en

fårDessutom den aktuella domen administrativa konsekvenser. Verket
beräknar denna leder till försäkringskassomas administrations-att att
kostnader ökar med 40 miljoner kronor/år.ca

utgångspunkter5.l0.6 Allmänna

särskilda försäkringsskyddetDet i arbetsskadeförsäkringen bygger
principen skadad så långt möjligt ska hållas ekonomisktatt en som
skadeslös. Arbetsskadeförsälcringen har renodlat ekonomiskt invali-ett
ditetsbegrepp med de skadeståndsrättsliga princi-överensstämmersom

Arbetsskadeersättning för kompensera inkomstbort-utges attperna.
fallet den skadade helt eller delvis saknar förmåga skaffanär sig in-att
komst till följd arbetsskada.av en

Sjukförsäkringen någotuppbyggd efter andra principer arbets-är än
skadeförsäkringen. Målet inte lika högt det gäller kom-är närsatt att

för inkomstförlust. det gällerNär sjukförsäkring och förtids-pensera
måstepension det finnas medicinsk påverkarorsak förmåganen som

utföra arbete förmåganoch försörja sig arbete. Numeraatt att ärgenom
det i princip endast medicinska skäl till ersättning.rättsom ger

En utveckling helt arbetsskadeförsäkringen till sjuk-attmot anpassa
försäkringen och förtidspensioneringen skulle i och för sig kunna ge
vinster i administrativt hänseende, det vårenligt mening ingenärmen
helt framkomlig Ersättning från arbetsskadeförsäkringen börväg. -

ocksåvilket framgår Regeringsrättens tolkning hittillsvarandeav av
regler med hänsynstagande till LAFs särskilda mål och prin-utges-
ciper. dåDet viktigt detta tydligt i lagenär förgörs undanröja deatt att
oklarheter uppenbarligen har funnits i tillämpningen.som

Vi arbetsskadeförsäkringen bör behålla de grundläggandeattanser
principerna i 4 kap. l och 3 LAF till ersättning enligtnär rättenom
LAF ska inträda. Det innebär försäkrad till följdnäratt en av
arbetsskada, i fall för längre tid och med tillräckligt omfattandevart en
nedsättning förvärvsförrnågan, fåtthar förmågasin skaffa sigattav
inkomst arbete nedsatt, ska han eller hon berättigad tillgenom vara
ersättning enligt LAF för den inkomstförlust han eller honsom
åsamkats. När det gäller arbetsmarknadslägets betydelse vid bedöm-
ningen förvärvsförrnågan, vidare avsnitt 5.10.14.av se
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år den allmänna försäkringens allt starkare inrikt-Under harsenare
rehabilitering den sjuke eller skadadening arbetslinjen ochmot av

arbetsskadeförsäkringen.fått allt betydelse för Förstörre även enen
invaliditetsbegrepp det givetvis vik-med ekonomisktförsäkring ärett

minimeras.konsekvenserna skada Ar-de förvärvsmässigatigt att av en
vår ha betydelsefulldärför enligt meningbetsskadeförsäkringen bör en

Hårdareskadade.rehabiliteringen denroll redan i samband med av
årens ekonomiska krisdepå arbetsmarknaden har underkrav senaste

förolika skälför deförvärrat situationen är utsattagrupper som av
långtgåendeoftakrävs därmedsärskilda risker i sina arbeten. Det mer

arbetsförmåga.återfåskadad ska sininsatser för att en
således in i tidigtbör kunna kommaArbetsskadeförsäkringen ett

trygghet detenskilde ekonomiskskede och dengarantera som, omen
erbjuda förgår försäkringen kanvad den allmännabehövs, utöver att

återgå möjligt oförändrad lön.i arbete medden skadadehjälpa att om
beståendeersättning vidhittillsFörsäkringen ska vidare även utgesom

framhålla värdetarbetsförmågan Vi villnedsättning att ar-avav m.m.
såvälfortsättningen harbetsskadeförsäkringen i reparativäven somen
innehållerdå försäkringen välväsentligtroll. Detpreventiv är att en av-

upprätthålla motverkamålet arbetslinjen, d.v.s.mellanvägd balans att
hållaså långt den försäkrademöjligtpassivt kontantstöd, och att som

skadeslös.ekonomiskt
åtgärder den enskildeaktiva för stärkaArbetslinjen innebär attatt

finnspassivt kontantstöd till försörjningen. Detprioriteras föreska ett
arbetsskadeförsäkringenlåtaavgörande fördelar med ävenatt mera

skada/sjukdomdrabbasarbetslinjen.uttalat Densträva mot av ensom
försörja sigåterfå arbetsförmågan och förutsättningarnadåkan att

får ståndtillså möjligt. Omdetförvärvsarbete ärsnart mangenom
förminimeras, kantill arbetsskadantidigt och det lederinsatser att man

egenlivräntomakostnaderna för de livsvarigaräkna medövrigt även att
minska.kommer att

med-fråga arbetsskadeförsäkringen skaihar tidigareMan satt om
ersättnings-befarat högatidigt skede, eftersom harverka i attett man

statsrådrehabiliteringshämmande. Föredragandenivåer verkar angav
arbetsskadesjuk-ledde fram tillföljande i det lagförslagbl.a. attsom

tillförslaget i huvudsak slopapenningen slopades :Genom rättenatt
fåför denarbetsskadesjukpenning jag förutsättningarna attattanser

framgångsrik ökari rehabiliteringförsäkrade medverka väsent-att en
tidigare framförts bl.a. Riksdagensligt. uppfattning hadeSamma av

försäkringskassa.läns allmännarevisorer och Skaraborgs
på-sjukfallens längdSkaraborgskassan undersökte under 1990 om

pågående arbetsskadeprövning. Undersökningenverkas negativt av en
från olika kontor i Skaraborg ochbaserade sig uppgifter fem stora
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sjukskrivningsärenden samtidigt hade koppling tillvisade att ensom
genomgående pågickarbetsskadeanmälan under längre tid övrigaän

Några långtgående slutsatser drog inte. Andra fakto-ärenden. manmer
på sjukskrivningstiden sjukdomsorsak,möjliga inverkan somrers

ålderskillnader utreddes exempelvis inte.m.m.
bilden komplex.erfarenheter pekar dockSenare äratt mer

Två läns allmänna försäkringskassa,mindre studier vid Malmöhus
skulle rehabilite-genomfördes inte stöd för LAF1992, att varagavsom

följande.sammanfattningsvis "Enringshämmande. I studierna anges
rehabili-sannolikheten börjaanmälan arbetsskada fördubblar att enom

någon arbetsskada. rehabi-inte anmält Atttering jämfört med dem som
både vad gäller de kontak-dessutom löper snabbareliteringsprocessen

rehabiliteringsbehovmed syftet utredaförsäkringskassan tar attter som
påståendenapåbörja rehabiliteringsåtgärd talar attemotsamt att omen

rehabiliteringshämmande".arbetsskadeförsäkringen skulle vara
rehabiliteringsarbetet för-1994:5 studieRFV redovisar EnI av

åtgärder försäkringskassandesäkringskassan har RFV följt upp som
sjukfallensvidtagit för begränsaoch andra rehabiliteringsaktörer att

sig täcker periodenlängd. datamaterial RFV harDet använt avsom
från försäkringskassomas lokalkontor. I1986-1991 och har inhämtas

hade drygt 4 300undersökningen ingick cirka 8002 personer som
bakgrundlångvariga omfattande minst 60 dagar. Motsjukskrivningar

påbörjandethämmaarbetsskadeförsäkringen har ansettsatt avav
rehabiliteringen irehabiliteringen studerade specielltRFV ägtnär rum

förhållande till arbetsskadehandläggningen. Resultatet visade dock inte
årnågra hadetendenser hämma rehabiliteringen. Efter 23ettatt

påbörjatde anmält arbetsskada rehabilitering,procent enav som en
andel bland övriga inte anmält arbetsskadamedan motsvarande som

16 procent.var
skillnaden anmärkningsvärd, eftersom härRFV attangav var man

hade med långa sjukfall, i de flesta fall bordemycketgöraatt som vara
behov rehabilitering. Efter två år hade hälften medi denästanav av ar-

gåttbetsskadeanmälan in i rehabilitering, medan tredjedel gjort det-en
Ävenbland de övriga. jämförelse för den vanligaste sjuk-samma en

domsgruppen bland arbetsskadeanmälningar, sjukdomar i rörelseorga-
visade snabbare fram till rehabilitering för demnen, en process som

anmält arbetsskada för de övriga.än
vårEnligt uppfattning kan det dock allt ha funnits visst stöd förtrots

hävda försäkringen har haft rehabiliteringshämmande effekter.att att
ökade såvälDen ärendemängden under 1980-talet medförde administ-

påfrestningarrativa för försäkringskassorna långalltför väntetidsom en
för beslut försäkringskassan långaarbetsskada. De väntetidernaav om
påverkade och försenade i hög grad den försäkrades rehabilitering. För-
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arbetsskadesjukpen-säkringskassoma hade ärendebalanser närstora
del ha arbetatsningen bort. Balansema torde till övervägandetogs nu

Ärendemängden förstår såoch efter vad vi finns det ined. hanterbar,är
ska behövaanledning till den försäkradedag ingen väntaatt ett

nödvändigt för utreda ochbeslut längre vad kanän att tasom anses
frågan.iställning
svårt mån ersättningsnivåer försäkringeni vad höga iDet sägaär att

rehabiliteringen. finnspåverkar försäkrads inställning till Deti sig en
fåangelägenden försäkradeinte skäl än är attatt anta annat att omnog

såigång rehabiliteringen möjligt.komma med snart som
för försäkrade med entydigAllmänt bör det enklaresett envara

gång med adekvat rehabilitering. Närdiagnos snabbt komma iatt en
diffusa diagnoser,däremot gäller försäkrade meddet t.ex. rygg-mer

för-utförlig medicinsk utredning. Omsjukdomar, krävs det ofta enen
fåfår på sak prövad innansådan situation sinsäkrad i vänta att enen

tänkas verka hämmande förrehabilitering kan form, kan detadekvat ta
rehabiliteringen.

fram i det följande bör under allade förslag vi läggerGenom som
rehabilite-förhållanden eventuella negativa inverkanförsäkringens

försvinna helt.ringsarbetet kunna minskas eller
Vår möjligheter arbetsskadeförsäk-avsikt inte ändra deär att som

nämnda domar visar, har i dag iringen, enligt vad Regeringsrättens
detunder rehabilitering. Somform till ersättning livräntarätt serav

lagensoch förtydligandenemellertid del förändringarbehövs det aven
få verka i önskvärdunderlätta tillämpningen och lagenregler för attatt

riktning.
utgångspunkt arbetsskade-slå grundläggandeVi vill fast attsom en

betoningsjukförsäkringen bör ha starkförsäkringen liksom en en
andra förebyggandesamordnad rehabiliteringtidig, aktiv och samt mer

bestående arbetsoför-åtgärder inte ska leda tillför arbetsskadanatt en
måga. försäkringen bör arbetsskadeförsäk-likhet med den allmännaI

möjlighet komma tillbakaringen inriktad den skadadeatt attgevara
upprätthålla den skade-till förvärvslivet. bör försäkringenDessutom

så långtståndsrättsliga skadade möjligt skaprincipen denatt som
hållas ekonomiskt skadeslös.

årens den allmänna försäkringenbestämmelser inomDe senaste nya
någratillrehabilitering och rehabiliteringsersättning har inte lettom

arbetsskadeförsäkringens regelsystem det gällerändringar i när rätten
medfört oklarheter i rättstillämpningen vilka kantill livränta. Det har

på tidigareblivit undanröjda först den tiden dehasägas senaste genom
Regeringsrätten.nämnda domarna av

Vår innehålletambition med beaktande i de nämndaär att avnu
åstadkomma sådana förändringar i lagen arbetsskadeför-domarna om
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gäller rehabiliteringensäkring försäkringens roll det dennäratt av ar-
så möjligt. viktigt för den långsik-betsskadade blir tydlig Det ärsom

arbetsskadeförsäkringen de regler vi skatiga stabiliteten inom att som
så och entydiga möjligt,använda i fortsättningen blir klaraoss av som

bådeförsäkringen vid arbetsskada blir anpassad till dagens ochoch att
morgondagens arbetsmarknad.

därmed inte i första hand sigSyftet med ändringarna är att vare
möjligheter och därmed dess kostna-minska eller öka försäkringens -

få effektivt be-arbetsskadeförsäkringen fungera inomder attutan att-
klarlägganden arbetsskadeför-fintliga hindrar inte deDet att avramar.

Regeringsrättens domar inneburit i kom-säkringens möjligheter som
föreslår fåindirekt kan till effektbination med de regelförändringar vi

frånersättningarbetsskadade i ökad utsträckning ansökerdeatt om
rehabiliteringstiden.LAF under

våra förslag ska vi granska de reglerInnan vi beskriver närmare som
livränta enligtgäller för till ersättning i form LAF.rätt av

5.10.7 Gällande ersättningsrätten enligt LAFrätt-

arbetsskada iI dag försäkringskassoma anmälningarnaprövar om
fråganförst samband med aktualiseras till liv-huvudsak i rättatt om

Frågan den försäkrade har till ersättning i form liv-ränta. när rätt avom
avgörande.har därmed kommit bliränta att

förorsakatsFör till livränta krävs den sjukdomrätt att avsom
arbetsskadan har upphört den skadade lider inkomstförlustsamt att en
till följd skadan. grundläggande bestämmelsen finns i 4 kap. 1 §Denav
LAF.

Enligt gammal praxis ska till livränta inträda det akutarätten när
sjukdomstillståndet Riksförsäkringsanstalten,har upphört. som var
föregångare till Riksförsäkringsverket, till vägledning för till-angav
lämpningen bestämmelserna härom i 1916 års lag försäkring förav om
olycksfall i arbetet sjukdomstillstånd ansågs fortfara under den tidatt

vilken pågickunder den egentliga sjukdoms- och läkningsprocessen
så läkarvårdlänge eller åter-behandling för skadadessamt annan

ställande erfordrades.
Uttalandet från dåhärrör tid den medicinska invaliditeten fort-en

farande avgörande för till invaliditetsersättning vid yrkes-rättenvar
skada.

övergångDärefter har det skett till ekonomiskt invaliditetsbe-etten
LAFs tillkomst. samband medI LAF infördesattgrepp genom angav

föredragande statsrådet i specialmotiveringen till kap.4 1 § LAF pro-
positionen 1975/762197 livränta ska avlösa sjukpenningatt som er-
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sättning för inkomstförlust akuta sjukdomstillståndetdet harnär upp-
Någon frågan sjukdomstillståndethört. förändring i närsynen om
ha upphört föreslogs inte.anses

Arbetsskadeförsäkringens grundläggande bestämmelser tillrättom
årgjordes i försäkringenlivränta har inte berörts de ändringarav som

1993.
föreslog kap. skulleSjuk- och arbetsskadekommittén 4 1 § LAFatt

1996:113.redaktionellt för underlätta tillämpningen SOUändras att
framgå till livränta inträder vid denskulle lagtextenDet rättenattav

arbetsförmågan bestå-då nedsättningen kan bedömastidpunkt av vara
har ekonomiskt invaliditets-ende. Kommittén bl.a. LAFatt ettangav

beståendeoch livränta skulle för kompenserabegrepp utges att ettatt
förmågan arbetsskadainkomstbortfall i skaffa sig inkomstatt som en

har givit upphov till.
därför enligt kommittén inte medicinsktsjukdom behöverEn vara
sjukdomstillstånd skaha upphört för detfärdigbehandlad eller attett

förvärvsförrnåga bestå-fastslå blivitmöjligt försäkradsatt att envara
förvärvsmässiga effekterna arbetsskada kan inteende nedsatt. De av en

ändringen paragrafens in-sällan fastställas i tidigt skede. Genomett av
nehåll skadade läkar-skulle livräntan kunna denävenutges gavsom

vårdvård medicinsk behandling.eller medicinsk ellerannan
1996/97:63 inte skäl följaRegeringen fann i proposition s.79 att

till klargörakommitténs förslag. Kommitténs förslag bidrog inte att
också påpekats flera remissinstanser.problemet, vilket hade Dess-av

försäkringen.kunde det tänkas medföra ökade kostnader förutom
ställerVi kan konstatera lagen arbetsskadeförsäkring inteatt om

några för ersättning i form livränta i relativthinder ettatt avupp ge
i 6 kap. 5 § föreskrivertidigt skede. Ersättningsbestämmelsema LAF

också då föremål sådanunder den tid den försäkrade för behand-äratt
ling eller rehabilitering i 3 kap.7 b § medicinsk rehabilite-som avses
ring eller kap. arbetslivsinriktad rehabilitering skall hans22 7 § AFL

förmågaeller hennes skaffa sig inkomst arbete nedsattatt genom anses
mån åtgärdeni den hindrar den försäkrade förvärvsarbeta.även att

således sådanRätt till ersättning föreligger under tid för medi-även
cinsk rehabilitering kan föranledd sjukdomsbesvärsom anses av som
kvarstår efter det den egentliga sjukdoms- och läkningsprocessenatt

då frågahar upphört. behandling och rehabiliteringDet är om som
arbetsförmågansyftar till förebygga fortsatt försämring elleratt en av

på lindra de tillbesvär uppkommit följd skadan elleratt som av
sjukdomen. Livränta bör kunna fastställas för den konstaterade be-
stående förvärvsförmågan.nedsättningen det inte heller före-Attav

någraligger hinder ersättning under rehabilitering ärmot att utge som
arbetslivsinriktad klarlagt.är
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understryks de tidigare närrmda, uppmärk-Dessa slutsatser av
Regeringsrättensammade domarna se avsnitt 5.10.4.av

såledesAvgörande för till ersättning i form livränta inte irätt ärav
pågår något behand-första hand det fortfarande slag medicinskom av

gårling fastställa den sjukdom/skada hardet attutan att somom
fåttupphört och arbetsskadan harförorsakats arbetsskadan har attav

så fåttden skadade förförvärvsmässiga konsekvenser sätt att en
bestående, omfattande nedsättning sinlängre tid tillräckligt av

förvärvsfömiåga.

Omställningsersättning10.8

framgått finns tillräckligaavsnitt 5.8 vi det inteSom har attanserav
föreslå skatidigare särskilda arbetsskadesjukpenningenskäl denatt att

våråterinföras. mening i stället angeläget inomDet enligtär att man ar-
livränta för den arbets-betsskadeförsäkringen innan utgerman en-

återstående i stället inriktarskadades kanske hela yrkesverksamma tid -
så långtpå det möjligt stödja den skadades möj-ansträngningama äratt

arbetslivsinriktad rehabiliteringligheter efter medicinsk elleratt en
återgå i arbete, helt eller delvis.

någraförstått försäkrings-Efter vad vid underhandskontakter med
någranågot kassortillämpas arbetsskadeförsäkringen olika. Ikassor

skadade eller sjuke har arbets-försöker tidigt klarlägga denman om en
då rehabilite-skada. sker redan i samband med inlederDet att man en

ringsplanering tillsammans med den försäkrade. Försäkringskassans
månahandläggare i de olika ärendeslagen ha ochär näraatt ettom na-

turligt samarbete. Visar det sig det föreligger arbetsskada, haratt en
fåden skadade möjlighet ersättning enligt LAFs regler i formatt av en

livränta under den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
frågan arbets-Andra försäkringskassor det föreliggerprövar om en

skada först i samband med AFLs möjligheter rehabilite-att att utge
ringsersättning uttömda. Stöd för detta sig ha i Riksför-är anser man
säkringsverkets tidigare nämnda Allmänna råd rehabilitering vidom
arbetsskada. Visar det sig det föreligger arbetsskada, kan denatt en

fåförsäkrade livränta enligt LAFs regler för fortsatt rehabilitering.
Ibland för detta förfarande med sig vid prövning enligtatt man en
LAFs regler den försäkrade möjlighet till rehabili-generösamer ger
tering med inriktning.en ny

Det naturligtvis inte bra tillämpningen skiljer sig i olika för-är att
Frågornasäkringskassor detta ersättning enligt AFL respek-sätt. om

tive under rehabiliteringen fåLAF kan betydelse i det enskildastor
Ävenfallet. bördet möjligt för Riksförsäkringsverket i sinaattom vara
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råd enhetlighet, det inte tillfreds-Allmänna verka för ärstörreen
såför olika tolkningar.ställande lagens regleratt utrymmeger

våra utgångspunkter i tidigareockså framgått allmännaSom av-av
arbetsskadeförsäkringsamtidigt viktigt lagensnitt det ettär att gerom

ambitionsnivå allmän för-lagenuttryck för minstklart som omsamma
rehabilitering för denfråga betydelsensäkring igör somavnumera om

återgå sjukdoms-i arbete efter akutsärskilda insatser kaninte utan en
förhållandevis möjligheter kom-sinaminsttid. Inte större attgenom

arbetsskadeförsäk-bör den framtidaskadade ekonomisktdenpensera
så långti ansträngningamatydlig och aktiv rollringen attges en

rehabilitera den skadade.möjligt
försäk-den allmännaårens förändringar inom främstDe senaste

ocksådetarbetslinjenökade betoningenringen och den gör ange-
frånrehabiliteringersättningen underläget i LAF klarare avgränsaatt

ersättning.livsvarigannan mer
föreslår införasdet i LAF skabakgrundenden angivnaMot attnu

arbetsskadade underekonomisk ersättning för denformsärskild aven
dag har dengenomgår rehabilitering. Redan ihonden tid han eller

framgårsådan livränta, vilketersättning i formförsäkrade tillrätt avav
Även stödtidigare nämnda domarRegeringsrättens6 kap. 5 § LAF. ger

kodifieringföreslår skaför detta. Vad vi närmast avses som en
ersättningsformen kommergällande särskildaDenrätt. att utges

tid. dag kan dennaunder motsvarande Ilivränta ochsättsamma som
tillfällig eller tids-liknas vid sk.särskilda ersättning närmast en

arbetsskadeför-tydliggöra och betonabegränsad livränta. För att
frånklargöra avgränsningenrehabilitering ochsäkringens inriktning
detlivsvarig ersättning,livräntan, ska attanservara en mersom

ersättningsformenden särskildafinns behov ett egetatt namn.av ge
den skada-ersättningsformen skaEftersom avsikten närär utatt ges

eller tillförutsättningar i det gamla arbetetde ställer sig till ettom nya
omställningsersättning.föreslår ska kallashelt arbete, vi denattnytt

i kap.allmänna principerna för till ersättning 4De rätt som anges
omställ-för omställningsersättningen. Men1 § LAF ska gälla även

underningsersättningen ska träda in och ekonomisk kompensationge
återfågenomgår rehabilitering för sin för-den tid den skadade att

Står frånvärvsförmåga eller delvis. det klart redan början dettahelt att
beviljas i stället.inte möjligt bör livränta kunnaär
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5.10.9 omställningsersättningensNännare om

förutsättningar och former

låtaVi har möjligheten omställningsersättningen inövervägt att
först sedan den allmänna försäkringens insatser med sjukpenning m.m.
pågått såledesviss tid efter eller 180 dagars samordningstid. Vi90en

föreslå sådanhar dock inte velat lösning. Den skadade bör kunnaen
gång så möjligt.komma i med rehabilitering tidigt stadiumett som

skulle föra med sig delOm det infördes samordningstid det att enen
gång med rehabilitering,försäkrade, snabbt kunde komma isom

regelsystem, medan det för andra försäkradehamnade under AFLs
skulle igjordes bedömning först efter 90 eller 180 dagar. De senareen

sådant regelsystem. För-fall behandlas enligt LAFs generösamer
få effekter. skullefarandet skulle kunna rehabiliteringshämmande Det

också förhållande till möjligheterkunna inskränkning i deses som en
få livräntaenligt Regeringsrättens domar föreligger redan i dag attsom

under rehabiliteringstid.
hur skada/sjukdom harFör kunna bedömninggöraatt en av en

måstepåverkat arbeta ofta avvaktaden försäkrades möjligheter att man
rehabilitering.resultatet inledande medicinsk behandling och Detav

läkarvård ellersig sjukdoms- och läkningsprocess ochrör om en om
återställande behandling/rehabilitering.annan

försäkrade arbetsskada ska innan detOm den begär prövasatt en
gårmed säkerhet bedöma hans eller hennes resterande arbetsför-att

måga, så någotbör det inte finnas hindrar försäkringskassan attsom
frågan avvisningsbeslut.fatta beslut för tidigt väckt sk.ärett attom

Eftersom frågan inte i sak bör beslutet fattas tjänsteman medprövas av
stöd förvaltningslagens bestämmelser och förses med över-av
klagandehänvisning.

Såväl den medicinska rehabiliteringen den arbetslivsinriktadesom
återförarehabiliteringen ska sikte den skadade i förvärvslivetta att

åtgärderoch bör de och de insatser behöver för attavse som en person
avhjälpa de ekonomiska följderna arbetsskada. Målet denär attav en
arbetsskadade återfå behålla förvärvsförmågaska eller sin i arbete eller

förvärvsförmågandelar återställandeefter läkning och medicinskattav
behandling till följd arbetsskadan avslutad.ärav

återställandeBehövs ingen behandling eller rehabilitering eller kan
sådan genomföras samtidigt den försäkrade genomgår t.ex.en som

arbetslivsinriktad rehabilitering, bör åtgärder sånaturligtvis vidtas att
den försäkrade kan påbörja rehabilitering enligt regler i syfteLAFsen

komma tillbaka till förvärvslivet.att
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åtgärdermedicinska rehabiliteringen ska inriktadDen vara som
arbetsfömiåganfortsatt försämring eller lindrar de sjuk-förebygger av

uppkommit till följd skadan eller sjukdomen.domsbesvär som av
åtgär-arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska inriktadDen vara

återfå behållaför eller sin förvärvsför-der behöver attpersonsom en
måga.

beviljas i de fall försäkringskassan räk-Omställningsersättning ska
återfå förvärvsförmågasin ellerden försäkrade kommermed attattnar

frånStår början detta inte möjligt,den. det klart redandelar ärattav
i stället.förutsättningarna för livräntabör prövas

omställningsersättningförutsättning för skagrundläggandeEn att
det gäller rehabiliteringsersättning enligtkunna bör liksom närutges

sådanrehabiliteringsplan. skadet föreligger EnAFL att upp-vara en
också samrådsåvitt i med denförsäkringskassan och möjligträttas av

försäkrade.
rehabilitering i sig ingen tydlig verksamhetBehandling och är utan

olika myndig-någon olika aktörer inom förbedrivs i form ramenav
ansvarsområde. flyter ofta i varandraOlika slag insatserheters av

måste samspela för lyckat resultat.och alla delar fungera och Van-ett
rehabilitering.olika former behandling ochligen behöver aven person

går någon mellandet inte dra helt klarVi medvetna gränsär attattom
yrkesinriktad och arbetslivsinriktad rehabilitering.medicinsk, social,

gäller i principallmänna rehabiliteringsansvarFörsäkringskassans
liggerrehabilitering, liksom viss behandling, och iall även ansvaret att

stånd. arbetslivsinriktade rehabili-åtgärder kommer till I dentill attse
såväl socialförekomma inslag medicinskteringen kan det re-av som

arbetslivsin-Vad medicinsk rehabiliteringhabilitering. är samtsom
måste utifrån enskilda falletbehovet i denriktad rehabilitering avgöras

måletutgångspunkt i vad med rehabiliteringen.och med ärsom
få omställningsersättningNaturligtvis bör den arbetsskadade kunna

genomgår återställandei de fall han eller hon under sjukdomstiden
medicinsk behandling parallellt med medicinsk eller arbetslivsin-en

Likasåriktad rehabilitering. bör omställningsersättning kunna utges om
återställandeunder sjukdoms- och läkningsprocess medicinsken

ingårbehandling i rehabiliteringsplan och led i den arbets-utgör etten
livsinriktade rehabiliteringen.

detI följande ska vi beskriva de olika fonner rehabilite-närmare av
ring bör kunna berättiga till omställningsersättning.som
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Medicinsk rehabilitering

Omställningsersättning bör tidigare har kunna närantytts utgessom
fården skadade medicinsk rehabilitering förebyggaattsom avser en

arbetsfömiåganfortsatt försämring eller lindra de besvär skadanav som
eller sjukdomen med sig, sjukgymnastik ochfört arbetsterapi.t.ex.

påFör till omställningsersättning bör det krävas läkarerätt att en
grundval vetenskap och beprövad erfarenhet har konstaterat denattav

arbetsskadanförsäkrade har förhöjd sjukdomsrisk till följd ochen av
sådanden sjukdom kan befaras uppkomma den kanäratt art attavsom

förvärvsfönnåga. be-befaras leda till nedsatt En läkare bör ha ordinerat
fråga.handlingen i

Behandlingsåtgärden bör innebära den hindrar den försäkradeatt
från pågåförvärvsarbeta, och den bör i oavbruten följd mellan-utanatt

uppehållliggande i ersättningsperioden. Medicinsk behandling eller re-
habilitering ligger i direkt anslutning till sjukperiod bör däre-som en

åtgärderåterställande tillhör det akuta sjuk-oftastmot anses som som
domstillståndet. omfattar i dagSom vi har tidigare LAF intenämnt
sådana åtgärder, heller berättiga till omställningser-och de bör inte
sättning.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Målet för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen den arbets-är att
återfå behålla förvärvsförmåga.skadade ska eller sin

Ornställningsersättning ska kunna den arbetsskadadenärutges
ställer sig till förutsättningar i det gamla arbetet eller till ettom nya

arbete.nytt
finnsIdag det arbetsgivaransvar omfattar dels förett ettsom ansvar

arbetsmiljön, dels rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaransvaret ärett
oklart formulerat och olika tolkningsmöjligheter. Vi vill närmarymmer

ingårdet i AGRA-utredningens uppdrag bl.a. försöka klarläggaatt att
mellanansvarsfördelningen arbetsgivaren och försäkringskassan be-

träffande rehabiliteringsansvaret. Se avsnitt 5.10.17.närmare
Vår beskrivning i det följande kommer basera sig de regleratt

gäller i dag för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Till stödsom
för tillämpningen har Riksförsäkringsverket rådAllmännautgett
1991:12 med ändring 1994-06-21.

vi det kommerSom arbetsskadeförsäkringens regler omställ-ser om
ningsersättning kunna till AFLs nuvarande regler denatt anpassas om
arbetslivsinriktade rehabiliteringen i de delar gäller arbetsgivarenssom
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förstahandsansvar, försäkringskassans allmänna rehabiliteringsansvar,
kassans samordnarroll tillsynsansvaroch utredningsansvar.samt

samband med rehabiliteringsreforrnenI 1992 har fram-gavs, som
gått, arbetsgivaren första för de anställdas rehabilitering.ett ansvar

ocksåGenom sjuklönereforrnen har arbetsgivaren ekonomisktett
för de korta sjukfallen.ansvar

I korthet innebär detta arbetsgivaren har förstahandsansvar föratt ett
åt-uppmärksamma och behov rehabilitering tillutredaatt samt attav se

så långtgärderna vidtas. Inriktningen den anställde möjligt skaär att
beredas fortsatt arbete hos sin arbetsgivare. vissa branscher harInom
arbetsgivaren väl fungerande för förebygga skadorredan ett system att

rehabiliteringsåtgärder.och sjukdom för anställda behöversamt att som
Försäkringskassan har övergripande för de försäkradeett attansvar

får nödvändig rehabilitering fungerar ioch dag samordnare in-som av
förhållandei till arbetsgivaren. I försäkringskassans in-satserna ansvar

går i tidigt skede uppmärksamma försäkrad har behovnäratt ett en av
åtgärderrehabilitering och klarlägga behovet för den inteatt av som

har arbetsgivare. försäkrade har arbetsgivare ska kassanFören som en
bevaka rehabiliteringsbehovet klarläggs arbetsgivaren. Finns detatt av

åliggersärskilda skäl det kassan för denöveratt ta ansvaret att an-
rehabiliteringsåtgärder.ställde inte skall bli utan

mångaI fall kan anställd drabbas olycksfall i arbetetetten som av
eller arbetsrelaterad sjukdom stöd i form arbetsgivarenattav en ges av

åtgärdervidtar i arbetsmiljön eller ändrar arbetsinnehållet eller vidtar
stödåtgärderandra på arbetsplatsen eller arbetsorganisationen.rörsom

Insatser detta slag omfattas regler i arbetsrniljölagen tilloch före-av av
skrifter i anslutning härtill vidtasoch inom eller i anslutning till arbets-
givarens verksamhet eller för den enskilde ska ha möjlighetatt att

kvar inom verksamheten.stanna
Omställningsersättningen sådanabör omfatta arbetslivsinriktade re-

habiliteringsinsatser i återföraförsta hand syftar till försökaattsom
den arbetsskadade i motsvarande förvärvsarbete hos arbetsgivaren. I
andra hand bör pågåromställningsersättningen under tid detutges en
arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till den arbetsskadadeattsom ge
möjligheter klara förvärvsarbete. frågaDet här in-äratt ett nytt om
dividinriktade åtgärder kräver aktiv medverkan försäk-densom en av
rade arbetsträning, omskolning och utbildning. Ersättningent.ex.som
ska lämnas den skadade långrelativt sjukskrivning inte harnär trots
kunnat återgå i arbete fullt ut.

Vid valet åtgärd bör försäkringskassan utgå från vad rim-ärav som
ligt med hänsyn till den arbetsskadades hela situation för kunnaatt
återföra honom eller henne förvärvsarbetei med motsvarande inkomst

oskadad.som
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utbildningbeviljas under längreskaomställningsersättningFör att
sådana omskol-förhållandenförsäkradesbara den ärkrävs inte attatt

lämplig med hän-utbildningennödvändig,ning ävenär attutan anses
ned-förebygga ytterligarestudierna skaskadan. Avsiktentill är attsyn

förmåga skaffa sig inkomstarbetsskadadesdensättning att genomav
arbete.

få rehabilite-utbildningmöjlighetfinns detRedan i dag att ensom
gällandederehabiliteringsersättning. Menmedringsåtgärd enligt AFL

endastregelrehabiliteringshänseendeibestämmelserna avser som
högskoleutbildningarår ochhögstangivna utbildningarvissa ett

vår finnsEnligt meningstudieveckor.40omfattar högstendast deom
utbildningmöjligheter tillskadadesdenskäl inskränkadet inte att en-

också vidska kunnaomställningsersättningligt LAF, t.ex.utgesutan
högskoleutbildningar.utbildningar ochlångvarigamer

börja utgesomställningsersättningenskaNär

den tid-ersättning fr.0.m.skadeståndsrättsliga regler skaEnligt utges
princip bördennaförmånen inträder. Vidå tillpunkt rätten attanser

gällerarbetsskadeförsäkringen. detNärupprätthållas inom rättenäven
det följande.omställningsersättning innebärtill

prövningenfrån samband medbörjan i ersätt-Står det klart redan av
tillförsäkrade hardenningsanspråk arbetsskadatill följd rättatt om-av

påbörja rehabilitering,ocksåkort kanställningsersättning och inom en
beslut fattassamband medomställningsersättningen ibör attutges om

till ersättning.rätten
på-arbetsskadade kandenlängre tid innanFörflyter det däremot en

det i stället före-regler, börrehabilitering med stöd LAFsbörja sin av
kanväntetiden. Dettidsbegränsad livränta underligga skäl att utge en

påbörjasutbildning endast kansigexempelvis ter-röra en somom
avsedda reha-faktiskt börjar denarbetsskadade sedanrninsvis. denNär

stället.omställningsersättning ibiliteringen, bör utges
någon tid mellanbör längreAnledningen till det inte ersätt-att

påbörjas,då rehabiliteringsåtgärdemaningsbeslutet och den tidpunkt är
tillsärskilda regler länkaderehabiliteringstiden bör finnasdet underatt

möjligtregel dettill omställningsersättning. Hit hör görrätten somen
förmånutgående i de falleller dra inför försäkringskassan vägraatt en

åtgärder eller avbryternödvändigaden försäkrade inte ställer enupp
påbörjad 5.10.10.rehabilitering se vidare

endast i de fallEnligt nuvarande regler kan livränta omprövas enen
förhållanden föravgörandeändring betydelse har skett i de varsomav

någon betydelseinte ändringbeslutet 4 kap. 12 § LAF. Om vareav -
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sig medicinskt eller på har inträffat, kan därvid livräntasättannat en-
beviljats inte omprövas.som

Omställningsersättningens längd normalfalleti-

Rehabiliteringsersättning enligt gällande såledesAFLs regler utgesnu
endast i undantagsfall under längre tid år. En arbetslivsinriktadän ett
rehabilitering åreller utbildning begränsad till högst dock i delärett en
fall återställaotillräcklig för skadads förvärvsfönnåga. Dettaatt en
gäller särskilt i de fall skador drabbar förvärvsarbetande behöversom
skaffa sig helt yrkesutbildning.en ny

den sådanFörutom inkomstförlust kan bli följden be-som av en mer
gränsad ocksårehabilitering kan den skadade riskera förloraatt en
etablerad ställning i arbetslivet. Den skadade löper risken inte klaraatt
konkurrensen arbetsmarknaden och kan därmed sikt komma att

får sådrabbas arbetslöshet. risk i fallDenna den skadade bäraav
hand, eftersom LAF normalt inte täcker inkomstförlustegen som upp-

kommer till följd arbetslöshet.av
svårtoftaDet med tillräcklig säkerhet bedöma den framtidaär att

nedsättningen förvärvsfönnågan hos skadad. kan därför iDetav en
osäkra fall lämpligt till början bestämma omställningsersätt-attvara en
ningen för fåbegränsad tid för möjlighet följa utvecklingen.att atten

ocksåkan under rehabiliteringsåtgärderMan denna tid olika ochpröva
få uppfattning hur den skadade sig till den för-en om anpassar nya
värvssituationen.

vårenligt mening inteDet möjligt fastställa fastär övre, gränsatt en
för hur länge rehabilitering med omställningsersättning få pågå.skaen
En allmän bedömning dock vid handen också omfattandeattger mer
rehabiliteringsåtgärder normalt kunnabör avslutade inomsett trevara
år. Ofta behöver naturligtvis den arbetsskadade endast kortareen ar-
betslivsinriktad återfårehabilitering för kunna motsvarande inkomstatt

han eller hon hade före skadan. I del fall bör det riktigt attsom en vara
omställningsersättning någonytterligare tid efter det rehabilite-utge att

ringen enligt LAFs regler avslutad, exempelvis för den arbets-är att ge
skäligtskadade rådrum söka arbete efter omskolningatt ett nytt t.ex.

eller utbildning.
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storlekOmställningsersättningens

utifrån principerberäknasOmställningsersättningen bör samma som nu
innebär omställ-livränteunderlaget. Detför beräkninggäller attav
den försäkrades in-beräknas med ledningningsersättningen ska av

så delmedlivränteunderlaget ochföre skadankomst storutges av
den försäkradesgraden nedsättningunderlaget motsvarar av avsom

förorsakatsarbeteförmåga inkomstskaffa sigatt som avgenom
principsåledes liksom livräntan iOmställningsersättningen skaskadan.

för inkomstförlusten.kompensation100 procentge
sjukpenninggrundande in-denlivränteunderlagetEnligt LAF är

skadå ersättningenhar vid tidpunktenden försäkradekomst SGI som
SGIeller hennesdå ha utgjort hansskulleeller den inkomstut somges

förhållanden. Livränteunder-samtligakänt tillförsäkringskassanom
gånger vid begynnelse-basbeloppetfår överstiga 7,5laget vidare inte

årets början.
årunder skettavsnitt 5.10.1 har detvi har iSom nämnt senare en

förtidspensioneringensjukförsäkringen ochregelförändringar idel som
där denna harpåverkat arbetsskadeförsäkringen,haskulle även men

januari 1997skedde den 1den förändringundantagits. Här somavses
vad gällersjukpenninggrundande inkomstendenberäkningenav av

förmåner ochskattepliktigasemesterersättningsemesterlön och samt
kostnadsersättningar.

påverka storlekenregelförändringar bördessaVi att av om-anser
inkomstförlustdenFörrnånen ska endastställningsersättningen. ersätta

åtgärdbestämd ochfår delta iskadadeden attatt avserengenomsom
tid. därför rim-under begränsad Detkompensera inkomstbortfall ären

förmå-semesterförmåner skattepliktigautgående ochräkna bortligt att
kvarstår reha-faktiskt underkostnadsersättningarandrasamt somner

överkompenseras.den skadadebiliteringstiden. fall kommerI attannat

ochrehabiliteringsansvarFörsäkringskassans5.10.10

arbetsskadadede

ingår skede uppmärksammaförsäkringskassans i tidigtI att ettansvar
såväl rehabiliteringmedicinskförsäkrad har behovnär ar-somen av

åtgärderklarlägga behovet förbetslivsinriktad rehabilitering och att av
någon försäkrade harden inte har arbetsgivare. För de ar-som som en

rehabiliteringsbehovet klarläggsbetsgivare ska kassan bevaka att av ar-
betsgivaren.

rehabilitering ellerSignaler den skadade behöver medicinskattom
arbetsgivarenarbetslivsinriktad rehabilitering ska uppmärksammas av
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och försäkringskassan. Signalema bör komma i samband med att en ar-
betsskada anmäls, i samband med den försäkrade väcker ersättnings-att
anspråk frånenligt eller den försäkrade själv i samband med före-LAF

svårighetereller klara sittkomsten vissa sjukdomsbesvär attav nuva-
arbete.rande

tidigare ankommer det i dag i första handSom har nämnt ar-
samråd anställde för den anställdesbetsgivaren i med denatt attsvara

åt-klarläggsbehov arbetslivsinriktad rehabilitering ochsnarast attav
vidtas.gärder

försäkradeFörsäkringskassan ska inför planeringen med densenast
medicinsk rehabilitering eller arbetslivsinriktad rehabi-m.fl. lämpligav

föreligger arbetsskada.litering uppmärksamma och det Enpröva om en
sådan får dock inte medföra behandlingen eller rehabilite-prövning att

försäkringskassan ska kunna snabbt be-ringen försenas. För ettatt ge
arbetsskadefrågansked i och samtidigt börja planera ärendet behövs

samarbete mellan försäkringskassansdet därför löpande och näraett
områden arbetsskadahandläggare inom för rehabilitering och se av-

5.6.snitt
således övergripande för nöd-Försäkringskassan har det attansvaret

åtgärder denvändiga vidtas för den försäkrade och ska kunna kräva att
åtgärderigenom de syftar tillförsäkrade medverkar till attatt som

åtgång den framtidaunderlätta den försäkrades i arbete och begränsa
på all-inkomstförlusten. Vi inte det finns skäl ändra denatt attanser

principen, infördes i samband med LAFs tillkomst, denmänna attsom
följdernaförsäkrade i princip skyldig avhjälpa de ekonomiskaär att av

Åtgärder måste rimliga ocharbetsskada. dock givetvis bedömas somen
förhållande försäkrades förutsättningar och behov.skäliga i till den

Samråd med övrigabör fortlöpande ske med den försäkrade och
Även del dialogen dendeltagare. de fackliga företrädarna bör ha av om

försäkrade medger detta.
samrådOm den skadade initiativ eller i med myndig-eget annan

påbörjarhet först ha varit i kontakt med försäkringskassanutan attmen
sjukgymnastik eller omskolning, kan den försäkrade intet.ex. utanen

vidare berättigad till omställningsersättning enligt LAF. Försäk-anses
dåringskassan har inte haft möjlighet medverka i planeringen. Däre-att

bör kassan i efterhand kunna godkänna utredningen och fastställamot
rehabiliteringsplan till omställningsersättning.rätten som ger
Om den arbetsskadade delta planerade rehabiliteringsåt-ivägrar att

gärder försäkringskassan någonoch den försäkrade inte harattanser
giltig anledning till detta, bör kassan kunna besluta omställningser-att

ång-sättningen till vidare inte skadade efterska Om den vägranutges.
rehabiliteringsåtgärdensig och beslutar delta i kan ersättningenattrar

börja igen.utges
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till övervägandebalanser hartidigareFörsäkringskassomas stora nu
be-anmälda skador haruppgifterned.del arbetats Kassans prövaatt

betydligtarbetsskadeärenden löperhanteringenochgränsats nuav
länge innanfår ibland tämligenden skadadesnabbare. dettaTrots vänta

stånd han-få till snabbarearbetsskadeärendet.i Förbeslut fattas att en
kon-handläggningen skaföreslagitavsnitt 5.6 bl.a.tering har vi i att

det inteförsäkringskassan,och effektiviseras närsamt attcentreras
beslut ifattahandläggning, ska kunnasärskilda skäl för längrefinns ett

månader.arbetsskadefrågan inom sex

omställningsbidragSärskilt5.10.11

rehabiliteringsersättning ibeviljatsdenEnligt regler kanAFLs som
få bidrag under rehabi-särskiltrehabiliteringspenningform även ettav

sambanduppstår försäkrade iför denför kostnaderliteringstiden som
med rehabiliteringen.

rehabiliterings-i sitt arbete och underden skadatsVi att somanser
enligt LAFmotsvarandeomställningsersättningtiden uppbär sätt

kostnadertäcka vissafå särskilt bidrag förkunnabör attett som upp-
föreslår det särskildaVimed rehabiliteringen.kommer i samband att

omställningsbidrag.särskiltbidraget ska kallas
rehabiliteringsersättningförordningen 1991:1321Enligt om

punkt-tal- ochkursavgifter, förbidrag för vissasärskiltlämnas
och i form traktamenten.resekostnaderskriftsböcker, läromedel, av

omställningsbidraget enligt LAF.särskildaMotsvarande bör gälla det

omställningsersättningtillBeslut5.10.12 rättom

m.m.

bedömainriktaduppgift i dagSocialförsäkringsnärnndemas är att
ochlivränta enligt LAFtill ersättning i formarbetsskadads rätt stor-av

på utgåendeleken ersättning.
SocialförsäkringensOmRegeringen har i proposition 1997/98:41

beslutsbefogenhet börbl.a. nämndernasadministration uttalat attm.m.
väsentlig bety-avsevärd tid hartill ärenden underkoncentreras som

från där ersättningenförsörjningssynpunkt ellerdelse för den enskilde
Ärendet innehållalivskvalitet. skaägnad höja den enskildes ävenär att

år.minstbedömning. Med avsevärd tidför ettutrymme avses
rehabiliteringomställningsersättning under medicinskBeslut om

mått skälighetsbe-arbetslivsinriktad rehabilitering inrymmereller av
enskilde.ekonomisk betydelse för den Er-dömning och har ofta storen
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mångasättningen kan i fall komma år.under flera Vi föreslåratt utges
därför socialförsäkringsnämndema ska arbetsskadads tillprövaatt rätt
omställningsersättning under planerad rehabilitering. börDet däremot
vila tjänstemän besluta storleken den utgående ersätt-att om
ningen och eventuellt särskilt omställningsbidrag.om

Eftersom försäkringskassan kommer ha till uppgift be-prövaatt att
hovet medicinsk rehabilitering eller arbetslivsinriktad rehabiliteringav

frågaenligt LAF, bör ställningstagande i åtgärdviss betraktasett om en
beslut i fåärende. Den skadade ska ha möjlighet sakenett ett attsom

granskad begära överprövning frågade beslut fattas iattgenom av som
rehabiliteringsåtgärder. rättssäkerhetsskälDet viktigt detär attom av

finns möjlighet till prövning försäkringskassans bedömningen av om
riktig, särskilt bakgrund den enskilde riskerar förloraär mot att attav

sin ersättning han inte medverkar i de försäkringskassan före-om av
åtgärderna.slagna
skulle dockDet belasta försäkringskassomas verksamhetavsevärt

de blev skyldiga meddela formellt beslut i samtliga ärendenatt ettom
denna föreslårVi därför den försäkrade ska kunna begäratyp. att ettav

frågorbeslut kassan i sådana åtgärder.gäller Försäkringskassanav som
ska upplysa den arbetsskadade hans eller hennes rättigheter i de fallom
den skadade och försäkringskassan har olika uppfattning.

Från vilken tidpunkt ska reglerna omställningsersättning gällaom
frågaDet helt ersättningsfonn ochär gynnande bestäm-om en ny en

melse frånska gälla viss tidpunkt. Syftet denär attsom en ge nya om-
ställningsersättningen genomslag så snabbt möjligt. uppnåsDettasom

den omställningsersättningen tillämplig alla arbetsska-görsom nya
dor inträffat fr.o.m. i kraftträdandedagen. kanMan därigenomsom av-

de fall ska bedömas efter respektive äldre lagstiftning.gränsa som ny
Försäkringskassoma m.fl. fåskulle tillämpa parallella regelsystem
under viss övergångstid med hänsyn till det gäller heltatten men nu en

ersättningsfomi bör det inte leda till alltför problem.storany
föreslårVi omställningsersättningen ska införas den 1 juli 1999att

och gälla arbetsskador inträffar fr.o.m. den dagen.som

10.13 Livränta

tillRätt omställningsersättning föreligger under dåtid den försäkrade
genomgår sådan medicinsk rehabilitering avsedd förebyggaär attsom
fortsatt försämring arbetsförmågan eller lindra besvären och underav

dåtid den försäkrade genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Ersätt-
ningen ska kunna beviljas i de fall där kan räkna med den för-attman
säkrade kommer återfå sin förvärvsförrnåga eller delar den ochatt av
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den försäkrade skabegränsad tid. Syftetunderendast är attutges en
förvärvsförmåga den.återfå eller delarsin av

någon ändringdet sagda intetidigare innebärvi harSom nämnt av
nämndaRegeringsrättens tidigareenligtlagende möjligheter som

livränta.för i dag i formdomar utrymme avger
försäkringskassan kommersigtänkadel fall kanI attattmanen

skadadeefter denlivränta förstersättning i formtillpröva rätt attav
ocheller rehabiliteringgenomgått sådan behandling angettssom ovan

Står klartdet däremotomställningsersättning skaför vilken utges.
återfå sin för-kommerfrån försäkrade intebörjan denredan attatt

för livräntaförutsättningarnavärvsförmåga den, böreller delar av
i stället.prövas

be-kan konstateravanligtvisLivränta kommer näratt utges enman
situationer,förvärvsförmågan. det finnsMenstående nedsättning av

fastställa denomöjligtolycksfall, där detvid allvarliga är attattt.ex.
efter flerabestående nedsatt förränarbetsförmåga blivitförsäkrades

krävasådan situationerläkarbehandling. ioch Attläkningsprocessav
medicinsktden skadadeinträda försttill livränta ska ärnärrättenatt

sjukdomarfinnsrimligt. Detfärdigbehandlad kan inte även somanses
cancerfor-allergier, vissaupphör,låter botas eller aldriginte sig t.ex.

Även ilivränta kommai situationer kanlungsjukdomar. dessaellermer
fråga.

omplacering ellerarbetsskadeprövningen aktualiserasOm ettav en
form livränta.till ersättning iskadade hakan denarbetsbyte, rätt av

i sig ochförsämringenförutsättningen detdengäller under ärDetta att
omplace-föranlettgrundsjukdomeventuellinte förekomsten somav en

beståendesåledes frågamåsteeller arbetsbytet. Detringen envara om
fortsätta iinte har möjlighetförsäkradeförsämring dengör attattsom

detfullt Det förutsättsvarje fall intesitt tidigare arbete, i även attut.
skadliga inverkan.samband med denmedicinsktföreligger fortsattett

förhållande vadtillnågra förändringar iintesagda innebärDet som
gäller i dag.

i regler har LAFEfter ändringar har gjorts AFLsde mer gene-som
arbetsfönnågans nedsättning AFL.bedömningkriterier för änrösa av

förhållande till vadnågra ändringar iföreslår emellertid inteVi som
livränte-fortfarandekommerdag. vanligastegäller i Det att attvara

sjuk-ansökanmed det lämnas infrågan i sambandprövas att omen
bidrag eller förtidspension.

och bör rimligensituationarbetsskadade befinner sig iDen utsatten
för-bedömningsamladför sin inkomstförlust. Enkompenseras av

restarbetsfömiågaförsäkrad med visshållandena tillkan leda att en
nivå. bör därför ieller honändå försörja sig rimlig Haninte kan en
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vissa fall ha till livränta enligt han inte uppfyllerLAF för-rätt trots att
utsättningarna för till sjukbidrag/förtidspension enligt AFL.rätt

sammanhanget kan de insatser krävs denI nämnas att som av
påminner åtgärderförsäkrade under sjukbidragstiden i hög grad deom

för till omställningsersättning. försäkrade kanförutsätts Denrättsom
genomgåunder sjukbidragstiden exempelvis medicinsk rehabilitering

försämringar eller lindra besvär till följd sjukdom.för förebyggaatt av
genomgång arbetslivsinriktadeI del fall kan den försäkrade ävenen

insatser arbetsträning eller omskolning under sjukbidragstiden.som
Sjukbidrag likställs dock i alla avseenden med förtidspension, och enda
skillnaden mellan dem hänför sig till varaktighetskravet. övrigt gällerI

invaliditetsbegrepp och invaliditetsbedömning samtsamma
Äveninkomstberäkning för förtidspension. det finnssom om re-

såhabiliteringsmöjligheter inrymt i sjukbidragsbegreppet attanser
låtadet finns skäl ersättningen kunna i fonn livränta näratt utges av

fråga.sjukbidrag kan komma i Eftersom sjukbidrag ska begränsatvara
till viss tid bör livräntan tidsbegränsas.även

Livränteunderlaget

årSom vi har i avsnitt 5.10.1 har det under skett delnämnt senare en
regelförändringar i sjukförsäkringen och förtidspensioneringen som

påverkatskulle ha arbetsskadeförsäkringen, där denna haräven men
undantagits. den förändring skedde den januariHär 1 1997avses som

beräkningen sjukpenninggmndandeden inkomsten det gällernärav av
förmånersemesterlön och semesterersättning skattepliktiga ochsamt

kostnadsersättningar.
Vi inte den förändring skedde den januari1 1997attanser som av

beräkningen den sjukpenninggrundande inkomsten det gällernärav
semesterlön och förmånersemesterersättning skattepliktiga ochsamt
kostnadsersättningar påverkaska storleken livräntan.av

Livräntan grundas i princip livsvarigt underlag. Underlagetett
såledesbör den skadades hela inkomstförlust och kompensa-motsvara

tionen föreslår någoni princip IOO-procentig. Vi därför inte änd-vara
ring arbetsskadeförsäkringens gällande bestämmelse i detta hänse-av
ende kap.se 4 5 § LAF.
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betydelseArbetsmarknadslägets5.10.14

betydelsevilkenbestämmelsenågon uttryckliginnehåller inteLAF om
ersättning.tillha rättenarbetsmarknadsläget bör prövarnär man

de in-utformade§§ LAF1-3i 4 kap. ärbestämmelsernaSå gersom
storlek berorersättningensochersättningtillstöd fördirekt rättenatt

omständig-till dehänsynbedömd medförmågaförsäkradesdenav -
ellerför honomvisst,utföraparagrafeniheter ettattnämnssom -

till dethänsynmedmöjligheternaoch intearbetelämpat atthenne
sådant arbete.fåarbetsmarknadenpårådande läget ett

sig in-skaffaförmågansålundaföreskrivsLAF att3 §4 kap. attI
rimligenvadbeaktandemedbedömasskallarbetekomst somavgenom

arbetsskadan, hanstillhänsynmed ut-försäkradedenbegäraskan av
bosättningsförhållandenålder,verksamhetoch tidigarebildning samt

omständigheter.sådanaandraoch
betydel-vilkenfrågansärskilt berörtharförarbetenLAFsI omman

denbedömningenvidska haarbetsmarknadslägetrådandedet avse
Yrkesskadeförsäkrings-förvärvsförmåga.kvarvarandeförsäkrades

försäkradedenansåg det,1975:84 121kommittén SOU att oms.
ihärdigaoch ansträng-yrkemåste bytaarbetsskadagrund trotsav en

vid livräntepröv-obilligtarbete,fålyckasinte attningar nyttett var
försäkrade. Däremotrestarbetsförrnåga för denberäknaningen an-en

försäkringenlåtaifrågakommakundedetsåg kommittén inte attatt
till-följdenkaninkomstbortfallsådantför enavvaraansessomsvara

försäkradesdenbordeUtgångspunktenkonjunktumedgång.fällig vara
arbetsmarknadsläge. Inormaltviderhålla arbetemöjligheter ettatt

för-statsråd kommitténstillföredragandesiganslöt1975/761197prop.
föredragande§ LAFtill kap. 34specialmotiveringenslag. I angav

invaliditetsbedömningenprinciper förstatsråd bl.a. somatt samma
arbets-inomborde gällaförsäkringen ävenden allmännagäller inom

skadeförsäkringen.
RÅ 1996 Ref 58RegeringsrättenavgörandenrefereradetvåI av

till bl.a.med hänsynLAF bestämtsenligttill livräntaharI-II rätten
inkomstskaffa sigarbetsskadanförmågaförsäkradesden att trots

tillhänsyndärvid bestämtsFörvärvsförrnågan hararbete. utangenom
arbetsmarknaden.allmänna lägetdet

arbetstillfällen inte skabrist utgöraallmänVi att enenanser
tillämp-betydelse vidbör hapersonligsådan omständighet art somav
vid be-Utgångspunktenförvärvsförmåga.försäkradesdenningen av

för-försäkradesdenbörenligt LAFersättningstämmandet attvaraav
lägettill det allmännahänsynvärvsförrnåga ska bestämmas utan ar-

arbetsskadeförsäkringensmedi linjeliggerbetsmarknaden. Detta även
arbetsskada.berorinkomstbortfallsyfte, ersättaatt som
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rådandeEn sak det arbetsmarknadsläget fåindirekt kanär attannan
betydelse vid tillämpningen. skadeståndsrättsligaEnligt principer bör
det inte rimligen krävas den försäkrade han eller hon utnyttjarattav

erhållavarje möjlighet förvärvsarbete.att ett
Skyldigheten söka arbete bör därför hittills främstatt annat som

deförvärvsmöjligheter står till buds inom den del arbets-avse som av
marknaden bedöms rimlig med hänsyn till hans utbildning,som vara
tidigare verksamhet och eventuell omskolning med anledning av
skadan. Inte heller det gäller byte bostadsort bör skyldighetennär attav
flytta så absolut den varje där förvärvsarbete kanatt ortvara avser
erbjudas. försäkrades ålder, familjeförhållandenDen och fastighets-
innehav omständigheter fortsättningsvis bör beaktas.utgör ävensom

Kraven den försäkrades medverkan kan ställas frånolika fall till
fall beroende på dessa omständigheter. Men allmän princip börsom en
gälla den försäkrade ska skyldig medverka i rehabiliterings-att attvara
åtgärder syftar till återställa hans eller hennes förvärvsförmåga.attsom
Åtgärderna måste dock rimliga förhållandeoch skäliga i till denvara
försäkrades förutsättningar.

Det kan inte heller rimligt förvärvsfönnåganrelatera tillatt ettanses
arbete har rationaliserats bort strukturella skäl. Arbetsförmågansom av

såledesbör inte relateras till arbete ocksåmed mindre detän ärett att
tillgängligt för den försäkrade.

5.10.15 Anpassningen till lagändringen
frågaden 1 januari i1997 om

sjukpenning och förtidspension

Som vi har inledningsvis vi prövningen enligt börLAFangett attanser
hållas åtskild från den enligt AFL. Att samordna arbetsskade-görssom
försäkringen till de förändringar skett i sjukförsäkringen och för-som
tidspensionen fr.o.m. den låter1 januari 1997 sig inte göras, även om
det finns skäl måni viss samordna hanteringen regler medLAFsatt av
den allmänna försäkringen.

De förändringar genomförts i sjukförsäkringen och förtidspen-som
sioneringen innebar1997 till ersättning stramades ochrättenatt attupp
bedömningen ska ske utifrånrenodlat medicinska grunder. En-nu mer
ligt den s.k. steg-för-steg-modellen ska den försäkrades arbetsförmåga

arbetsmarknaden det saknas möjligheter tillprövas mot annatom ar-
bete hos arbetsgivaren eller långvarigadet krävs alltför rehabilite-om
ringsinsatser. Vidare har den försäkrade fråninte till ersättning denrätt
allmänna försäkringen, han sin sjukdom kan klaratrots ett annatom
arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.
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undan-endast iregler lämnasenligt AFLsRehabiliteringsersättning
kantidigareår. harSomtidtagsfall under längre än sagtett en ar-

otill-årutbildning i högstellerrehabiliteringbetslivsinriktad ett vara
förvärvsförmåga.skadadsåterställaräcklig för att en

Även harsjukbidrag/förtidspensiontillgällerdet utrym-rättennär
nedsättningarbetsförmågansbedömningenvidminskat för attmet av

bedömningsamladmedicinska. Enandra faktorerbeakta än rent av
medsambandienligt förarbetenabörenskilda falleti detförhållandena
LAFvår mening börundantagsfall. Enligtiändring endastAFLs göras

arbetsfönnågan,bedömningbehålla sin generösa ovan.seavmer
arbets-inslaget iskadeståndsrättsligabakgrund detBl.a. mot av

låta storleken livrän-anledninginteskadeförsäkringen finner att av
sjukförsäk-iskettregelförändringarpåverkas deenligt LAFtan somav

Vid be-januari 1997.fr.o.m. den 1förtidspensioneringenochringen
medsåledes underlagetibörarbetsskadelivräntanräkningen tamanav

förmåner ochskattepliktigasemesterersättningsemesterlön och samt
på-börregelförändringamavikostnadsersättningar. Däremot attanser

Förmånen endastskaomställningsersättningen.storlekenverka er-av
i be-deltafårskadadedeninkomstförlustden attsätta engenomsom

under begrän-inkomstbortfallendaståtgärd kompenserarstämd och en
utgåenderäkna bortpådärför rimligttid. sättsad Det är att samma

andranaturaförmånerskattepliktigasemesterförmåner och andra samt
rehabiliteringstiden. Ikvarstår underkostnadsersättningar annatsom

överkompenseras.skadadedenfall kommer att

1997:166SOUFörtidspensionsutredningen5.10.16

sammanhållen ohälsoför-föreslagitharFörtidspensionsutredningen en
arbetsförmåganedsattersättningsfall vidinnefattar allasäkring som

kopplingensläpperförtidspensioneninnebärsjukdom.grund Det attav
sjukförsäk-medslåsställetoch iålderspensionssystemettill samman

förut-vissaförslaget underska enligtförtidspensionärringen. En
tillsig lederdetta istudera pröv-arbeta ochsättningar kunna utan att

Utredningenförtidspensionen.minskningindragning ellerning avav
ersättning tillförohälsoförsäkringeninomföreslår även nytt systemett

arbetsfönnåga.bestående nedsattlångvarigt intemed menpersoner
årsefteroch träderlångtidssjukpenningkallasErsättningen ett

långtids-sjukpenningsåväl vanligUnder tiden försjukskrivning. som
skarehabilitering Dettillalla möjlighetersjukpenningen ska prövas.

högskoleut-påbörjarehabiliteringsåtgärd längrebli lättare att ensom
rehabiliteringssyn-nödvändigtår bedömsdetbildning än ett urom

finansieringenförinte änFörsäkringen bör dockpunkt. annatsvara
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året.under det första åretEfter det första bör individen hänvisas till or-
dinarie studiemedelssystem. Rehabiliteringsersättning och sjukbidrag
föreslås avskaffas begrepp. Den s.k. steg-för-steg-bedömningensom
ska dock finnas kvar.

I det förtidspensionssystemet ska garantibelopputges ettnya som
grundskydd för dem inte har någon eller endast ringautgör ett som en

inkomstrelaterad förtidspension inkomstrelaterad pension beräk-samt
utgångspunktnad med i arbetsinkomster intjänade under tiden före

pensionsfallet.
Går förslagen igenom i sin helhet eller till viss del kan det komma

bådekrävas ändringar i LAF i lagar och förordningaratt samt som an-
svårt någraknyter till LAF. naturligtvis i dagsläget draDet är att mer

långtgående slutsatser.
påverkar, såvittUtredningens förslag kan överblicka, inte direkt

vårt förslag det gäller till omställningsersättning undernär rätten
medicinsk rehabilitering i förebyggande syfte och arbetslivsin-under
riktad rehabilitering. tidigareSom har betonat bör till omställ-rätten

hållas åtskild frånningsersättning enligt LAF AFLs regler.
Om förtidspensionsutredningens förslag slopa sjukbidragetatt samt
väsentligen ändra reglerna för till förtidspension och medgerättatt

återgång i bibehållen förmånarbete med viss genomförs, kan det kom-
medföra omfattande förändringar det gäller till liv-när rättenattma

enligt LAF.ränta
Om det förtidspensionssystemet utesluter heller inteantas attnya

det finns behov regler samordning mellan arbetsskadeliv-av nya om
m.fl. livräntor enligt angränsande lagstiftning och förtids-räntor

pension.

åtgärds-5.10.17 Utredningen arbetsgivarensom
och kostnadsansvar vid rehabilitering
Dir. 1997:90 / AGRA-utredningen

sambandI med rehabiliteringsreformen framgått,1992 hargavs, som
arbetsgivaren första för de anställdas rehabilitering. Genomett ansvar
sjuklönereforrnen har ocksåarbetsgivaren ekonomiskt för deett ansvar
korta sjukfallen.

Enligt kritik frånhar framförts hållflera olika tid harsom senare
rehabiliteringsreformens fåttintentioner alltför litet genomslag.

AGRA-utredningen har tillsatts för utreda bl.a. arbetsgiva-näratt
kostnadsansvar ska inträda långtoch hur det ska sträcka sig. Detrens

såvälgäller tidsmässigt fråga åtgärdernasi inriktning ochart,som om
kostnader. Utredningen ska belysa arbetsgivarens förutsättningaräven
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skildasmå och företagsbl.a.rehabiliteringsansvar,fullgöra storaettatt
drasskaingår utreda huri uppdragetVidare gränsenförutsättningar. att

och det iåligger arbetsgivarenrehabiliteringsansvarmellan somsom
övriga aktörer.försäkringskassanhand ankommer ävenförsta men

omställningsersätt-vårt förslagförutskickathar tidigareVi att om
fåkan kommarehabiliteringarbetslivsinriktadunder bl.a.ning att an-

fram.AGRA-utredningen läggertill förslagde sompassas

ämställdhetsfrågorJ1 1

arbetssjukdomar. Männågot oftaredrabbasKvinnor än män av
i arbetet.olycksfallkvinnor förå oftareråkar andra sidan än ut

viktigt informeradetgäller kvinnorminst detInte är attnär om
arbetsskade-kanarbetsskador. Kvinnoranmälavikten att genomav

arbetsplatsernaproblemdet finns sär-anmälningar visa att som
psykosocialbelastningsskador och skadorskilt orsakar natur.av

bådetillangelägetdetärendehandläggningenVid är att ta vara
för-Vioch livserfarenheter.värderingaroch kvinnors attmäns anser

vadmanliga handläggareanställa flerbör änsäkringskassoma man
i dag.gör

rörelseorganenipå vissa ärUndersökningar tyder symptomatt
möjligtDetförvärvsarbetande kvinnor ärvanligare hos än män. att

förolikainverkan skaskadlig mänför bedömningkriterierna varaav
få säk-arbetetdet fortsattabeaktas ikvinnor. böroch Detta att en

arbetsskadeärendena.handläggning avrare
få aktiv roll iarbetsskadeförsäkringen skaföreslårVi att meren

tillDå det viktigtarbetsskadade.rehabiliteringen de är attatt seav
ochmellanrehabiliteringsåtgärdema inte skiljer siginnehållet i män

kvinnor.

Direktiven5.11.1 m.m.

redovisasärskilda utredarekommittéer ochtill samtligadirektivI att
förriktlinjerDir. 1994:124jämställdhetspolitiska konsekvenser ges

jämställdhetsfrågomaskasärskilda utredarehur kommittéer och ge
läggsförslagutredningsverksamheten. Deuppmärksamhet iökad som

innehålla de jäm-redovisningföregås analys ochfram ska avenav en
effekterna.ställdhetspolitiska
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Enligt direktiven till vår utredning ingår det i uppdraget attegen
årensanalysera de förändringar i arbetsskadeförsäkringen försenaste

försäkringen tillfredsställande trygghet för denatt se om ger en som
drabbas ocksåarbetsskada. Vi ska grunderna för vadöverav en se som
ska betraktas arbetsskada i första hand inom för offentligsom ramen en
försäkring. Vi ska det finns anledningpröva omprövaattom er-

utifrånsättningsreglema principen så långtskadad möjligtatt en som
hållasska ekonomiskt skadeslös. ocksåVi ska enligt direktiven belysa

vilka effekter förslagen fåkan för kvinnor respektive män.
Det finns enligt bl.a. Arbetslivsinstitutets bedömning irapport om

domstol belastningsskador hos kontorister och sjuksköterskor,av som
vi bl.a. har i avsnitt 5.5.2, belägg för domstolarna redan förenämnt att
ändringen bevisreglerna dåden 1 januari 1993 hade börjat tillämpaav
gällande sambandsregler på restriktivare tidigare. Minsk-sätt änett
ningen antalet anmälda ocksåskador inleddes redan innanav sam-
bandsreglema hade skärpts.

föregåendeVi har i de kapitlen bl.a. redogjort för att attanser
frågan årensanalys de förändringar i arbetsskadeför-senasteom en av
säkringen kanske för tidigt väckt. Vi har studerat Domstolsverketsär
statistik måltillströmningen i förvaltningsdomstolama årenunderöver
1993 1996 viss aktuell kammarrätts och regeringsrättspraxis.samt-
Det finns för närvarande bara begränsad överrättspraxis där de änd-en
rade reglerna skadlig inverkan och orsakssamband i kap.2 1 ochom

har2 LAF har tillämpats.
Med stöd det begränsade material finns tillgängligt gåri dagav som

det någrainte dra egentliga slutsatser vad just skärpningenatt om av
bevisreglerna har betytt i praktiken. Det finns i stället mycket talarsom
för de handläggande myndigheternas och förvaltningsdomstolamasatt
tillämpning de LAF-regler gällde före ändringen bevis-av som av
reglerna har lett till den enskilde arbetstagarens påförväntningaratt
försäkringen successivt har sjunkit. Detta faktum i kombination med
slopandet arbetsskadesjukpenningen i juli 1993 har enligt vårav me-
ning lett fram till den minskning antalet anmälda arbetsskadorav som
sedan har slagit igenom i alla led, hos försäkringskassoma såväl som
hos förvaltningsdomstolama.

Vi har föregåendei de ocksåavsnitten redogjort för inte kom-att
lägga fram några förslag ändra de bevisregler finns iatt attmer om som

dag i 2 kap. 1 och 2 §§ föreslårLAF. Det vi det förtyd-är görsatt ett
ligande i lagtexten hur de psykiska och psykosomatiska sjukdomarom

anmäls arbetsrelaterade ska bedömas. föreslårVi också bl.a.som som
åtgärder för arbetsskadeförsäkringen fåska säkrare och snabbareatt en
tillämpning i dag.än
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Vi ska i det följandet redogöra för hur de regler finns i dag be-som
kvinnor respektive Vi ska försöka tydliggörarör de problemmän. som

finns i dag för de handläggande myndigheterna och domstolarnaatt ge
incitament till bättre tillämpning de redan gällande reglerna.ett en av

ocksåVi ska försöka konsekvenserna arbetsskadeförsäk-attse av
ringens roll i rehabiliteringsarbetet förstärks.

5.1l.2 försäkras kvinnorHur och i det svenskamän

socialförsäkringssystemet

Det offentliga socialförsäkringssystemet innehåller antal riskförsäk-ett
ringar, nämligen sjuk-, arbetsskade-, förtidspensions- och sjukbidrags-
försäkringama. Dessa försäkringar enhetliga och inte differentieradeär
efter risk beroende vilket kön den försäkrade har. Kvinnor och män
inträder i socialförsäkringssystemet lika villkor. Inkomster ärsom
högre 7,5 basbelopp inte. Systemets konstruktion har därförän ersätts
omfördelningseffekter. åtminstoneKvinnor arbetar, i vissa skeden i
livet, oftare deltid ocksåvad Kvinnor har oftare in-än män gör. än män
komster inte når till socialförsäkringssystemets övre ersätt-som upp

sådantningsgräns. I perspektiv socialförsäkringssystemetett gynnar
kvinnor i utsträckning eftersom kvinnors inkomstför-större än män,
luster vid godkänd arbetsskada blir mindre än männens.t.ex. en

Arbetsskadeförsäkringens ersättningar fördelas olika för kvinnor
och beroende frågadet arbetssjukdomar ellermän ärom om ar-
betsolycksfall. Kvinnor drabbas enligt den statistik redovisats isom
kapitel 4 generellt något oftare arbetssjukdomar. Sta-än mänsett av
tistiken ocksåvisar råkaroftare kvinnor för olycksfall imän änatt ut
arbetet. Både kvinnor och såledesriskerar drabbas arbets-män att av
skada, skadans bakomliggande orsaker kan olika.även om vara

5.l1.3 Genderperspektivet vad detär-

Socialdepartementet har tillsatt idégrupp för genomföraatt etten gen-
derprogram för social välfärd inom departementets myndighetsom-
råden. Idégruppen framhåller i första idédokument framläggerett som
utgångspunkter bl.a. följande. Ett övergripande genderperspektiv hän-
för sig till de egenskaper och de möjligheter förknippade medärsom

kvinna eller de sociokulturella förhållandena föratt samtvara man,
kvinnor och Dessa egenskaper, möjligheter och förhållandenmän. är
socialt betingade och lärs in socialiseringsprocessen. De ärgenom an-
passade till sitt sammanhang och möjliga förändra tiden.överatt
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samhället ska inteKvinnors och likvärdiga ställning imäns ses som
bådekvinnofråga. Med genderperspektiv ansatsett ser mansomen

skyldigheter, rättigheter,respektive roller,kvinnor och och derasmän
låtaligger i tiden gender-och möjligheter. Detprioriteringar, behov att

ingå själv-ochmellan kvinnorperspektivet med jämlikhet män som en
mainstreaming. integrerabeslut s.k. Attklar del i alla former ettav

vilka olika potentiellaanalysergenderperspektiv kräver det görsatt av
inomrespektive situationfå kvinnorsbeslut kaneffekter mänsett

genderanalysbeskrivs ikonsekvenserområdet beslutsoch att ett en
konsekvensanalys.

frågor hur kvin-genderanalys ställasbör vidutredningI omenen
områdepåverka utredningensinomoch möjlighetermäns utatt sernors

fråga/frågorkvinnor och i denfördelas mellanoch hur mänresurserna
och behovfrågor erfarenheteromfattar. Andrautredningen är vems

verksamheten skulle kunnaoch hurverksamheten grundas utse om
från båda behov.vi utgick könens

våraochtill genderanalysFörsök5.1 1.4

överväganden

frågor rekommenderatsvår ställa just degenderanalys vill viI avsom
Socialdepartementets idégrupp.

påverkaoch möjligheterkvinnors inomHur mäns att utser
utredningens område

vårtgällerområde vidsträckt. principIArbetsskadeutredningens är
tillämpning. Videfinition ocharbetsskadebegreppet, dessuppdrag hela

arbets-några förslag förändrar självainte läggakommer att som
fortsättningen generellt begreppska iskadebegreppet. Det även ettvara
bevisreglema i kap. och LAF.2 l 2kommer avgränsasattsom av

vårt harheller ändras enligt förslag. HurBevisreglema kommer inte att
påverka situationen inomdå respektive möjlighetkvinnor män att

områdeutredningens
påverkas detsituation borde kunnaKvinnornas att antagnagenom

arbetsskador minskas. Ansträngningar börmörkertalet anmäldaav
kvinnor det i fortsättningendärför för informera ävengöras att attom

viktigt särskilt rikta in-angeläget anmäla arbetsskador. Det ärär att att
viktig funktiontill kvinnor existerar och harformation LAFatt enom

kanfortsätta anmäla arbetsskadorfylla framgent. Genomäven att attatt
fortfarandevisa det finns problem arbetsplatsernakvinnorna att som
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upphov särskilt till belastningsskador tilloch skador psykosocialger av
borde kunna incitament till arbetsgivarnaDetta för-övernatur. attge se

hållandena på arbetsplatserna.
mårockså i arbetsgivamas intresse de anställda bra ochDet är att

håller skapa bättre arbets-sig friska. Arbetsgivama kan attgenom en
både få anställdamiljö fysiskt och psykiskt i förlängningen friskare och

så på både rehabilite-in sjuklöner till de anställda ochsätt spara
måste för söka rehabili-ringsinsatser i efterhand göras attsom annars

anställda blivit sjuka sitt arbete.tera genomsom
Även påverkahar intresse sin arbetssituationmännen ett att genom

arbetsskador. Arbetssituationer därfortsätta anmäla t.ex. tungaatt att
såbelastande lyft eller arbetsskadligt buller förekommer borde sätt

åtgärdas arbetsplatserna. Situationen kan ikunna tydliggöras och
både så ini-kvinnor och devissa fall kräva facket mänstöttar att taratt

arbetsskadeanmälantill anmäla sina arbetsskador. Redantiativ att en
på något inte fungerar det ska. En anmälanpekar i arbetsmiljönatt som

incitament till arbetsgivaren under-borde därför kunna attettses som
både anställdes och försöka arbetsmiljön kan förbättras för den ar-om

betsgivarens skull.

och den fråga/frågorfördelas mellan kvinnorHur imänresurserna
utredningen omfattar

ska könsneutral och behandla ochMeningen LAFär mänatt vara
arbets-kvinnor lika. medel och administrationenDe avresurser som

ska fördelas lika mellan de arbets-skadeförsäkringen förfogar över
någonskadade hänsyn till vilket kön den arbetsskadade har. Hurutan

förhåller då arbetsskadadedet sig med könsfördelningen mellan de
råkarGenerellt kan det det fler kvinnoränsägas är mänsett att utsom

för olycksfall i arbetet och det fler kvinnor drabbasär än mänatt som
brukar verifiera.arbetssjukdomar. Arbetsolycksfallen lätta attav vara

bådeBland arbetssjukdomama dominerar belastningsskadoma bland
och kvinnor.män

Männens belastningsskador hänför sig i utsträckning tillstörre an-
mångasträngningar vid lyft medan kvinnornas belastningsskadoretc.,

gånger sig någon påvisbardiffusa eftersom direkt faktor inteter mer
kan utpekas. Detta faktum kan ha lett till fler de anmältmänatt av som
arbetsskada fåtthar skadan godkänd, medan fler de kvinnorav som

fått sådantanmält skada perspektivavslag. lett kan det desägas att re-
förfogar mån faktisktLAF i viss kan ha fördelatsöver rentsurser som

till förmån.männens



Överväganden förslag222 och SOU 1998:37

erfarenheter och behov grundas verksamhetenVems på

verksamheten handläggning och tillämpningOm med avman menar
det i första instans försäkringskassans tjänstemän ochLAF-reglema är

försäkringskassans socialförsäkringsnämnderledamöterna i avgörsom
anmäld skada arbets-anmält olycksfall eller skaett en anses vara enom

nämnden vanligenskada eller inte. Till sin hjälp har tjänstemännen och
läkarutlåtanden den behandlande läkarenläkarjournalanteckningar, av

också arbetsplatsutredningspecialistläkare. finnsoch kanske Detav en
åbe-skada villhandlingar den anmältoch andra eventuella som ensom

ropa.
i utsträckningi försäkringskassoma mycketHandläggarna är stor

båda könen.i socialförsäkringsnänmdemakvinnor. Ledamöterna är av
bådautlåtanden könen. När ärendenaLäkarna skriver är even-avsom

hand-når förvaltningsdomstolama och deras olika instansertuellt görs
dåjurister. jurister och nämndemänläggningen företrädesvis Det ärav

Även i domstolarnahur arbetsskadan ska bedömas. äravgör perso-som
båda könen.nalen av

anlägga genderperspektivVi det finns anledning att ettattanser
arbetsskadelagstiftningen i försäkringskassoma,handläggningen av

kvinnor. Kvinnors ocheftersom de flesta handläggarna där är mäns
kan ha olikavärderingar och livserfarenheter kan variera, och de ut-

gångspunkter har värde i sig detvid ärendehandläggningen. Det attett
både i alla instanser kanfinns kvinnliga och manliga handläggare som

utifrånproblemställningar sinadiskutera och analysera fakta och pers-
försäkringskassoma kundepektiv. skulle därför braDet an-vara om

vadställa fler manliga handläggare i arbetsskadeärenden än ärsom
förfallet i dag. Vad i övrigt borde olika klargöragöra är sättattman

tillämpar lagen gäller i lika utsträckning fördem LAF storattsom
okunskap skadornas orsaker, liksomkvinnor för män, att omsom men

bevisreglema faktiskt missgynnar kvinnorna.rent
någraanordnas egentligen inte mellan de olika försäk-I dag möten

rings- specialistläkama inblandande i arbetsskadehandlägg-och ärsom
hållasningen. Vi har i avsnitt 5.6 föreslagit det ska konsensuskonfe-att

mellan främst läkare inom olika specialiteter. bör läkarnaDärrenser
kunna diskutera olika sjukdoms- och symptombilder och dryfta nya
medicinska nårDet viktigt läkarna hurrön. är att en samsyn om
läkarintyg ska formuleras och vilka medicinska ska stödja sigrön man
på också fåri sina intyg. viktigt läkarna förDet klart sig LAFsär att att
regler ska tillämpas såvällika för arbetsskadade kvinnor försom ar-
betsskadade män.

ingårDet visserligen redan i dag i viss utsträckning undervisning i
vårförsäkringsmedicin i läkarutbildningen. krävs dock enligtDet
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mening därutöver sådan information konsensuskonferenser medsom
Ävenolika praktiskt tillämpande läkare skulle kunna det t.ex.ge. om

mångafinns arbetsskadefall för kvinnor med diffusa belastningsskador
finns det unika komponenter i varje enskilt fall kan lyftas fram ochsom
bli avgörande för hur ärendena ska bedömas.

Vi vill i sammanhanget peka det enligt professor Matsatt
Hagberg, Yrkesmedicin, Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg
finns flera undersökningar påtyder vissa i rörelse-att symptomsom

vanligare förvärvsarbetandehos kvinnor hos Or-är än män.organen
sakerna oklara, olika faktorer har Kvinnor harär nämnts:men en mer

exponering låstai arbetet repetitivt arbete, arbetsställningarogynnsam
dubbelarbete, faktorerm.m., genetiska hormon-balans, muskelfiber-

m.m. och kulturella skillnader kvinnor kan psyko-typer reagera
logisk med spända muskler mänänstress mer

En fjärdedel landets yrkesverksamma vårdkvinnor arbetar inomav
och En vanlig till arbetsoförmåga vårdorsak inom ochomsorg. omsorg

skada/sjukdom i rörelseorganen. förhållandenaDe särskilda inomär
vården kan behöva beaktas. Manuell hantering lyft kan inte be-t.ex.
traktas lika lyfter säckar flyttar patienter.när närman som man

Eftersom exponering i arbete och hälsoinverkan kan olika förvara
och kvinnor bör särskild hänsyn till detta vid bedömningenmän tas av

det föreligger arbetsskada. Det enligt Hagberg möjligt troligtärom en
kriterierna för bedömning skadlig inverkan ska olika föratt av vara

och kvinnor. ocksåDetta motiveras i de särskilda vetenskapligamän
litteraturöversikter avseende bildskärmsarbete sjukvårdsanställdaoch

nyligen har publicerats.som
vill vårVi för del understryka vikten frågornade här skill-attav om

nader mellan kvinnor och i fortsättningen uppmärksammasmän mera
det gäller deras utsatthet för skadlig inverkan i rörelse- och stödje-när

Frågorna bör på dagordningen vid de konsensus-t.ex. tasorganen. upp
konferenser vi har tidigare ocksåoch beaktas i de allmäntnämntsom
hållna beskrivningar i avsnitt 5.6.5 föreslagithar ska utarbetassom
till hjälp och stöd för tillämpningen det gäller de svårbedömdanär
sjukdomarna -inte minst i rörelse- och stödjeorganen.

Det viktigt försöka undvikaär slentrianmässig hanteringatt en av
fallen. En individuell varje arbetsskadeärende borde kunnamer syn
främja den enskildes benägenhet anmäla arbetsskada till pröv-att en
ning. Märker kvinnor med belastningsskador deras ärenden be-t.ex. att
handlas på och uttömmande borde det kunnaett sätt,noggrant sporra
till anmälan i flera fall vad sker i dag. Vårgöra uppfattningänatt som

det utgången i arbetsskadeärendeär viktigt för denatt oavsett ärett en-
skilde känna hans/hennes ärende blivit ordentligt och be-att att utrett
handlat myndigheterna.av
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båda könensutgick frånkunnaverksamhetenskulle viHur utse om
behov

den redovisa-skiljer sig enligtarbetsskademönsterochKvinnors mäns
råkarutsträckninginågot åt, eftersom störrestatistiken männen utde
drabbasutsträckningikvinnornamedanolycksfall i arbetet, störreför

från kvinnorutgåbelastningstyp. Attfrämstarbetssjukdomar attavav
arbetsskadeförsälcringenfrånstöd ärbehovlikaharoch män stortett av

försäkringenviktigtbakgrunddennasjälvklart. Detför attär motoss
skada.drabbatsvälkönsneutralochrättvis närupplevs av enmansom

så skapaochmålet upplysanå sättdetEtt ärsätt att sam-att en
kate-de olikaarbetsskadeärendena mellanhanteringenstämrnighet i av

lagstiftningen. Detska tillämpaolika rollerimänniskorgorier somav
och för-fall uniktsig varjefår förklart ärtillämpamaviktigt attär att

sådan bedömningbedömning. Enochsakkunnigtjänar noggrannen
arbets-anmälningarallatilländå leda framintegivetviskan att om

enskilde kännersådana. Om dengodkändaockså blir attskador som
bordeseriöst,och analyserat ävenblivit grundligtfall etthans utrett av-

arbetsskade-behovBåda könenslättare.kunnaslag ettaccepteras av
inom lagenstillgodosesså kunnabordeenligt LAFskydd sätt ramar.

genderperspektivkonsekvenserVilka5.11.5 ettur

förbättringarfår tillde förslag av
iframvi läggerarbetsskadeskyddet som

betänkandedetta

rolloch ökadearbetsskadeförsälcringens aktivaVår förhoppning är att
få posi-arbetsskadade kommerrehabiliteringen degällerdet attnär av

ochbåde kvinnorförtiva effekter män.
1997:6 Risk-,redovisarRFVRiksförsäkringsverketsEnligt rapport

Sverige 118rehabilitering i s.sjukskrivning ochfriskfaktorer -
behandlatskvinnor inte harochförhållandenvissatydde mänatt

innehållet rehabili-ibetraktadeOmförsäkringskassan.likartat manav
kvinnormellan ochskillnaderdetteringsåtgärdema fanns mänstora
arbets-utbildning ochfick1986 1991. Männenunder perioden mer-

utsträckningbetydligt högrefick iutredning och kvinnornalivsinriktad
arbetsmiljö.träning iän männen

alltrehabilitering1994 komUnder perioden 1991 männens mer-
utvecklingdennakunde, enligtKanskelikna kvinnornas. rapporten,att

rehabilitering deförutökademed arbetsgivamasha samband avansvar
erbjudatill handsdet liggaarbetsgivarna bordeanställda. För nära att

arbetsplatsen.denarbetsträning egna
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sjukskrivna kvinnor med okvalifice-pekade bl.a.Rapporten att
kvinnor med fibromyalgirade arbetaryrken inom tjänstesektom och

rehabiliteringsåt-fick behovliknande hälsoproblem inte sinaoch av
fick enligtpå bra Arbetslösagärder tillgodosedda sätt. mänett rap-

sjukskrivna.utbildningsåtgärder i betydligt lägre grad andraänporten
så försäkringskassan i sitt reha-det möjligenEnligt attrapporten var

svårigheter identifiera problem och be-biliteringsarbete hade attstora
sjukskrivna.hov hos vissa grupper av

överlagrehabiliteringsarbetetRiksförsäkringsverkets slutsats attvar
rehabiliteringske inte bara vidutvecklas. Självklart bör dettabehövde

arbetsskadeförsäkringen.inominom sjukförsäkringens ävenutanramar
ska ha tidigare ocharbetsskadeförsäkringenfaktumDet att meren

vårarbetsskadade ställer enligtrehabiliteringen deaktiv roll i av
rehabiliteringsâtgärder.i kassanshögre krav kvalitetenmening än

bibringasmåste utbildningsinsatserpersonal därförKassans genom
och dess möjligheter.rehabiliteringsreglemafördjupade kunskaper om

positivtförlängningen kommerdet iVi attattsammantaget varaanser
kunskaper lämpligabåde handläggamasför kvinnor och män att re-om

habiliteringsåtgärder ökas.

18-01058
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ochFörebyggande arbete6

öförbättringararbetsmilj

tillockså de bara lederarbetsskadorallaviktigtDet är att ensom-
därifrånförsäkringskassan ochsjukfrånvaro tillkortare rapporteras-

arbetsskador.informationssystemArbetarskyddsstyrelsenstill om
arbetsgivarenföreslår arbetsskadeanmälan skaVi görasatt ome-av

dagar.delbart och 14inomsenast
med differentieradeblivit bättre i länderArbetsmiljön har inte ar-

sådan differentiering harVi kan intebetsgivaravgifter. att ense
skadeförebyggande effekter.några

viktigtarbetsmiljöarbetet detskadeförebyggandedetFör är att
arbetsskadebegreppet.behålla generelladet

och snabbare handlägg-Våra 5.6 till säkrareförslag i avsnitt en
liksom deni försäkringskassorna har,arbetsskadeärendenaning av

derehabiliteringenarbetsskadeförsäkringen iaktiva roll vill avge
också skadeförebyggande effekter.viktigaarbetsskadade,

Direktiven1

arbetsskada stimule-viktigt försäkringen videnligt direktivenDet är att
tillArbetsskadeförsäkringen ochtill förebyggande arbete. engenomrar

förebyggande arbetsmiljö-statistik har betydelse för detkoppladdenna
arbetsrniljörisker. Vi skaoch för möjligheterna upptäckaarbetet att nya

stimulera till arbets-vilket arbetsskadeförsäkringen kanutreda sätt
miljöförbättringar.

Översiktligt6.2 om

arbetsmiljölagstiftningen

förebygga skador i arbetet minst lika viktigt kompenseraAtt är attsom
inträffade skador. Därför finns arbetsmiljölagen 1977:1160redan

arbetsmiljönsgrundläggande regler utfomining. Arbets-som ger om
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miljölagen omfattar i princip allt yrkesmässigt arbete. Framförallt är
anställningsförhållanden ocksådet omfattar i alltLagensom avses.

genomgår vårdväsentligt den utbildning, den under i anstaltsom som
utför anvisat arbete, den tjänstgör enligt lagen 1994:1809som om
totalförsvarsplikt eller deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom

på grundskolans högstadium, i gymnasieskolantotalförsvaret. Elever
utbildningsnivåer i vuxenutbildningstuderande högre ochoch ges

medverka i miljöarbetetockså den juli 1990 tillfälle bl.a.sedan 1 att
elevskyddsombud 1989/90:61 ocharbetsställe prop.sitt genom

UbU281989/90 2.s
1977:1166 finns vissa bemyndigandenarbetsmiljoförordningenI

föreskrifter bl.a. till-Arbetarskyddsstyrelsen lämna vidareför att om
arbetsprocesser.användning, märkning och kontroll i Fort-verkning,

kanarbetshygieniska undersökningarlöpande säkerhetskontroller och
Användning vissaockså Arbetarskyddsstyrelsen.föreskrivas avav

ochsåväl arbetsprocesseroch teknisk utrustningmaskiner ärrmen,som
så anställdabetyda risker för dearbetsmetoder kan i vissa fall attstora

förbud använda dem.det kan föreskrivas att
högskolor be-styrelserna för universitet ochskolverk ochStatens

elevskyddsombud skaföreskrifter hurvidare meddelamyndigas att om
sitt arbetsställe.i arbetsmiljöverksamhetmedverka

tillsynsbestäm-arbetsrniljölagen medsärskilt kapitel iDet finns ett
läm-lagen och med stöd lagenmelser. Tillsyn efterlevnadenöver avav

under dessArbetarskyddsstyrelsen och,föreskrifternade utövas av
Yrkesinspektionen. Yrkesinpektionenledning,överinseenden och av

för arbets-förelägganden och förbud behövskan meddela de attsom
föreskrifter ska efterlevas.miljölagen och dess

ansvarspåföüder i arbetsmiljölagen.finns bestämmelserDet om
straff-arbetsrniljölagen inte direktföreskrifterna iHuvudparten ärav

flesta fall inte förränstraffhot inträder i desanktionerade. Ett direkt
föreläggandefallet har meddelatYrkesinspektionen i det enskilda ett

ikan välja mellan viteförbud. Yrkesinspektioneneller sättaatt utett
meddela föreläggande alternativt för-föreläggande och förbud eller att

inträder i stället automatisktbud vite. vite inteHar ettsatts ututan
å tillandra sidan inte dömasOm vite har kanstraffhot. satts ut sen

Även tvångsmedelArbetarskyddsstyrelsen kan använda i formstraff.
föreläggande och förbud.av

också straffsank-arbetsmiljölagen finns bestämmelser direktaI om
sigförelägganden eller förbud. Dettioner inte förutsätter rörsom

föreskrifter vissa formella förfaranden ochhuvudsakligen omom om
meddelats Arbetarskydds-villkor eller förbud harpreciserade som av

med stöd arbetsmiljölagen.styrelsen av
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för Arbetar-infördes möjlighet1994den 1 oktoberFr.o.m. en
sanktionsavgiftsärskild avgiftföreskrivaskyddsstyrelsen attatt en

föreskift visst slag.har skettöverträdelseska betalas en avavom en
skedde.överträdelsen Av-verksamhet därpåföras denAvgiften ska

ochmellan lägst 1000och varierarpå särskiltberäknasgiften sätt
vissa för-efterges underfår jämkas ellerAvgiftenkr.högst 100 000

hållanden.

Arbetslivsfonden6.3

finan-Fonden,åren 1995.under 1990verkadeArbetslivsfonden som-
statsmak-till därförarbetsmiljöavgift, kornsärskildsierades med atten
ocharbetsmiljönbl.a.förändringar sättetansåg krävdesdetattterna av

bi-lämnaverksamhetArbetslivsfondensarbetet.organisera attatt var
arbetsmiljö, föränd-förbättradåtgärder förarbetsgivare förtilldrag en

Bidrag tillrehabilitering.och aktivtidigarbetsorganisationrad samt ar-
refe-bl.a. byggakunde föråtgärderbetsmiljöförbättrande att uppges

liknandeförebilder för andratillutvecklaskunderensarbetsplatser som
detförsöksverksamhet bl.a.utvecklings- och närstödjaarbetsplatser,

planering,projektstödjaförändringar,arbetsorganisatoriskagällde om
arbetsrniljösynpunkt,frånverksamhetuppföljningledning och av

arbetsrniljöom-informationsinsatserutbildnings- ochriktadestödja
arbetsmiljöåtgärder arbetsgivarensådana konkretastödjarådet och som

småföre-stödjasärskiltskulle därvidvidta. Fondenskyldiginte attvar
prioriteraförutsättningarsärskildasmåföretagensbeaktaoch samttag

arbetena fanns.där dearbetsplatser utsattamest
Arbetslivsfondenbeviljadeverksamhet närmaresinUnder

be-arbetsplatsprogramtill flerabidragmiljarder kr10 tusen somsom
gällde främstbidragenbeviljadenågra anställda. Demiljonerrörde ar-

utveck-rehabilitering,arbetsmiljö,också fysiskbetsorganisation men
metoder/rutinerochling teknik m.m.av ny

internkontrollSärskilt6.4 avom

arbetsmiljön

juli 19911990/912140 den 1utökades enl.Arbetsrniljölagen prop.
underförståddatidigareförtydligade de sedantilläggmed ett som

verksam-kontrollera sinplanera, leda ocharbetsgivarenkraven att
uppfylls. Arbetsgiva-arbetsmiljökravsäkerställa gällandeförhet attatt

leda ochsystematiskt planera,arbetsmiljölagenska kap. §3 2 aren
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kontrollera verksamheten leder till arbetsmiljönsättett attsom upp-
fyller kraven i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Arbetsgivaren

ocksåska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verk-
Åtgärderåtgärdersamheten och vidta de föranleds detta.som av som

kan omedelbart ska tidsplaneras.inte vidtas
Arbetarskyddsstyrelsen har utarbetat regler för tillämpning 3 kap.av

arbets-§ vilka trädde i kraft den 1 januari 1993. Med stöd 18 §2 a av
miljöförordningen meddelades särskilda intemkontrollföreskrifter
AFS 1992:6. Föreskrifterna omarbetades och fr.o.m. den 1 1997mars

intemkontroll arbetsmiljön.gäller föreskrifterna AFS 1996:6 om av
tillämpningsföreskrifter ligger arbetsgivareEnligt dessa i ansvaret som

Intemkontrollbl.a. ha fungerande intemkontroll arbetsmiljön.att aven
påhand planera verksamheten med tanke arbets-innebär i första att

åtgärda det blir problem arbetsplatsen.miljön och risker innan Man
fysiskt eller psykiskt, sitt jobb.ska inte skadas eller fara illa, För attav

måstedet hela ska fungera arbetsgivare och anställda samarbeta. De
exempelvis viktig uppgift i risker ochanställda har att rapporteraen

tillbud jobbet.i
få intemkontrollen fungera ska arbetsgivaren och deFör attatt an-

gå verksamheten. kan tillställda tillsammans igenom Checklistor vara
god hjälp. gäller kartlägga de arbetsmoment där det finns riskerDet att

behöver undanröjas och arbetsplatsen kan behövaannat somsom
Företagshälsovårdenförbättras. kan hjälpa till. risker upptäcksDe som

åtgärdas såvid kartläggningen ska möjligt. Arbetsgivaren be-snart som
ska för det blir gjort. eller deDenstämmer attvem som ansvara perso-

får uppdraget genomföra förändringarna i arbetsmiljönattner som
måste ha de kunskaper och de behövs.resurser som

årligbehövs vanligen handlingsplan för genomföra för-Det atten
bättringsåtgärder. innehållaPlanen ska uppgifter vad skaom som

åtgärderna ska genomförda och ska hagöras, när vara vem som an-
åtgärderna åtgärder måsteför genomförs. Alla följ Detsvaret att as upp.

arbetsgivaren ska till de anställda eller vilkaär att vetsom se vem som
har för uppföljningen. åtgärdernaOm inte varit tillräckliga skaansvaret

årde kompletteras. Varje ska intemkontrollarbetet följas upp av
arbetsgivaren. Om det visar sig intemkontrollarbetet inte fungeraratt
bra ska det förbättras.

Arbetsmiljölagen talar ohälsa och olycksfall i arbetet. skadorDeom
i arbetet måsteoch allvarliga tillbud allt inträffar såutredas,trotssom

de förhoppningsvis inte händer igen. enkelt förEttatt system av-
rapportering fångavad har hänt bra hjälp skaär närav som en man upp

åtgärdariskerna och årligendem. Arbetsgivaren skyldigär göraatt en
skriftlig sammanställning ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud iav
arbetet. De arbetsmiljöregler gäller för verksamheten ska finnassom
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förförhand bestämd ordningtillgängliga arbetsplatsen. En att
Iblandall form planering ska finnas.arbetsrniljöaspekter vidhantera av

små behov viss skriftlig doku-i företag finnaskan det även av
mentation.

arbets-tillsynsmyndighet och kommerYrkesinpektionen är ut
godtagbart intemkontroll-kontrollera det finnsplatserna för att ettatt

internkontrollreglemamed revideradär. Under arbetetarbete att
medyrkesinpektionsdistrikten,tillgenomfördes bl.a. enkäter möten ar-

Arbetarskydds-och diskussionsseminarierbetsmarknadens parter
hade funge-på intemkontrollföreskriftemareda hurstyrelsen för att ta

påofta hade fastnatarbetsplatsernaerfarenheti praktiken. En attrat var
föreskrifternaintemkontrollen. Enden formella sidan attvarannanav

småföretag.många Oftakrångliga betungande förochupplevts som
upprättande dokumentationvidhade intemkontrollarbetet stannat av

Undersökningentillsynsmyndigheten.visas förkundesom sen upp
såvälarbetsgivarna,också i huvudsak devisade det störreatt var

igång med sitt intemkon-hade kommitoffentliga,privata som som
trollarbete.

genomförde underYrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsen och
årsskiftet 1996/97 fältarbetefram tilloktober 1996 ochtiden den 1 ett

mindreinformationsinsatser hos företag medinspektions- ochmed än
anställda.företag med 20Tyngdpunkten lagd 150 anställda. var -

småföretag informerades36 000inspektörer deltog. MerCa 100 än om
småföretaginspektioner riktade tillMinst 000internkontrollreglema. 1

förväntade resultatetbranscher genomfördes. Deti skadedrabbade av
inspekterade företagenhuvuddelen deinsatserna kort siktär att av

årdelengång intemkontrollarbete under förstai med sittska komma av
före-mål de inspekterademinst 801997. Ett är att procentannat av

år-de går iintemkontrollarbetehar fungerande nästanäretttagen
tusende.

uppföljningsprojekt där 50Arbetarskyddsstyrelsen planerar ett pro-
utvärderaska besökas igen förde inspekterade företagen attcent av

små-angeläget eftersomYrkesinspektionens insatser. bedömsDet som
landets arbets-med mindre 50 anställda 98företag utgörän procent av

givare.
Vinsten förfinns vinster i rätt" i intemkontrollarbetet.Det "göraatt

bibehållen privatekonomi. Förden enskilde mindre lidande ochär en
för sjukskriv-företagsledningen sker vinsten minskade utgiftergenom

också arbetsklimatningar och Vinsten blir generellt bravikarier. ett
fåproduktion med störningar och bra kvalitet.bidrar tillsom en
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6.5 Om anmälan arbetsskadaom

bestämmelser anmälan arbetsskada. Lik-I 8 kap. l § LAF ges om om
arbetsskada drabbat anställdtidigare enligt YFL ska harsomsom

arbetsföreståndaren.elleromedelbart till arbetsgivaren Omrapporteras
kan det i stället tidigare arbets-det gäller arbetssjukdom vara enen

yrkesutbildningunderrättas. Beträffande skador undergivare skasom
allmänhet skolans rektor ska underrättas.e.d. det iär som

fått någonmotsvarande har kännedomOm arbetsgivare eller attom
arbetsskada ska han omedelbart anmälade anställda har drabbatsav av

alltsåpå arbets-försäkringskassan särskild blankett. Detskadan till är
anställde ska skadeanmälan. Dengivaren och inte den görasom som

underlåter sin anmälningsskyldighet kan bötfällas.fullgöraatt
ska själva vända sig till försäk-Uppdragstagare och egenföretagare

sådan denringskassan. Vid dödsfall ska skadeanmälan göras somen av
företräda dödsboet enligt civilrättens regler.har rätt att

förutsätts försäkringskassanförarbetena till LAF harI även utanatt
harförsäkrad eller försäkrads efterlevandeanmälan ska utreda rättom

arbetsskada det andra uppgifter hos kassantill ersättning när avp.g.a.
fråga. sådanframgår sådan ersättning kan komma i prövning kanEnatt

rådRiksförsäkringsverket Allmänna 1994:3enligt rekommendation av
tillämpas i ärenden rehabilitering, förtidspension74 exempelvis oms.

och handikappersättning.
ska arbetsgivare dröjs-Enligt § arbetsmiljöförordningen2 utanen

mål skadlig in-underrätta Yrkesinspektionen olycksfall ellerom annan
svåraredödsfall eller personskada ellerverkan i arbete föranlettsom
finns koppling tillsamtidigt har drabbat flera arbetstagare. Det ingen

rapporteringsskyldighet härvidlag.LAF i arbetsgivarnas
tillEnligt arbetsmiljöförordningen har läkare skyldighet2 § atta

eller Yrkesinpektionen anmäla sjukdomarArbetarskyddsstyrelsen som
frånha arbete och intresse arbetsmiljösyn-kan samband med är av

punkt
Arbetsskadeanmälan ska enligt föreskrifter meddelasgöras som av

Sådanaregeringen. föreskrifter finns i förordningen 1977:284 om ar-
betsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd Anmäl-FASP.
ningsskyldigheten enligt reglerna i FASP betydligt omfattandeär mer

vad till ersättning enligt LAF Detta beror harän rätten är. att man
velat tillgodose arbetsskadestatistiken ISA och Statistiska Cent-även
ralbyrån och det förebyggande arbetarskyddet.

I 8 15 §§ FASP föreskrifter hur skadeanmälannärmareges om en-
ska ske. föreskrivsDet bl.a. anmälan ska till försäkringskassangörasatt

blankett enligt formulär Riksförsäkringsverket fastställer eftersom
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samråd med Arbetarskyddsstyrelsen och kassan ska sända kopiaatt en
till Yrkesinspektionen.anmälan bl.a.av

6.6 Statistiska redovisningar

står för InformationssystemetArbetarskyddsstyrelsen huvudmansom
arbetsskador ISA.om

till försäkrings-på arbetsskadeanmälningar lämnasISA bygger som
sänds till Yrkesin-bestämmelserna i FASP sedankassan och enligtsom

arbetssjukdomsfall inträffatSå arbetsolycka ellerspektionen. fort etten
anmälan ska föras in i ISA.arbetsgivaren skyldig göraär att en som

formellaheltäckande. finns vissaska statistiken DetI teorin av-vara
följerarbetsskador ISAgränsningar i registreringen avgenom somav

anmälningsrutiner och arbetsskadebegrepp.arbetsskadeförsälqingens
fångassjukskrivning inte denolycksfallLindrigare utan t.ex. upp av

också bortfallsfaktor beror underrap-finnsstatistiken. Det en som
underlåtenhet anmälan och bortfall i denportering dvs. göraatt

tillförlit-ISA-statistiken ändock detefterföljande hanteringen. är mest
arbetsskadestatistikmaterial finns i dag.liga som

samarbete med Statistiska Central-Arbetarskyddsstyrelsen iger
årligen två arbetsskador.byrån publikationer statistik In-rörut av som

arbets-in infonnationssystemetformationen har hämtats genom om
står huvudman för.Arbetarskyddsstyrelsenskador ISA somsom

både arbetssjukdomar ochbelyser fr.o.m. 1989Publikationerna ar-
utgåvan från gäller arbetssjukdomar och1997betsolyckor. Den senaste

under 1995.arbetsolyckor anmälts till ISAsom
också Arbetarskyddsstyrelsenfinns statistiskt meddelandeDet ett av

Centralbyrån 69 9701 Arbetsskadoroch Statistiska Am SM om
1996.

löpande StatistiskaArbetskraftsundersökningar AKU utförs av
Centralbyrån. undersökningarna dels beskriva de aktu-Syftet med är att

ult-ocksåsysselsättningsförhållandena informationella att ge ommen
på arbetsmarknaden. Alla i Sverige folkbokförda ivecklingen personer

frånår Registret16 64 finns med i urvalet dras To-översomgruppen -
månad ingårVarje itala Befolkningen RTB. 17 000ca personer ur-

roterande urval där varje utvald deltar vidvalet. Urvalet är ett person
åtta tvåårsperiod.tillfällen under Urvalsrotationen innebär 7/8atten av

månaderurvalet intervjuas igen och l/8 bytstre att ut motsenare nya
behandlarIntervjuerna telefon och olika aspektergörspersoner. per av

sysselsättningsförhållanden,de intervjuades arbetets omfattning,t.ex.
yrkesställning, yrke, näringsgrenstillhörighet, huvudsyssla, bisyssla, an-
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frånfrånvaro arbe-fackförbundstillhörighet, arbetslöshet,ställningstyp,
storlekarbetsställetstet, m.m.

också frågor sjukfrånvaro underfrågorna ingårBland mät-enom
under vissi urvalsgruppema räknas devecka. sysselsattaSom ensom

utförtstimme. Arbetet ska hanågot arbete under minstvecka utfört en
Oavlöna-avlönad företagare.elleravlönad arbetstagare egensomsom

familje-maka/make ellertillhöri företagde medhjälpare annansom
ocksåbetecknasockså sysselsattamed. Sommedlem räknas personer

anställning ellernågot hadearbeteinte utförde varenmen somsom
frånvarande sjukdom,tillfälligtföretagare p.g.a.som varmenegen

etc.semester
avtalsbaseradeadministrerar denAMF-trygghetsförsäkringar som

skadeförebyggande arbe-i dethar verktygarbetsskadeförsäkringen ett
Skadeinformationssystem. I TSITrygghetsförsäkringensi TSItet -

arbetsskador. Till skill-anmäldatrygghetsförsäkrings allafinns AMF-
denarbetsskadeförsäkringen finns det ifrån den lagstadgadenad av-

finns detanmäla skador. Däremotingen skyldighettalsbaserade ettatt
avtalsförsäkringeneftersomanmäla skadorincitamentekonomiskt att

bestående nedsättning arbetsför-tillinte lederi de falläven avsom
varför skador in-informationmågan ersättning. TSIbetalar ut omger

och förför den enskildekonsekvenser de medförträffar och vilka
samhället.

all-särskildAMF-trygghetsförsäkringar har överrapportgett ut en
all-1995. Iarbetsskador i Sverige 1994varliga presenterasrapporten-

och 1995inträffat under 1994arbetsolycksfall i Sverigevarliga som
bedömtsAMF-trygghetsförsäkring och däranmälts tillhar som er-som

siffrorna ibearbetningi sin statistiskasättningsbara. AMF har använt
yrkeskate-Centralbyråns järnförelsetal för olikaStatistiska AKU som

således urvals-Centralbyrån har olikaoch AMFgorier. Statistiska
ändå degår dra vissa slutsatserdetmetoder, enligt AMF att ommen

med stöd de olika urvalen.skaderiskemarelativa av
arbetsskaderiskema i detde allvarligaNågra förändringarstora av

framstodarbetslivet kunde AMF knappast Detsvenska rapportera. sna-
stabila ochyrkesspecifika skaderisker mycketvissa varrare som om

förebyggande in-påfallande motståndskraftiga informations- ochmot
år i skade-tycktes ha ökat underSomliga typer traumasatser. senareav

våld betydande,skador orsakade avsiktligtmaterialet; andelen varav
bland kollektivtrafikpersonal iandelen psykiskaliksom trauma

på spåret.befann sigsamband med ihjälkömingar av personer som
sammanställde i 1997:22 materialArbetslivsinstitutet rapporten
sjukvårdsarbete ländryggsbesvär. Enligtmellan ochsambandom

socialvård den näringsgrenhälso-, sjuk- ochutgörrapporten som
arbetsskador,antal sjukskrivningsdagar grundflestrapporterar av
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totalt 358 dagar för arbetsskador under 1995. I uttalades770 rapporten
"forskningsbehov bl.a. följande: saknas fort-under rubriken Det

risk- och hälsofaktorer förfarande kunskap betydelsenom av
vårdarbete. behov prospektivaländryggsbesvär i finnsDet ett stu-av

riskfaktorer. förebyggandeidentifierar och värderar olika Fördier som
vårdmiljöutvecklas för värdering ienkla metoderarbete behöver av

förMed tanke den trendsyfte skapa god rygghälsa. närva-att som
kontinuerligtrådande, vill behandlingsinsatsemadetrande sägaär att

vård, inomdet inte minst situationenfrån sluten tillflyttas äröppen
forskning imåste bli fokus förhemsjukvården/hemtjänsten nyttsom

framtiden.
arbetsskaderapporteringens rollbl.a.vidareI attrapporten angavs

situationmåste utvecklas. I nuvarandearbetsskadorför förebyggaatt
underrapportering arbetsska-förekommerdet troligt detatt avenvar

underrapporteringen hänvisadeAngående tilldor. orsakerna rapporten
skadanengelsk studie. Orsakerna kundetill bl.a.s. 14 attvaraen

patientomvårdnad, det fanns föraktivitetskedde vid än att oroannan
sjukvårdspersonalen förnekalärt sigriskera sin anställning, attattatt

skift mednaturligt hem efter avslutatryggbesvär, det attatt mo-var
ansåg det oviktigt ochryggvärk, administrationenlande attatt rygg-

någonmed viss skadehändelse.kunde kopplasvärken inte samman

Några utredningartidigare6.7 om

arbetsskadestatistik m.m.

arbetsskadekommittén6.7.1 Sjuk- och

analy-arbetsskadekommittén skulle enligt sina direktiv bl.a.Sjuk- och
föreslå åtgärder drivkrafter arbetsgivare före-och för attsom gersera

Kommittén redogjorde i detta sammanhangbygga sjukdom och skador.
för samhällets behov infonnation inomSOU 1996:113 130 f. avs.

då sjuklönefallohälsoornrådet konstaterade rapporteringenoch att av
sjukfrånvaro fungerade tillfredsställande. Arbetsgivamasoch kort inte

arbetsskadeområdet hade minskat ochanmälningsbenägenhet inom ut-
påvecklingen hade fört med sig kvalitet infonnationen.sämreen

två tillvägagångssätt förbättra in-Kommittén hade alternativa för att
sjukfrånvarokort och arbetsskador. första altema-formationen Detom

avsåg så kvalitén höjastivet förbättring dagens kundesystem atten av
och samhällets krav tillgodoses. Det andra alternativet, utarbetatssom

Centralbyrån på dagensStatistiska byggde kombinationav en av
vilketoch urvalssystem. Förslagetsystern ett att, oavsettvar av
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fråga i sjukfalls-valde, införaregeringenalternativen ensom
arbetsskada. Där-sjukfallet orsakatsrapporteringssystemet av enom

få tillgångoch YrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsenmed skulle
kunde användasarbetsskadeinformationöversiktligtill somsom sen

tilllagligen skulle skerapporteringavstämning gentemot somannan
dem.

anmäl-generellaarbetsgivamasansåg också bl.a.Kommittén att
skullebehållas. kap § LAFskulle 8 larbetsskadoravseendeningsplikt

sjukfallarbetsskadeanmälan skaså närgörasdock ändras senast ettatt
enligt 12§försäkringskassantillöverlämnasskadanföljersom

utgångenvidsjuklön. dvs.1991:1047stycket lagenförsta senastom
sjuklöneperio-den under vilkenkalendermånad följer efterden somav

löpteden ut.

samverkan,1996/972636.7.2 Prop. om

ersättningsnivåersocialförsäkringens
administration,och m.m.

det viktigtf. bl.a.regeringen s. 72uttaladel996/97:63I att varprop.
Arbetsskadeanmälan ochgod.arbetsskadorinformationenatt varom

för detbetydelseanmälandennabyggerden statistik storvar avsom
till-Yrkesinspektionensminst förintearbetsmiljöarbetet,förebyggande
ochRiksförsäkringsverkettilluppdragaviseradeRegeringen ettsyn.

Centralbyrånsamråd StatistiskamediArbetarskyddsstyrelsen att ar-
informationsamhällets behovtäckerframbeta ett system omavsom

utgångspunkt bordearbetsskador.sjukfrånvaron, Endelsden kortadels
Centralbyrån byggerStatistiskautarbetatsdet systern somavsomvara

urvalssystem.ochkombination dagens ettsysternaven

RiksförsäkringsverketRegeringsuppdrag till6.7.3

Arbetarskyddsstyrelsenoch

arbetsgivaren lämnasjuklön SjLL ska1991:1047Enligt lagen om
tillhonomarbetstagare hossjukdomsfall haruppgift rättgettsomom

Riksförsäkrings-SjLL lämnas tillUppgiften ska enligt 12 §sjuklön.
får, efter regeringensRiksförsäkringsverketRegeringen ellerverket.

lämnas till för-uppgifterna i stället skabemyndigande, föreskriva att
automatiskfår med hjälpuppgifterna lämnassäkringskassan samt att av

uppgifterna lärrmas vidSjLL skadatabehandling. Enligt senast ut-
vilken sjuk-kalendennånad följer efter den undergången den somav
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tillgodosebestämmelsenAvsikten medavslutas.löneperioden är att
sjukdomsfalluppgifterbehovförsäkringsadrninistrationens rörav som

sjuklöneperioden.inomanslutassom
skasjukhistorikförsäkringskassomasförUppgifterna behövs att

bl.a. förhar betydelsesjukfallen, vilketde kortaomfatta attkunna även
totalrapporteringen fun-nuvarandesjukstatistik. Denheltäckandefå en

informationsamhälletsochtillfredsställandepådock inte sätt,ettgerar
sjuklöneperiodensedanförsämratssjukfrånvaro har avsevärtkortom

småde före-specielltRapporteringsbenägenheten hosår 1992.infördes
sålundafinnstillräckligt Detvisat sig inte storthar ettstor.tagen vara

sjukfrånvaron. Sjuk-kortadeninformationenförbättrabehov att omav
samladedenbildmåste kunnafrånvarostatistiken avsannarege en

fallet i dag.vadsjukfrånvaron och hälsoläget ärän som
arbetsskade-Sjuk- ochbeaktandeoch medbakgrunddennaMot av

19regeringen denuppdrogredovisatsförslagkommitténs nysssom
till-ArbetarskyddsstyrelsenRiksförsäkringsverket och attjuni 1997

täckerCentralbyrån arbeta framStatistiskamed systern somsammans
sjukfrånvaronden kortainformation delsbehovsamhällets omav

Förhoppningenarbetsskador.delssjuklöneperioden ochunder varom
minimeras.skulle kunnai ISAbortfallsfaktoremabl.a. att

decemberuppdrag den 19redovisade sittArbetarskyddsstyrelsen
behålla totalredovis-innehåller förslagRedovisningen1997. attom

statistiken.kvalitetsdeklarationförutvecklaochningen systemett av
anmälningsblanketter-aktuelladeförslagVidare finns göraatt omom

vidarefebruari 1998. Seuppdrag den 2redovisade sittRFV omna.
i avsnitt 4.1.7.redovisningochuppdragRFVs

åtgärderskadeförebyggandeFrågan6.8 om

avgifterdifferentieradei form av

Arbetsmiljökommissionen6.8. 1

bilagedelSOU 1990:49,ArbetsmiljökommissionenbetänkandeI av
arbetsskadeförsäk-sjuk- ochredogörelse förlämnades det bl.a.D, en

utgjordesundersökta ländernaländer. DeSverige och andraring i av
Tyskland,Nederländerna,Sverige, Belgien,Danmark, Finland, Norge,

Zeeland ochAustralien, NyaKanada,Storbritannien, USA,Frankrike,
bl.a. förredogjorde kommissionenöversiktsammanfattandeIJapan. en

iolikaarbetsskadeförsäkringen sköttes sättfinansieringenatt av
tillsynstod förfanns myndighetdet alltidolika länder att somenmen

arbetsskadeförsäkringenpremier tillArbetsgivamasoch varnonner.
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graderade efter risk i samtliga undersökta länder i Sverige,utom
Storbritannien och Nederländerna.

särskilt avsnitt det förebyggande arbetet uttalades bl.a.I attett om
ansågsarbetsskadeförsäkringen allmänt ha betydelse för benägen-stor

tvek-arbetsskador. i allmänhetheten anmäla Däremotatt var man mer
betydelse för det förebyggande arbetet. Dentill försäkringenssam

roll arbetsmiljöarbetet. Vidhade ilokala skyddsverksamheten storen
någrafanns det intearbetsmiljökommissionenstiden för rapport

och liknande instrumentintemkontroll. Bötersvenska regler somom
antal länder. Iskadestånd användes styrmedel iviten och ettsom

så fungerade bästofta till användningde dock intepraktiken kom utan
miljöförbättrande arbetet.driva dethot för attsom

premierna tilldifferentieradede flesta länderanfördesDet att ar-
frågan detförhållande till risk,betsskadeförsäkringen i att varmen om

åstadkomma arbetsmiljö.godeffektiv metod förverkligen att envar en
påinverkantrodde positivTyskland och FinlandDanmark,I man en

åtgärder betvivladearbetsmiljöförebyggandebenägenheten till attmen
Frankrike och deförsäkringskostnaden I Belgien,ledde till lägredet

ofrånkomligansåg differentieringenländerna atttransoceana varman
någrafannskonstaterades det knappaststyrmedel. Det veten-attsom

andrasig den eller denkunde bekräftaskapliga studier enavaresom
gjorts i Tyskland.ståndpunkten. försök till studier hadeVissa

differentieringen.blev där positivt förResultatet
innefattadelade principförslagArbetsmiljökommissionen ett som

offentliga arbets-differentierade avgifter inom denförbl.a. systemett
förebyggandeekonomiskt styrmedel i detskadeförsäkringen ett ar-som

differentieradKommissionen anförde medbetsmiljöarbetet. att man en
ledde till för-effektivtarbetsgivaravgift skulle skapa systemett som

differentieradoch samhället.både för individen, företaget Endelar ar-
fåför företagenskulle skapa incitamentbetsgivaravgift att satsaett att

på arbetsmiljö.bättreen
arbetsgivaravgiftenden dittillsvarandeföreslogs delarDet att av

i principarbetslivsavgift. Avgiften skulleskulle föras tillsamman en
sjukfrånvaro förtidspensioneringamaför ochsänka kostnaderna som

beståArbetslivsavgiften skullepå i arbetsmiljön.berodde brister av en
alla arbetsgivare ochsolidariskt skulle betalasgenerell del, enavsom

kostnadsanpassade delen arbetslivsav-kostnadsanpassad del. Den av
sjukfrånvaroutifrån kostnader förföretagetsgiften skulle bestämmas

arbetsskadesjukpenning plus begränsad kost-sjukpenning ochvanlig
Försäkringskassor-för förtidspensioner och arbetsskadelivräntor.nad

och förvaltningarna skulleskulle administrera Företagensystemet.na
basis information derasantal avgiftsklasser,placeras i ett av om

Arbets-sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspensioner.kostnader för



Förebyggande arbete och arbetsmiljoförbättringar 239SOU 1998:37

åstadkomma bättredet vanliga förtagit initiativgivare utöver attsom
fåkunna sänktskulle därutövermotverka utslagningarbetsmiljö och

avgift.

Arbetsmiljö och1990/9121406.8.2 Prop.
rehabilitering

fördes i bak-och rehabiliteringArbetsmiljö1990/91:14OI enprop.
mål för"det goda arbetetbl.a.grundsteclming som ar-omresonemang

arbetsgivarenbl.a. detuttalades där25 f.. Detbetsgivarna s. att var
verksamhetarbetsmiljön inom denförhade huvudansvaret somsom

sidasamhälletsfrån ochinsatserBehovethan bedrev. samtstatensav
med arbetstagarnasamverkanskedde iarbetsmiljöarbetetvikten attav

grundläggan-dettafick inte skymmaorganisationerfackligaoch deras
förhållande.de

utveckladeförvaltningar interntochviktigt företagDet styr-attvar
förändringsprocesserdeskyndadeincitamentmedel och somsom

eller ohälsosamtriskfylltarbetet intearbetsliv därledde till utanett var
infly-anställdaoch deoch meningsfulltinnehållsrikt, utvecklande gav

Även styrmedelsamhälletsdet arbetet.kontrolltande och över egna
såutformasarbetsgivaravgifter,differentieradeborde, attt.ex. genom

vålladearbetenmedan depremieradesarbetenproduktion med bra som
Sjuklönenför skadorna.kostnadernadelskador fick störreta varaven

arbetsmiljökormnissio-vidareanfördesriktningen. Deti den attstegett
avgifterdifferentierademedprincipförslag ut-ett system gavomnens

skapaSyftetutredningsarbete.fortsattgångspunkt för ettattett var
förbättraincitamentarbetsgivarenstyrmedel förekonomiskt attatt ge

Chefen förarbetet.det rehabiliterandebåde förebyggande ochdet
vida-skulle utredassådantföreslogSocialdepartementet systematt ett

re.

arbetsskadekomrnitténoch6.8.3 Sjuk-

utreda arbetsskade-arbetsskadekomnrittén hade bl.a.Sjuk- och att en
arbetsmarknadensdärmed tilläggsförsäkringarförsäkringslösning

för för-och administrativabära det ekonomiskaskulle ansvaretparter
Försäkringsskydd vid sjukdom SOUdelbetänkandetsäkringen. I

sådan lösning.1995:149 avvisades en
Kommittén för priva-i stället granska förutsättningarnavalde att en

Utgångspunkten1996:113 430 f..försäkringen SOUtisering vars.av
skyldighet förvilade lagstadgadförsäkringskapaatt ar-som enen
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betsgivare hos valfri försäkringsgivare teckna arbetsskadeförsäkringatt
förmåntill för sina anställda. Vid privatiseringen av

arbetsskadeförsäkringen förutsattes premien bli fastställd efter för-
handling mellan försäkringstagare och försäkringsgivare. Avgörande
för prerniens storlek skulle bl.a. bli den åtagandetrisk kunde be-som
dömas innebära. Vid premiesättningen skulle försäkringsbolagett
sannolikt hänsyn till allmän kunskap skadefrekvensen i denta om
bransch i vilken företaget verksamt, företagets tidigare skadehisto-var

arbetsmiljöåtgärderrik, vilka vidtagits inom företaget vilkasamtsom
rutiner återgågällde för. underlätta för sjukskrivna i arbete.att attsom
Även de åldersstrukturanställdas kön och torde sannolikt kunna

fåkomma viss betydelse vid premiesättningen.att
Eftersom arbetsskadeförsäkringen enligt kommitténs förslag skulle

komplettera ohälsoförsäkring endastoch viss kompensation fören ge
inkomstbortfall fanns det enligt kommittén sannolikt någrainte till-
räckligt positiva drivkrafter för försäkringstagare och försäkringsgivare

hålla låga. ocksåskadekostnadema Kommittén uttryckteatt gemensamt
farhågor skadestatistiken skulle kunna bli vidsämreattom en
privatisering eftersom inte någonkunde förvänta sigman mer om-
fattande frågasamverkan i skadeinformation mellan försäkrings-om
givama. Därigenom skulle förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet

försämras. Sjuk- och arbetsskadekommittén lade inte framsnarast
något förslag differentierade skadeprernier varken i arbetsskade-om en
försäkring administrerad arbetsmarknadens eller i privatparter ettav
försäkringsalternativ för arbetsgivarna.

Kommittén diskuterade 1996:113 fråganSOU 155 ävens. om
den ekonomiska drivkraft med differentierade avgifterett systemsom
till den allmänna sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen skulle

Tanken skulle då framgångsrikt folkhälsoarbete, före-utgöra. attvara
byggande arbete i företagen och förvaltningarna arbetslivsinriktatsamt
rehabiliteringsarbete i samverkan skulle kunna resultera enligt visa
regler, rabatterade arbetsgivar- och egenavgifter. Kommittén studerade
utländska erfarenheter och det arbetsmilj ökommissio-även system som

hade fört fram. Kommittén konstaterade dock utrednings-attnen
direktiven frånutgick allmän ohälsoförsäkrings avgifter skulleatt en

differentierade.vara
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förslagVåra ochöverväganden6.9

ocharbetsskaderapporteringenom

avgifter idifferentierade

skadeförebyggande syfte m.m.

iuppgift fyllareellhaarbetsskadestatistik ska kunna attFör att enen
innehållamåstearbetsmiljöarbetetskadeförebyggandedet systemet

möjligt.så sanningenuppgifter näraär somsom
detoberoendearbetsskadorallaviktigtDet rapporterasär att omav

sjukfrånvaro alls.lång, eller ingenfråga kortfalletenskildai det är om
ochvibrationsskadorhörselskador,arbetsskadorMånga t.ex. ar-som

bestående skadortillm.fl. ledervåldsinslagmed hot ochbetsolyckor
från arbete ifrånvarande sitt störremåstedrabbade ut-denutan att vara

arbets-väsentligtdetsynpunkt ävenförebyggande ärsträckning. Ur att
sjuklöneperiodenfrånvaro undertill rapporteras.lederskador som

långellerblir kortdettillfällighetgånger det baraMånga är omen
kort-upprepadFall medskadefall.specifiktfrånvaro till följd ettav

ovärderlig kun-förebyggande synpunkttidsfrånvaro vidareär enur
skapskälla.

förordningenändradesinfördes 1992SjLLSjuklönlagenNär om
personskadeskyddoch statligtarbetsskadeförsäkring1977:284 om

tillmedförakundemedfört eller rättfrånvarosåFASP antasatt som
arbetsskadeförsäkringenfrånersättningsåvälenligt SjLLsjuklön som

viktigtvår meningenligtförsäkringskassan. Detanmälas till ärskulle
första fjortonsjuklöneperioden deockså frånvaro undermarkera att

anmälas till kassan.skadagarna
kortareskaarbetsgivarna äventydliggöraFör rapporteraatt att ar-

anmälnings-föreslår bestämmelsernabetsrelaterade sjukfall att om
arbetsskadean-innebärKompletteringenskyldighet kompletteras. att

arbetsgivarenefter detdagarfjortonmälan ska inom attgöras senast
Påarbetsskadefall. det sättetfått eller kännedomunderrättelse ettom
skasjuklöneperiodenundersjukfallbåde kortaremarkeras rapporte-att

arbetsskadean-förtidpunktenoch vilken dentill kassan senaste enras
kassan skamälan till vara.

förbehållas närOmedelbarhetskriteriet ska dock rättesnöreettsom
arbetsskada till försäk-inträffadsin anmälanarbetsgivaren ska göra om

i LAF kommerändringenden föreslagnaViringskassan. attattanser
fårvarje sjukfallioch arbetstagarensig arbetsgivarenföra med att an-

fråga berorsjukfallet idiskuterafundera ochledning attatt om
fjortondagsgränsenredannågot arbetsmiljön skadligt närmari närär
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På såsig. kan skadeförebyggande arbetsmiljöfaktor komma insätt en
tidigt i bilden.

ocksåföreslagna ändringen i LAF kan föra med sigDen attossav
försäkringskassan kan sammanställningar arbetsskadomagöra över re-

tidig utvecklingen arbets-lativt snabbt. kan signal hurDetta ge en av
nivå. väsentlig del detskadoma sker övergripande Detta ären en av

skadeförebyggande arbetsmiljöarbetet.
Frågan skadeförebyggande effekterna differentieradde av en ar-om

arbetsmiljökommissionen i början 1990-betsgivaravgift utreddes avav
också differentieringsförslag. SenareKommissionen lade framtalet. ett

sådan intefrågan emellertid visat differentieringutredningar i har att en
intenågra skadeförebyggande effekter. Arbetsmiljönhar egentliga är

differentierat prerniesystem. Den slutsatsenbättre i länder har ettsom
jämfört denockså Hetzler kommit till honhar professor Antoinette när
Hetzler harmed utländska modeller.svenska arbetsskadeförsäkringen

förhållandena delstater i och i Australieni vissa USAsärskilt studerat
någonpremiesättning inte har effektdifferentieradoch funnit att en

arbetet.det skadeförebyggande
bedrivs lokala skyddsombudarbetsmiljöarbeteEtt uteav ar-som

intemkontrollregler beskrivitskombination med debetsplatserna i som
vårskadeförebyggande effekter enligtavsnitt 6.4 för med sigi me-som

premiedifferentiering finns i andradenning längre verkande änär som
länder.

från fråganvår avstått vidare. I ka-Vi har därför för del studeraatt
alternativ med tilläggsförsälqing adrninist-pitel 10 ettpresenterar en

sådant kan möjligen för-rerad arbetsmarknadens Iparter. ett systemav
diffe-åstadkomma arbetsmiljöförbättringarutsättningarna att genom en

offentligtpremiesättning inom fortsattrentierad större än ett sys-vara
tem.

föreslårVi ändring det generella arbetsskadebegreppet.ingen av
med sitt generella skadebegrepp harDet allmänt omvittnat LAFär att

bidragit till kunskapen sjukdomars orsak och uppkomst haratt om
forskningsområden.på många medicinska Med generellbreddats en

fångaregel kan snabbt in den medicinska och tekniska utveck-man
pålingen. medicinskt underlag har medfört kunskapenKravet att om

arbetsmiljöns på förvärvsarbetandesinverkan de hälsa ökar. Ska ar-
betsskadeförsäkringen verktyg i det skadeförebyggandeutgöra ett ar-

ändamålsenligt behållabetet det med andra ord det generellaär att ar-
betsskadebegreppet.

föreslår åtgärder åstadkommaVi i avsnitt 5.6 olika för säkrareatt en
och snabbare handläggning arbetsskadeärendena i försäkrings-av

föreslårkassoma. avsnitt 5.10 vidare arbetsskadeförsäkringenI att
ska aktiv roll i rehabiliteringen de arbetsskadade bl.a.ges en mer av
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förbättradomställningsersättning. olikaEnregler sättnya omgenom
villliksom den aktiva rollvår meningtillämpning har enligt att ar-

också skadeföre-viktigai framtidenska habetsskadeförsäkringen
effekter.byggande
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frågorSärskilda7

Samordningsfrågor1

föreslår viöverkompensationtillmöjligheter attförhindraFör att
och lagenarbetsskadeförsäkringi lagensamordningsreglema omom

avseenden.i vissakompletterasförsäkring skaallmän

Våra direktiv7.1.1

juni18skrivelse deniRiksförsäkringsverketdirektivenI att enanges
samord-kompletteringföreslagitSocialdepartementettill1996 aven

allmänoch i lagenarbetsskadeförsäkringlagenningsreglema i omom
förtidspen-ochmellan livräntasamordninggäller delsförsäkring. Det

sjukpenning.utbetaladtidigareochdels livräntasion/sjukbidrag,
reglernaarbetsskadeförsäkringen övervidVi ska översynen seav

lagenersättning enligtocharbetsskadelivräntasamordningför omav
försäkring.allmän

förtidspension/sjukbidragmedSamordningen17.

skrivelseRiksförsäkringsverkets

enligtskrivelsennämndaframhåller i denRiksförsäkringsverket att nu-
dåförtidspensionochlivräntasamordnasvarande regler ar-personen

ickeochsjukdomsbesvärbåde arbetsrelateradedrabbasochbetar av
förmånema skertillprövningenocharbetsrelaterade besvär rättenav

samordningföreskriverdet reglersaknassamtidigt. Däremot att ensom
förtidspensionen/sjukbidragetdelmellan denska ske svararsomav

fönnå-arbetsskadelivräntanochoskadadinkomstenhelamot omsom
tillfällen.vid skildaprövasnema

och livräntaförtidspensiontill prö-RFV rättenoavsettatt omanger
vidbeviljasförtidspensionenochlivräntansamtidigt eller omvas

dock endastFörmånema börsamordningtillfällen börskilda göras.en
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samordnas till den del de täcker inkomstförlust och kom-som samma
pensationen bör bli 100 till den delen. För uppnå det börprocent att
samordningsreglema ändras i 6 kap. l § LAF.

Överväganden

Enligt nuvarande regler i 6 kap. 1 § LAF samordnas livränta och för-
tidspension då arbetar och drabbas både arbetsrelateradeen person av
sjukdomsbesvär och icke arbetsrelaterade sjukdomsbesvär och pröv-
ningen till förrnånema sker samtidigt. Förrnånemarätten samordnasav
till den del de täcker inkomstförlust och kompensationensom samma
blir 100 till den delen.procent

Enligt förarbetena grundas till arbetsskadelivränta pårätten samma
invaliditetsbegrepp inom den allmänna försäkringen propositionsom
1975/762197 sid. 104 ff. Den allmänna försäkringens förmåner är
grundläggande i arbetsskadefallen och livränta ska kom-ut ettges som
plement. Sammanlagt ska förrnånema med belopput ettges som svarar

hela den arbetsskadan föranledda inkomstförlusten. Prin-mot genom
cipen den försäkrade ska försättasär i ekonomiska situationatt samma

arbetsskadan inte hade inträffat. Arbetsskadelivräntansom om svarar
endast för den del inkomstförlusten inte pensionersättsav som genom
från den allmänna försäkringen. Livräntans nettobelopp kommer därför

variera beroende den skadades pensionsförhållanden.att Brutto-
nivån kommer emellertid alltid oberoende utfallandeatt vara av pen-
sionsförmåner. Den bestäms uteslutande den arbetsskadanav genom

Ärföranledda inkomstförlusten. arbetsfömiågan bådenedsatt av ar-
betsskada och sjukdom det bedömning hur andelgörs storannan en av

den totala invaliditeten kan hänföras till arbetsskadan.av som
Föredragande statsrådet uttalade bl.a. i de fall grundatt en person
arbetsskada har invalidiserats till mindre 50 såledesochänav procent

lyfter arbetsskadelivränta inte pension, skall inte livräntanmen sam-
ordnas med pension grund inkomst-utgesen som senare av annan
förlust den har föranlettsän arbetsskadan sid. 105. Skullesom av

till pension i detta fallrätten till viss del avhängig den gamlavara av
arbetsskadan, bör dock denna del pensionen samordnas med liv-av

Medför arbetsskadaräntan. 40-procentig invaliditet fåroch den arbets-
skadade sedermera full pension grund helt skada, börav en annan
samordning ske med 40 pensionen.procent av

I tidigare domstolspraxis har samordning inte skaansett attman
i de fallgöras har beviljats arbetsskadelivränta till mindre änen person

50 och vid tidpunkt grund icke arbetsrelateradeprocent senare av
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för-förutsättningunderförtidspension,beviljassjukdomsbesvär att
FÖD 1995:28.jfr.sjukdomsbesvärföranlettsmånema inte sammaav

emellertid till denpraxis ledervalt iharlösning attDen som man
får 100överkompenserad, dvs. änmånga fall blirförsäkrade i mer

till-det tilllederfrisk. Dessutominkomsttidigare enprocent somav
blir överkompen-försäkrademångaenhetlig. Attlämpning inte ärsom

förvärvsinkomstmedjämställsenligt LAFlivräntaserade beror att
tillgrundarenligt AFL rättförtidspension/sjukbidragmedi likhetoch

vår före-gällerför livräntangäller ävenreglerSammapension. som
omställ-beviljadinnebäromställningsersättning. Detta attslagna

pensionsgrundandedeningår del ieller livräntaningsersättning som
storlek itilläggspensionenspåverkarfönnånemaochinkomsten po-att
utifrån denberäknasförtidspensionbeviljadEnriktning.sitiv senare

och för-enligt LAFersättningbådegrundatsATP-poäng avsom
inteförtidspension/sjukbidragbeviljadOmvärvsinkomst. sam-senare

kommereller livränta,omställningsersättningutgåendemedordnas en
inkomstförlust.därför kompenserafönnånema att samma

iförsättasförsäkrade skadenHuvudprincipen bör att sammavara
Samord-inträffat.intearbetsskadansituationekonomiska omsom

enligtersättningenfall därtillbegränsasdärförbörningen att avse
kompenseraförtidspensionen/sjukbidragetochLAF att sammaavser

skäldetsaknassådan situationinteFöreligger detinkomstbortfall. en
förmåner-bådafå uppbäraskulleersättningsberättigade intetill denatt

ograverade.na
fönnånemasamordningbör görasvår uppfattningEnligt omen

utfallandeochfönnånemasochtillfällenskilda artvid oavsettprövas
tillenskildefall deni dedärförsamordning bör ävennivå. görasEn

ochdelmindretillinvalidiseratsarbetsskada harföljd senareenav
tillförtidspensionhalvbeviljasarbeteiomplaceringefter tex.nytt

dockFörrnånema börsjukdom.arbetsrelateradickeföljd sam-enav
inkomstförlust. En-täckaden del detillendastordnas att sammaavser

också stöd för detta.förarbetenaiuttalandenavår meningligt ger
skeskasamordningföreskriverreglersaknas detdagI att ensom
tid-vidochenligt LAFlivräntabeviljasförsäkradeden senarenär en

anledningmed/sjukbidragförtidspensiontillberättigadpunkt avanses
det skälvår finnsmeningEnligtsjukdom.arbetsrelaterad attickeen

sådant fall.isamordning bör skeföreskriverreglerföra att ensom
ersättningsform isärskildinförasföreslår skadetEftersom att en

5.10, böravsnittomställningsersättning searbetsskadeförsäkringen,
denna.omfattasamordningsreglema även

skasamordningförs in göras§ LAFföreslår i 6 kap. 1detVi attatt
kap. ochenligt 3omställningsersättningtillharnågon rättsomom
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samtidigt berättigad till förtidspension/sjukbidrag tillär följd ickeav
arbetsrelaterade sjukdomsbesvär.

Vi föreslår ändring i 6 kap. på så1 § LAFgörsatt sätt näratten en
försäkrad beviljas omställningsersättning eller livränta enligt LAF och
vid tidpunkt berättigad till förtidspension/sjukbidragen senare anses
med anledning icke arbetsrelaterad förmånemaskada/sjukdom, skaav
samordnas prövningen ersättningen enligtsättsamma som om av
LAF och förtidspensionen/sjukbidraget hade skett samtidigt.

frågaEn har kommit i utredningens slutskede hurärsom upp sam-
ordningen förmåner vid skilda tillfällen skaprövas närmareav som
kunna önskemålDet har bl.a. framförts beräkningsmodeller.göras. om

vårEnligt mening förutsätter emellertid detta grundläggandeen mer
och omfattande utredning området har haft möjlighetän göraatt
utifrån den tid vi förfogande.har tillsom

7.1.3 Samordningen med sjukpenningen

framhållerRiksförsäkringsverket i den närrmda skrivelsen det äratt an-
geläget förtydliga frågavad gäller i samordning arbets-att som om av
skadelivränta och sjukpenning enligt bakgrund rättslägetAFL. Mot av
och förändringar i lagen arbetsskadeförsäkring 1993 saknas det,om
enligt verkets mening, erforderligt lagstöd för vid beviljandeatt ret-av
roaktiv livränta avdrag för den sjukpenning redan betalatsgöra utsom
med stöd 3 kap. 7 § finns anledning befaraAFL. Det enbartatt attav
gällande reglerna i 6 kap. jämförd7 § LAF med 17 kap. 1 § AFL inte

hållaskulle vid domstolsprövning, särskilt det tilli förarbetenaen som
bestämmelserna framgår de förutsättningar bidragshänse-iatt gessom
ende bör vägledande för samordningen och inte skälighetsbe-vara en

Någotdörnning. klargörande gjordes inte i samband med arbets-att
skadesjukpenningen bort 1993.togs

Ett förtydligande kan lämpligen ske i 3 kap. 5 första§attgenom
stycket blandAFL övriga anledningar införa bestämmelser om om-- -
prövning sjukpenninggrundande inkomst livränta beviljas. Inärav

kap.3 7 § AFL kan -till förmånerdär nämnda -läggas till livränta en-
ligt LAF. Därmed skulle det finnas stöd för samordning mellansamma
sjukpenning och livränta mellan sjukpenning och pension.som
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Gällande rätt

avräkningsregel vid retroaktivjanuari infördes allmänDen 1 1983 en
förmåner infördes i 6 kap.i kap. l § AFL. Samtidigtutbetalning 17av

§hänvisning till 17 kap. l AFL7 § LAF en .
ersättning enligt eller enligtkap. ska AFLEnligt 17 1 § AFL annan

allmän försäkringskassa ellerhar betalatsförfattning, ut ar-av ensom
ersättningbeviljasbetslöshetskassa, minskas det ret-senare annanom

utbetaladetid den tidigareenligt förroaktivt AFL ersätt-samma som
överstiger vadmed det beloppMinskningen ska skeningen. somsom

båda ersättningama hade före-beslutetför periodenska utges omom
samtidigt.legat

statsrådetuttalade föredragandetill kap. § AFLförarbetena 17 1I
propositionen 1982/83:36 kap. § LAFföljande beträffande 7bl.a.

retroaktivadet helt avräkningsreglernärvarande saknas74. För närs.
till-Bestämmelsen skaförmåner utgår från arbetsskadeförsäkringen.

utgåttdelpension harbetalas retroaktivt ochlivräntalämpas bl.a. när ut
specialmotiveringen ihänvisades till 17retroaktivtiden. övrigtunder I

kap. 1 § AFL.
specialmotiveringen till kap.och i 17motiveringenden allmännaI

föredragande63 f och 67 uttaladeproposition 1982/83:3§ AFL1 s.
för-direktivenstatsrådet det orealistisktbl.a. attatt angavsomvar --

kundeviss utsträckningsamordningsregel. Isöka skapa generellen
ochsamordningsregler redan fannsförenkla dedock görasomman

förskulle införas reglerföreslog detheltäckande. Mandem att av-mer
vidförmåner livränteunderlagoch beräkningvid retroaktivaräkning av

samord-orimliga konsekvenserövrigt bordearbetsskada. I attav en
tillämpande myndig-dekunna undvikasningsregel saknas attgenom

utbetal-förhindrar samtidigsyftet med olika bidrag ochheterna tillser
åsyftatkan lag-det uppenbarligen intening flera bidrag när vara avav

stiftaren.
statsrådet regeln skulleföredragande denVidare uttalade att nya

utbetalning ersättningförsäkringskassoma vid retroaktivut att enav
hade underskulle räkna andra ersättningarenligt AFL utgettsav som

avsåg, detden retroaktiva ersättningen förutsattden tid att varsom
grundfråga ersättningar enligt särskilda regler eller direktom som

Någonbidragsvillkoren inte ograverade fick samtidigt.utges upp-av
Utgångs-avsågssituationer skulle interäkning vilka göras.somav

försäkrad,skulle avräkning skullepunkten i stället görasatt om envara
fåretroaktivt, skulle totaltdärför viss ersättning betalas settutatt enen

fått haft ställ-ersättning skulle ha myndighetenhögre hanän att taom
båda förmånema samtidigt.ning till
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måstebedömningenFör kunna den den myndighetgöraatt som
hade fatta beslut retroaktiv ersättning reda vilka andraatt taom en
ersättningar hade under retroaktivtiden, exempelvisgetts utsom genom

från måsteinhämta uppgift därom den försäkrade. Vidare myndig-att
förmånemagå till gällde för de aktuellaheten tillbaka de regler som

utgådessa kunnat samtidigt och rninsk-och undersöka hade utanom
såförmånstid. inte fallet borde avräkningning under löpande Om var

så hade vad skulle hamed belopp utövergöras utgettsstort somsom
någon hade förelegat.retroaktivsituation intebetalats ut om

uttalade i SfU l982/83:l4 detSocialförsäkringsutskottet att var
fanns angivna i bidragsbestämmel-förutsättningarsjälvklart deatt som

få förmån måste handläggningen ärendenaför närstyraatt avserna en
Någon kundeförmåner skälighetsprövning därutöversamtidigt.utgavs

fråga. understryka vik-således ville emellertidinte komma i Utskottet
frågakunde uppkommai de situationer där det attten att omav man,

förmåner, förutsättningarnasärskilt klarladesamtidigt flerautge noga
lagstiftningens övergripandefönnånemas utgivande, eftersom det iför

uppnå resultat.låg materiellt tillfredsställandesyfte skulleatt ettman
regelpositivt till införa allmänVidare ställde sig utskottet att omen

förmånretroaktiva utbetalningar enligtförsäkringskassan vidatt av en
ellertidigare ersättningar enligt denna lagskulle kunna avräknaAFL

utgått tid den retroaktivabidragsförfattning under densom somannan
gällaavsåg. Avräkningsreglema i AFL skulle inomersättningen även

arbetsskadeförsäkringen.

Överväganden

slopades 1993 har arbetsskadadeSedan arbetsskadesjukpenningen som
tillvid arbetsskada under sjukdomsjukförsäkrade enligt AFL rättär

frånfönnåner sjukförsäkringen vid sjukdom. Ersätt-som annansamma
utgåttfrån huvudsakligen i formning arbetsskadeförsäkringen har av

Något tillämpningen avräkningsreglemalivränta. klarläggande avav
gjordes inte i samband med arbetsskadesjukpenningen bort.att togs

har föreslagit det ska införas särskildI avsnitt 5.10 ersätt-att en
ningsforrn i arbetsskadeförsäkringen, omställningsersättning. Försäk-

betala omställningsersättningringskassan ska ha möjlighet näratt ut
genomgården arbetsskadade enligt försäkringskassans upprättade plan

rehabilitering. I del fall kan det komma dröja innan försäk-atten en
ringskassan fattar beslut till omställningsersättning, vilket med-rättom
för sjukpenning kan komma utbetalas under väntetiden. Den för-att att
säkrade kan under tiden ha börjat sin rehabilitering. Omställningser-
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sådantsättningen kan i fall komma tid redan utbe-att avse samma som
talad sjukpenning enligt AFL.

Livränta beviljas sedan den sjukdom har förorsakats skadansom av
kan retroaktivt år frånhar upphört och beviljas tillbaka tidpunktensex

Ävenför framställan ersättning. livräntan kan komma att avseom
tid redan utbetalad sjukpenning enligt AFL.samma som

Tillämpningen samordningen ersättning enligt LAF och sjuk-av av
förmånenenligt den först utbetalade intepenning AFL bygger att

förmånen.med den retroaktivt beviljadelagligen kan samtidigtutges
helt klara och det finns skäl förtydligaReglerna emellertid inteär att

fråga såvälsamordning omställningsersättningvad gäller i avsom om
enligt och sjukpenning enligt AFL.arbetsskadelivränta LAFsom

det i bland därRiksförsäkringsverket förordar 3 kap. 7 § AFLatt
förmåner möjliggör vidnärrmda läggs till livränta enligt LAF, vilket att

livränta avdrag för den sjukpenningbeviljande retroaktiv göra somav
framhåller verket det i 3 kap. 5 §redan har betalats Dessutomut. att

denförs bestämmelse omprövningförsta stycket AFL om aven
beviljas.sjukpenninggrundande inkomsten livräntanär

tillämp-föreslagna lösning underlättarDet kan diskuteras RFVom s
önskvärt Andra möjliga lös-ningen och tydliggör reglerna sätt.ett

låtabestämmelser ellerningar skulle kunna infoga i LAF attattvara
frågan för-lösa i föreskrifter. Vi har emellertid funnit RFVsRFV att

Ändringarna bådenuläget godtagbart. bör livränta ochslag i är avse
därmed stöd för samordningomställningsersättning. Det finns samma

livränta/omställningsersättning mellanmellan sjukpenning och som
undviks situationen sjukpen-sjukpenning och pension. Dessutom att

sjukpenninggrundande inkomst inkluderarning betalas efterut en som
redan kompenseras liv-den inkomstminskning avsom

ränta/omställningsersättning. sammanhanget kan förtids-I nämnas att
få åt-konsekvenser förpensionsutredningens förslag kan komma att

minstone reglerna i 3 kap. 5 § AFL.

Samordningen med7.1.4

rehabiliteringsersättningen

Rehabiliteringsersättning enligt kap. AFL betalas till försäkrad22 ut en
deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsersätt-som

bestårningen rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.av
kap.15 det samordningsregler reha-I 22 § AFL finns attsom anger

biliteringspenningen belopp den försäkradeska minskas med det som
fårför tid sjukpenning och livränta enligt LAF.samma som
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genomgårgodkänd arbetsskadaförsäkrad, harOm ar-som enen
föreligga förutsättningar förrehabilitering kan detbetslivsinriktad rätt

omställningsersättningsåväl rehabiliteringspenning enligt AFLtill som
får informationi efterhandförsäkringskassande fallenligt LAF. I som

rehabilitering kanpåbörjat arbetslivinriktadförsäkrad haratt enom en
verkan.med retroaktiv Detbeviljasomställningsersättning komma att

såförmånema rehabi-samordnabehovdärför uppkommakan attattav
fårförsäkrade fördenmed det beloppminskasliteringspenningen som

omställningsersättningen.tidsamma som
stycket 22 kap. 15 §i förstai punkten 2föreslår därför detVi att av

detminskas med belopprehabiliteringspenning skatillläggsAFL att
omställningsersättning enligtfårtidförförsäkradeden somsamma

LAF.
kan denrehabiliteringen enligt AFLarbetslivsinriktadeUnder den

uppstår iför kostnadersärskilt bidragförsäkrade medges ett sam-som
föreslagitavsnittet 5.10Vi har i ävenrehabiliteringen.band med att en

sådana kostnadertäckning förmedgeskunnaarbetsskadad ska genom
kan ienligt regler. Detomställningsbidrag LAFssärskiltbeviljas ettatt

förmånema såsamordnabehovuppkommafall härvissa attäven attav
den för-med det beloppminskasenligt AFLsärskilda bidragetdet som

omställningsbidrag.särskiltfår tidsäkrade för samma som
föreslår det skareglerentydiga sär-få klara ochFör attatt anges

dedet beloppska minskas medisärskilda bidraget AFLdetskilt att
enligtomställningsbidragfår särskilttidförförsäkrade somsamma

ilämpligen förasdetta kanbehandlarstyckesärskiltLAF. Ett som
15 LAF.22 kap. §

studerandeFörsäkringsskyddet för7.2

också demomfattningi vissArbetsskadeförsäkringen gäller som
krets harförsäkringsskyddet i dennagenomgår utbildning. bästaDet

vidarbetsmarknadsutbildning, inskrivnadeltar ii dag de är ar-som
rehabiliteringarbetslivsinriktadieller deltarbetsmarknadsinstitut

förvärvsarbetande.för dereglergällerHär somsammam.m.
försäkringenelevkategorier gällersärskilt uppräknadeövrigaFör

med eller liknarpraktiskabara vid stämmer överensmoment som
förvärvsarbete.vanligt

genomgårså yrkesutbild-föreslår deutvidgningVi att somnu en
eller eftergymnasial utbild-sådan utbildningeller förberedandening

arbetsskadeför-ska omfattastill yrkesutbildningning syftar avsom
både praktiskateoretiska ochsäkringen under moment.
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1 Direktiven7.2.

Kammarkollegiet har i skrivelse den 25 februari 1997 till Finans-,en
Utbildnings- och Socialdepartementen pekat skyddet för studen-att

förhållande iallmänt bristfälligt i till andraärter sett grupper sam-
ocksådärför enligt direktiven studenternashället. Vi ska överse ar-

betsskadeskydd.

Nuvarande regler7.2.2

enligt kap. § andra stycket LAFArbetsskadeförsäkringen gäller 1 1
mån förenadgenomgår den utbildningenutbildning iden äräven som

eller myndighetför arbetsskada. Regeringenmed särskild risk som re-
föreskrifter härom. Regeringenmeddelargeringen bestämmer närmare

sådana förordningen 1977:284meddelat föreskrifter i 2-4har om
och statligt personskadeskydd FASP.arbetsskadeförsäkring

vilka utbildningarförsta stycket preciseras till början§ FASPI 2 en
Arbetsskadeförsäk-omfattasrestriktioner LAF.närmareutan avsom

för dengäller enligt nämnda föreskriftringen även som

arbetsmarknadsutbildning,ideltar
genomgår arbetsträningarbetsmarknadsinstitut ellerinskriven vidär

godkänts allmän försäkringskassa,har avsom
arbetsmarknadsutbildning eller inskrivning vidantagning tillföre

länsarbetsnämnden deltar iarbetsmarknadsinstitut efter beslut av
sökandenseller besök för kartläggningobligatoriskt studiebesök av

yrkeskunskaper eller
lagenarbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap.deltar i

försäkring.1962:381 allmänom

i dess-Arbetsskadeförsäkringen skall i den omfattning 4som anges
andra stycket gälla den2 §utom som

genomgår förberedan-efter fullgjord skolplikt yrkesutbildning eller
sådan utbildning,de

genomgår
årskurs årskurseller högre i grundskolan,7
särskolans yrkesskola,
gymnasieskolan eller
motsvarande utbildning.

i dessa fall arbetsskadeförsäkringen underEnligt 4 § FASP gäller
dåi utbildningen eleven utför arbete överensstämmermoment som
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sådantmed eller till sin liknar vanligen utförs vid förvärvs-art som
arbete.

ersättning vid personskada till elev i vissI AMSFS 1992:5 om ar-
sedan julibetsmarknadsutbildning föreskrivs den l 1992 attm.m. er-

utgå för sveda, värk och lyte eller be-sättning statsmedel kan annatav
stående bestämmelserna iolägenheter i övrigt i enlighet medsamtmen

personskada elevenkollektivavtalet ersättning vid PSAom som
omfattasådragit till följd personskada LAF.sig som avav

högskoleförordningendefinieras i kap. 6 §Studentbegreppet l
till och bedriverMed student den1993:100. är antagenavses som

högskolestuderandesärskild kategorihögskoleutbildning. En ärav
nämnda paragrafendoktorand definieras i dendoktoranderna. En som

forskarutbildning,till och särskilt bedriverstudent är antagensomen
mån inte särskilt.allt i den annat anges

exempelvislön för sitt arbete underdoktorander uppbärDe som
iarbetsskadeförsäkrade enligt reglernaassistenttjänstgöring direktär

tid hanövriga förvärvsarbetande. Under denLAF sättsamma som
doktoranden däremotutbildningsbidrag omfattaseller hon uppbär av

enligt den gällandeandra högskolestuderandeelevskyddsamma som
andra stycket första punkten FASP.tolkningen nuvarande 2 §av

ersättningsregler.följande särskildade studerande gäller bl.a.För
från arbetsskadeförsäk-sjukpenning§ LAFEnligt 3 kap. 2 utgesa

skadantid 180 dagar efter detvid sjukdom efterringen attsom en av
förmåga inkomstförsäkrades skaffa siginträffade ned densätter att

då grund-fjärdedel. Sjukpenningarbete med minst utgesengenom
garantinivåer.enligt vissaval den försäkrades livränteunderlagav

studerande vid arbets-tid i sjukfall har denFör inom 180 dagar ett
förmåner från sjukförsäkringen vidskada tillrätt annansomsamma

stude-sjukdom han eller hon sjukförsäkrad enligt AFL. Om denärom
från den allmänna sjukförsäk-rande inte berättigad till sjukpenningär

så har vidringen eller inte sjukförsäkrad enligt AFL, han eller honär
frånsjukfall tillarbetsskada för tid inom 180 dagar i ersättningrättett

utgåttskulle haarbetsskadeförsäkringen i enlighet med vad som om
tillämplig.AFL hade varit

bestående arbetsfönnåganVid nedsättning beräknas livränte-av
enligt särskildaunderlaget för de studerande omfattas LAFsom av

regler.
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7.2.3 Elevskyddets utveckling

illkomstenT LAFav

personkretsen.I förarbetena till LAF fördes betänk-Iresonemang om
andet SOU 1975:84 Ersättning vid arbetsskada anförde Yrkesskade-
försäkringskommittén något obliga-171 studerande inte hades. att
toriskt skydd vid yrkesskada och regeringen enligt viss bestäm-att en

dåvarande yrkesskadeförsäkringmelse i lagen 1954:243 YFLom
för yrkesutbildning ellerfick förordna den studerade vid anstaltatt som

skulle arbetstagare vid till-deltog i praktisk yrkesorientering anses som
utfärdats kungörelselämpning lagen. Med stöd därav hade detav en

åangående vissa elever m.fl. Enligt1954:715 tillämpning YFLav
sådan iskulle den undervisades vid anstaltdenna upptogssom ensom

förteckning arbetstagare enligt YFL.till kungörelsen fogad anses som
kompletteringarFörteckningssystemet ledde till ändringar ochatt

gånger i takt med utbildningsanstalterbehövde upprepadegöras att
På snabba och omfattandeupphörde eller tillkom. grund den ut-av

utbildningsområdetvecklingen hade justeringar förteckningenav
fått årligen. låtaalltjämt principen utbildningensAttgöras nästan om

fann kom-riskfylldhet ligga i botten vid elevskyddets avgränsning
föreslog förtecknings-mittén principiellt oriktigt. Kommittén attvara

arbetsskadeskyddet i stället i principmetoden skulle ochöverges att
skulle omfatta kategorier studerande efter fullgjord skolpliktde av som

Arbetsskade-berättigade till studiestöd enligt studiestödslagen.var
dåin redan grundskolan förstskyddet borde rimligen inte isättas utan

påbörjateleven yrkesutbildning eller dänned jämförlig utbildning.
Kommitténs förslag därför endast sikte elever fullgjorttog som

särskoleelever i samband medsin skolplikt. Grundskole- eller som
dockpraktisk yrkesorientering uppehöll sig arbetsställe skulleett

omfattas försäkringen där verksammasättav samma som personer.
Förslaget skulle enligt yrkesskadekommittén innebära inte oväsent-en
lig utvidgning den obligatoriska elevförsäkringen. den före-Trotsav
slagna anknytningen elevskyddet till det studiesociala systemetav
kunde det finnas ytterligare elevsysselsättningar där det kunde anföras
skäl för försäkringsskydd. Regeringen skulle därför möjlighetett ges

föreskriva studerande skulle jämställas med arbets-ävenatt att annan
tagare.

1975/76:197 frångicksI yrkesskadeförsälcringskommitténsprop.
förslag till utformning försäkringsskyddet för studerande. Före-av

statsrådetdragande anförde s. 69 följande. Till grund för det nuva-
rande förteckningssystemet ligger vissa yrkesutbildningar haratt an-

förenade med särskild risk för yrkesskada. kommitténSom harsetts
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tillfredsställande.gäller i dag mindreframhållit förteckningdenär som
för bättre deomarbetasdärför reglernaförordarJag motsvaraattatt

krav kan ställas.som
försäkringsskyddetreglerna börutgångspunkt för deEn attvaranya

måntill studerande i densträckasskaarbetsskadeförsäkringeninom ut
arbetsskada.särskild risk förförenad medutbildningen kan varaanses

då sådan riskunder utbildningsmomentfinnasFörsäkringsskydd bör
utbildningfråga olika slagi vidfrämstkommerföreligger. Detta av
regeringenmyndighetellerRegeringeninriktning.praktiskmed som

behövs.föreskrifterfå debeslutabörbestämmer somom
studeran-förarbetsskadeförsäkringenfrånBeträffande ersättningen

1975:84 s. 134i SOUyrkesskadeförsäkringskommitténförklaradede
regel ingenutbildningstidenunderstuderande harföljande. En som
omöjligtdärförmånga fall detlåg arbetsinkomst. I är atteller mycket

studie-inkomstförhållanden underyrkesskadelivräntagrunda en
den skullemöjligför sigberäkning i ochandra falltiden. I är menen

därförpåpekade YFLKommitténresultat.godtagbaraleda till icke att
förårliga arbetsförtjänstenspecialbestämmelse där deninnehåller enen
skulletill vad hanberäknasyrkesskada skadrabbasstuderande avsom

studiernaavbrutitinträffandeskadanstiden förvidtjänat hanha om
studerandeframhöllManförvärvsarbete.sigoch attägnat en

utbildningfullföljerhan äninkomsterhåller högrevanligtvis enomen
den.han avbryterom

kommittén be-föreslogstudietidenberäknadetid efter denFör en
försäkrade efterinkomst dendensikteskullestämmelse ta somsom

Vidförvärvsarbeta.uppnått då börjathanskulle hautbildningavslutad
skulle därför liv-avslutadekundedå studiernatidpunktden antas vara

till denberäknaskunde bli högre,det därigenomränteunderlaget, om
kunde haskäligenförsäkradedenförvärvsarbeteinkomst antassomav

under-fall fick detvarje enskiltinträffat.inte Föruppnått skadanom
i yrket. Ombegynnelselönnormalskullesökas vad vara enansessom
individuellyrkenågot bestämtutbildades tillskadade inteden envar

möjlig.inkomstförhållandena knappastde framtidabedömning av
sådana studerandeförgarantiregeldärförKommittén föreslog somen

två gånger basbe-beräknas tilllivränteunderlaget skulleinnebar att
gånger basbeloppettvå halvårs ålder, ochtiden före 21loppet för en

gånger basbeloppet förårs ålder25fram tillför tiden därefter tresamt
års ålder.från med 25tiden och

det före-arbetsskadeförsäkring anslöt sig1976/773197I omprop.
yrkesskadeförsäkringskom-förslagstatsrådet till detdragande som

beräkningenbetänkande beträffandei sitthade lagt frammittén av er-
de studerande.sättningsunderlaget för
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infördesNär FASP gällde generellt den begränsningen arbets-att
skadeförsälcringen, för alla de kategorier fanns uppräknade i densom
dåvarande § endast skulle gälla under i utbildningen2 FASP, moment
då eleven utförde arbete stämde med eller till sin lik-överens artsom

sådantnade vanligen utfördes vid förvärvsarbete.som
1985:54 inte något skyddfanns dock, SOU 145,Det garanterats.

från utbildningsstället, under och vidunder till och raster teore-resa
underi generella begränsningen skyddettiska LAF. Denämnen ut-av

FÖDockså såbekräftades rättspraxis särskilt 849/81bildningar seav
någoterkändes generellt LAF-försäkringsskydd vid färd-det inteatt

olycksfall under de utbildningar kungjorda i FASP. Enligt för-som var
hadeordningen AMSFS 1979:7 i den ursprungliga lydelsensom ru-

statsmedel vid personskada till elev i arbets-briken "om ersättning av
arbetsmarknads-marknadsutbildning med utbildningsbidrag enligt

ieller studiestöd enligt studiestödslagen och till deltagarekungörelsen
arbetsprövning/arbetsträning kunde ersättning för bl.a. färdolycks-ges
fall.

Riksförsäkringsverket 19 79

väcktes vid olika tillfällen motioner elever deltar iDet attom som ar-
betsmarknadsutbildning med utbildningsbidrag skulle omfattas ettav
LAF-försäkringsskydd samband med olycksfall vid mellan bo-i resor
staden och utbildningsstället. I anledning motion 1977/7821071 ut-av

ifrågasättasdet rättviseskäl bordetalade SfU 1977/78:30 bl.a. att av om
speci-elever vid vissa utbildningar med hänsyn till dennasinte typer av

åtnjutaella karaktär borde jämställas med arbetstagare och samma ar-
Utskottet tänkte därvid särskilt eleverbetsskadeskydd dessa.som

genomgått sådanarbetsmarknadsutbildning eftersom utbildning isom
förhållanden frånallmänhet ägde under inte avveknämnvärtrum som

dem gäller för de förvärvsarbetande.som
Utskottets förslag ledde till Riksförsäkringsverket fick iRFVatt

uppdrag utreda utvidgning elevskyddet. december 1979Iatt en av
redovisade RFV sitt uppdrag. Ett första alternativ anknyta för-attvar
säkringsskyddet för elever under arbetsmarknadsutbildning, arbets-
prövning och arbetsträning till LSP i stället för FASP och därigenom
tillförsäkra eleverna lika omfattande skydd arbetstagarna harett som
enligt andra alternativLAF. Ett generellgöra översynattvar en av
elevskyddets omfattning och utformning.

9 18-0105
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Studiestödsutredningen 1981

betänkandet DsU 1981:11föreslog iStudiestödsutredningen att stu-
utvidgningförsäkringsskyddskulle förbättratderande ett genom enges

omfatta elever i grund-föreslogsArbetsskadeförsäkringenLAF.av
studerande iyrkesskolasärskolansochskolans högstadium ut-samt
arbetsmarknads-studiestödslagen,studiestöd enligtmedbildningar
doktorander ochförutbildningsbidragförordningenkungörelsen, om

Försäk-förgrundutbildningtimersättning vidförordningen för vuxna.
från undervis-färd till ochundergällaföreslogsringsskyddet även

Studiestödsutred-utbildningen.iteoretiskaoch underningen moment
försäk-förbättradeför detårliga merkostnadenuppskattade denningen

000 kr.ringsskyddet till 300

1989/9062Prop.

Frågan utreddesgenomfördes inte.förslagStudiestödsutredningens
ochrehabiliteringför aktivinsatser1989/90:62ånyo ioch ar-omprop.
försäk-förslagpresenteradesverksamhetbetslivsfondens ett omm.m.

arbetsträning.ocharbetsprövningvidringsskydd
deltar idenbedömningstatsrådetsFöredragande att ar-somvar

arbetsmarknadsinstitutvidinskrivenellerbetsmarknadsutbildning är
godkäntshararbetsträning,ellergenomgår arbetsprövningeller avsom

arbetsskadeskydd dehaförsäkringskassa, börallmän somsammaen
följ-24statsrådets bedömning s.Skälen förförvärvsarbetar. varsom

ande.
Amividinskrivenarbetsmarknadsutbildning,i ärdeltarDen som

godkäntshararbetsträning,arbetsprövning ellergenomgåreller avsom
under dearbetsskadeförsäkringenomfattasförsäkringskassa,allmän av

vid för-sådant vanligen utförsdå han utförutbildningenimoment som
arbetsskadeförsälcringen inte gällerinnebärvärvsarbete. Detta t.ex. att

sker, underarbetsträningenfrån arbetsplats därochvid till rasterresor
utbildningen.iteoretiskaeller vid moment

utfärdatArbetsmarknadsstyrelsen AMSbestämmelserGenom som
och in-arbetsmarknadsutbildningifår dock deltagare1979:7AMSFS

anställda ochersättningarbetsmarknadsinstitutvidskrivna somsamma
ellerarbetsprövasarbetsskadeförsälcringen. Denomfattas helt somav

in-anställd och inteintepå arbetsplats där han ärärtränas somen
i sittbegränsningentidigare angivnaAmi dock denskriven vid harett

försäkringsskydd.
enligt LAFförsäkringsskyddetför tillgrundläggande principEn rätt

Såarbetsskada.särskild risk förförenad medutbildningen ärär att an-
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fråga utbildning med praktisk inriktning. Defallet främst ises vara om
tillhör denna kategori. Enligtutbildningar redogjorts för stats-som

rådets nämnda utbildningarna likheteruppfattning företedde de stora
träning bedrivsutbildning, prövning ellermed förvärvsarbete. Den som

från demförhållanden inte avvikerregelmässigt undersker somsom
såledesarbetsskada iövrigt. Riskerna förgäller i förvärvslivet i är

likartade.huvudsak
främstutbildningsformeromfattas dessaDen är personeravsom

ansågStatsrådet därför detarbetsmarknaden.anknytning tillharsom
gäller för arbets-försäkringsskyddde harrimligt att somsammavara

till vissadärför inte begränsasövrigt. Skyddet bordemarknaden i
frånvid färd till ochSkyddet borde vidare gällautbildningen.imoment

förordningsbestäm-Statsrådet regeringenföreslogutbildningsstället.
innehåll.med dettamelser

inget in-hade 1989/90:SfU s.14Socialförsäkringsutskottet att
gällt för debegränsning tidigareändringsförslagen. Denvända mot som

FASP inte längredärefter bort 4 §kategoriernanämnda atttogs genom
1990:206.för dem SFSgjordes tillämplig

Kammarkollegiets skrivelse7.2.4

skrivelseninledningsvis nämndaKammarkollegiet uttalar i den att man
förordning 1995:1300riskhanteringsitt arbete med seunder statens

studenternasriskhantering har funnitstatliga myndigheters attom
lågt förhållande tillipersonskador allmäntskydd vad gäller ärsett

så detsamhället. Andelen studenterandra i är attstornumeragrupper
vill-allvar jämföra dennakollegiet finns anledningenligt att grupps

periodvisUniversitetsstudier innebärkor med andras i samhället. ett
för framtida yrkes-yrkesarbete och förutsättningalternativ till är en

många.arbete för
frågandärför regeringenKammarkollegiet hemställer övervägeratt

Till skrivelsen finnsförbättrat arbetsskadeskydd för studenter.om
arbetsgrupp Studerandeskyddfogad utredning utförtssom av en omen

från universitet högskolorhaft och Kammar-representanter samtsom
jämfört försäkringsskyddet vid skada förkollegiet. Arbetsgruppen har

gymnasium och studerande vidanställda, värnpliktiga, studerande vid
försäkringsskyddet vid skada f.n. bristfälligthögskolor och funnit äratt

högskolor.särskilt för dem studerar vidsom
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Enkät

år vid univer-också 1996 genomfört enkäthar underArbetsgruppen en
förekomsten ochsyfte kartläggasitet och högskolor i artenatt av

efterfrågadesstudietiden. I enkätenolycksfall inträffar undersom
haft för enskildeolycksfall denockså konsekvenser inträffadevilka

tillfrågades universitet och34studier. enkätenstudentens fortsatta I
obesvarade. tio enkätsvarförblev Ihögskolor. enkäterFem rapportera-

ingentillfrågade inte eller hadeTvå vissteskador. dedes det inga av
hade de flesta hög-enkätsvarende ingivnatillbud. Iregistrering av

in-till fallsin rapporteringoch universiteten begränsatskolorna som
månockså förredogjordes i viss1990-talet. enkätsvarenträffat under I

hade hanterats.skadekostnademahur
vårdut-vid olikaskador rapporteradhögsta frekvensenDen varav

många stick/skärskadorförhållandevis fallfannsbildningar. Det av
från blod HIV ochfall smittafrån laboratorieglas, Ingasprutor etc. av

också patientvåld risk,Vårdskolor nämndegulsot kända. som envar
sår vanligaoch iStänk iskadefall hade inträffat.enstaka ögon var

förekomutbildningar där detför andravårdskoloma ochskadefall för
kemilaborationer.

med skadadefrekventa skadorfanns detslöjdlärarutbildningarI
skärsår.och Förhyvling ochvidfingertoppar ett annatrapport om

ochVidskärsâr med knivhadekonststuderande rapporterats. teater-
"krockarknäskador ochsträckningsskador,förekomdansutbildningar

förekom enstakateknikutbildningarVidomfattning.i mindre tyngre
olika maskiner.vid praktik vidallvarliga skador

någon alls eller endastsjukskrivninginte tillledde skadornaOftast
tillfall hade dock lettEnstakanågra sjukskrivning.till dagars om-

inga ellerkonvalescens. Det fannslängreutredningar ochfattande
kostnaderuppgiftermycket osäkra etc.om

Risldinansieringsslcydd

februari25anför i skrivelse denStuderandeskyddArbetsgruppen en
åd-något skador studenterföri dag inte har1997 att staten ansvar som

skadeståndsansvar. Univer-allmäntunder studietidensig utöver ettrar
överenskommelse med Kam-tecknahögskolor kansitet och attgenom

myndighetersstatligaförordningen 1995: 1300markollegiet enligt om
deras skade-riskfinansieringsskydd omfattarfåriskhantering ett som

olycksfall.skydd täcker inteståndsskyldighet enligt lag. Detta rena
åren kollektivahar under tecknatuniversitet och högskolorFlera

enskildaenskilda försäkringsbolag. Deolycksfallsförsäkringar hos
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också frivilliga olycksfallsförsäk-möjlighet tecknastudenterna har att
studentkårerna studiestödsnämnden CSN.och Centralaringar via

sådan Anledningen kanförsäkring.Långt ifrån alla studenter tecknar en
okunnighetkombinerad medprioriteringarkortsiktiga personligavara

finns.försäkringsskydddet somom
bedrivaståndpunkt bl.a. följande. Attanför sinArbetsgruppen som

arbeteförvärvsarbete. Oftamedi dag alltmerstudier jämställs varvas
framgentovanligttorde intestudier och detmed att en personvara

många falltill iutbildningsperioderlångagenomförakommer att nya
följd däravStudiebidragsdelen kommeryrken. att vara pen-som en

därförArbetsgruppenpensionssystemet.sionsgrundande i det ansernya
försäkringsskyddstudenternasnödvändigtrimligt ochdet är att an-att

anställda i dag.förvad gällertill merparten avsompassas
gällautvidgasändras ochföreslår skaFASPArbetsgruppen attatt

högskola. Försäk-elleruniversitetsvensktinskriven vidden ärsom
universitetetsstuderande vistas inomden tid dengälla underringen ska
Försäkringenbedriva studier.ellerundervisningiför deltagalokaler att

utbild-undervisningellerfältarbeteockså gälla underska som av
Arbetsgruppenriket.inom ellerplatsförlagts tillningsskäl utomannan
1977:266lagenreglerna iförfattningsändringocksåföreslår omaven

studenterskadadeför beredaskadavid ideellersättningstatlig attm.m.
sjukvårdskostnaderförersättningersättning ochideelltillrätt

grundutbildning.värnpliktiga underförsätt somsamma
enkätenföljande. Avanför arbetsgruppenkostnaderBeträffande

skadekost-få kändaocholyckstillfällenframgår kändaantalet är attatt
anled-det finnsArbetsgruppenbegränsade.mycketnader attär anser

kostnader-direktamörkertal.betydande Dedet finnsning ettatt tro att
ändåstudietiden tordeunderinträffadeskadortotalt försett varana

definitivtlångvarigt ellermedförlåga. Vid skador t.o.m. ettett av-som
få stå totalkost-föri dagslägetsamhället redantordei studiernabrott

naderna.
slutligenpersonskadeskyddet bördet föreslagnaKostnaderna för

deförStatliga arbetsgivarehögskolor.universitet ochbäras svararav
detarbetsskadeförsäkringen ochuppkommerkostnader genomsom

försäkringutbildningsanstalter tecknatpersonskyddet.statliga De som
kostnad.motsvarandebär i dag en

års budgetproposition19977.2.5

utgiftsornråde 16år 1997/98:11998 prop.Ibudgetpropositionen för
studenter,arbetsskadeskyddet föranförs bl.a.5.5.7 98avsnitt s. att

bristfälligt i all-anställningdoktorander inte harinklusive ärnu,som
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mänhet. vårDet hänvisas till utredning ska detta skydd. Iöveratt se
budgetpropositionen vissa förslag till studiefinansieringsformer iges
forskarutbildningen. sådanaFör närvarande finansieras studier olika

finns enligt budgetpropositionen drygt 16 forskareDet 000 vidsätt.
universiteten. 6 000 dessa finansierar sina doktorandstudierDrygt av

anställning doktorand. övriga finansieringsformemaDegenom en som
tjänst i högskolan, förvärvsarbete med forskningsan-utgörs annanav

knytning, studiemedel, stipendier försörjning utbild-samtm.m., annan
föreslåsningsbidrag. i budgetpropositionen bl.a. doktorandDet att en

två år åter-med utbildningsbidrag ska erbjudas anställning närsenast
står studierna enligt den individuella studieplanen.av

Våra och förslag7.2.6 överväganden

framgåttYrkesskadeförsäkringskomrnittén tidigare i mittenvar som av
omfattasstudenterna generellt skulle1970-talet inne tanken att mer

gångenden lösning.reglerna i Regeringen valdeLAF. annanenav
StudiestödsutredningenFrågan på vid tillfällen.har nytt utretts senare

för stude-1980-talet förbättrat försäkringsskyddföreslog i början ettav
emellertid inte genomföras. Försäk-rande. Förbättringarna korn att

i stället utvidgats för de studerandegrupperringsskyddet har som an-
till arbetsmarknaden och finnssärskilt stark anknytninghasetts somen

försäkringsskyddförsta stycket FASP. Dessauppräknade i 2 § gruppers
från arbetsträningtill och arbetsplats därgäller vidäven resornumera

sedanvid teoretiska i utbildningensker, under och momentetc. raster
bort för dem.hänvisningen till 4 § FASP tagits

i dag i § andra stycketde studerandegrupper 2För omnämnssom
avsnitt gäller dock arbets-första och andra punkterna FASP se 7.2.2

till bara under iskadeskyddet enligt hänvisning 4 § FASP moment ut-
då med eller tillbildningen eleven utför arbete stämmer överenssom

sådant utförs vid förvärvsarbete.sin liknar vanligen Häravart som
hellerföljer dessa studerandekategorier inte omfattas LAF vidatt av

färdolycksfall.
Arbetsskadeförsäkring personskade-I lagkommentaren och statligt

skydd Grönwall/Hessmark, femte upplagan bl.a. s. 64 attanges
dåvarandehögskolestudier i allmänhet faller in under den 2 § 1 mom

den nuvarande andra stycket förstaFASP med 2 §överensstämmersom
FÖDpunkten Enligt i kommentaren redovisad praxisFASP. 84:13

omfattades högskolestuderande hade skadat sig vid i stu-en som resa
diearbete frågakonsult företagsanalys LAF. Det ettsom av var om
uppdrag ingick i obligatoriskt i civilingenjörsutbild-ett momentsom
ning. kommentaren anförs vidare bara läser enstakaI att ettom man
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allmänbildning torde inte kommaLAFhobby eller förämne som ren
tillämpas.att

högskolestuderande, i dagdäriblandstuderandegrupper,De som
således tillharförsta punkten FASPandra stycket rätttolkas in i 2 §
då eleven utföri utbildningenunderarbetsskadeersättning bara moment

sådantliknarmed eller till sinarbete stämmer överens art somsom
undersökningKammarkollegietsförvärvsarbete. Ividvanligen utförs

anledningså det finnspåpekas andelen studenter är stor attatt numera
univer-samhället ochandras ivillkor meddennajämföra attatt grupps

ochtill yrkesarbetealternativ ärinnebärsitetsstudier periodvis ett en
många.yrkesarbete förframtidaförutsättning för

stude-försäkringsskydd tilltillprincip förgrundläggande rättenEn
LAFandra stycketkap. 1 §regel i 1nuvarandeenligt att ut-rande är

Såarbetsskada.särskild risk förmedförenadbildningen är varaanses
inriktning. Kravenpraktiskutbildning medfrågaifallet främst om

vuxit.dock ständigtstudenter harförsäkringsskydd förförbättratett
Kammarkollegietsresultatetredogjort föri avsnitt 7.2.4Vi har av

skadornaredovisadedevisarUndersökningenenkätundersökning. att
arbetslivsliknan-praktiskaunderuppkommitmestadels har moment av

harhögskoleundervisningen. Detochuniversitets-karaktär i t.ex.de
skada iexperimentverkstad,verksamhet ipraktiskvidgällt skada en

vidskadavalsverk ochmetallbearbetning vidpraktisksamband med
slöjdlärarutbildning. Detanvänds imaskinerolikaanvändande somav

undersökningsmomentvård-i ochfråga bl.a. skadorockså varithar om
och i prak-datorrniljöstudier itillämpadesjukvårdsmiljö, skada vidi

dansundervisning.rörelse- ochtisk
sålunda högskole-enkätundersökning visarKammarkollegiets att

vid hög-verksamhetskadas i sinomfattningbegränsadi viss,studenter
iochråder viss osäkerhetuppenbarligendetEftersomskolorna. omen

vid universitetockså studentergällerstuderandeskyddetmånvilken
för-i FASPanledningför sigdet i ochhögskolor, finnsandraoch att

för dem.studerandeskyddet gälleromfattningi vilken äventydliga
studerande-finnas skäldet kanemellertid övervägaVi attattanser

ytterligare.skyddet
särskildmåste förenad medutbildningGrundprincipen att varaen

underharersättning enligt LAFberättiga tillarbetsskada förrisk för att
ibestämmelsernaomfattasfrångåtts studerandeår för avsomsenare

underinhämtatEnligt vad vi harstycket FASP.förstanuvarande 2 §
arbetsmarknadsut-förArbetsmarknadsstyrelsenfrånhand är ansvaret

länsarbetsnämnder ochdecentraliserati dagbildningarna ar-m.m.
modulut-moduler. Helai s.k.Utbildningama finnsbetsförmedlingar.

behov och kanupphandlas efterdäravutvalda delarbildningar eller
enskild elev.förskräddarsys en
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Det den enskilde elevens behov utbildning Och detär styr.av som
de decentraliserade myndigheterna fattar beslut arbetsmark-är som om

innehållet sådannadsutbildning och fyller i utbildningarna. Enutsom
också innehålla mått grundläggande skolutbildningutbildning kan av

egentligen kommunernasden utbildning äräven sortensom numera
bådaInnehållet teori ochsak. i de upphandlade utbildningarna kan vara

praktik.
sådanaFörhållandena på arbetsmarknaden i dag arbete ochär att

för den enskildestudier i utsträckning tidigarestörre än attvarvas ge en
Långa utbildningsperioder kananvändbar kompetens.bred och numera

anställning iinslag i arbetslivet leda tillnaturligtett nyasom mer
livslångtså ofta varandra iavlöseryrken. Studier och arbete sätt ett

eftergymnasialaoch kanske i synnerhetStudier olika plan,lärande.
för-jämställa meddag i högre grad tidigarestudier, därför i änär att

förslagStudiebidragsdelen kommer enligtvärvsarbete. attett vara pen-
sionsgrundande i det pensionssystemet.nya

vår rimligt söka försäk-enligt meningsig därförDet attter anpassa
eftergymnasial utbildning till detiringsskyddet för dem är somsom

bakgrundkan denstycket FASP har. Deti 2 § första motgrupperna
motiverat de eleverinte sakligtvi har redovisat att somansesnysssom

arbetsskadeskydd vidstycket FASP ska haomfattas 2 § första ettav
medan de iundervisningsmoment,både teoretiska och praktiska som

ska ha LAF-stycket första punkten FASPdag omfattas 2 § andra ettav
praktiska undervisningsmoment.skydd bara under mer

såföreslår bestämmelserna ska ändras de eleverVi därför attatt
genomgår förbered-yrkesutbildning ellerefter fullgjord skolpliktsom

sådan under både teoretiska ochande utbildning ska omfattas LAFav
i undervisningen.praktiska moment

så studerande i yrkesut-Bestämmelserna bör utformas de utöveratt
sådan ocksåutbildning innefattar stude-bildning eller förberedande

genomgår eftergymnasial utbildning syftar till yrkesut-rande somsom
sådanstuderande i utbildning här inskrivenbildning. Med ävenavses

doktoranddoktorand inte anställd läroanstalten. För denär av somsom
anställd särreglering i FASP. eller hon fallerbehövs ingen Hanär au-

tomatiskt in under reglerna i LAF.
på högskoleutbildning eller eftergymnasial utbild-Kravet att annan

ning ska syfta till yrkesutbildning innebär studier i be-ämnenatt som
drivs hobby eller i allmänbildande syfte inte täcksrentsom en av ar-
betsskadeförsäkringen. Försäkringsskyddet ska vidare bara gälla vid
teoretiska och praktiska studier i arbetsmiljö dvs. i skolrniljö eller i

miljö anknytning till skolan såsomhar naturlig sär-t.ex. ettannan som
skilt på ställe skolan bestämt.praktikställe, eller Därmedannat som
faller teoretiska i hemmet utanför.studiert.ex.
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också i kap. l §föreslår lagtexten 1vi kräverförändringarDe att
gällaföreslår hädanefter skaLAFändras. Viandra stycket LAF att

myndig-mån regeringen ellergenomgår utbildning i dendenäven som
föreskriver det.bestämmerregeringenhet som

färdolycksfallörsäkringsskydd vidF även

iharstycket FASPi 2 § förstareglernaomfattasstuderandeDe avsom
färdolycksfallvidtill ersättningdemLAF-skydddag rättett gersom

färdolycksfalls-dåFrågan hurtredje stycket LAF.§ ärenligt kap. l2
ochyrkesutbildningföreslår de ivifrågorna behandlasska när attnu

bådevidLAFomfattasutbildning skaeftergymnasial teore-avannan
utbildningen.ipraktiskatiska och moment

LAF. Därtredje stycket§ sägsi 2 kap. lFärdolycksfall definieras
olycksfallarbetsstället räknasfråntill ellervid färd"olycksfallatt som
med arbe-sambandioch stodföranleddesfärden närai arbetet, avom

4381996:113 har s.SOUarbetsskadekomrnitténochSjuk-tet.
de olikaochfärdolycksfallsbegreppetbakomhistorikenredogjort för

omfattasskafärdolycksfallenochanförts förharmotiv emot att avsom
LAFfärdolycksfall omfattas ärtillhuvudsakliga skäletDetLAF. att av

med vissaförenadfrån arbetetellerfärden tillnödvändiga ärdenatt
arbetetmed självaså påtagligt sambandfärd hardennarisker och ettatt

försäkrings-varittillkomstyrkesskadeförsälcringensalltsedandenatt
skyddad.

färdolycksfallvidförsäkringsskyddethar riktatskritikDen motsom
inte hararbetsgivareiutgångspunktsinhuvudsak haftihar att en

påsig föranställdrisk vägpåverka den utsätternågon möjlighet att en
står inte ifärdolycksfalldrabbasRiskenfrån arbetet.ellertill att re-av

färdolycksfalls-kritikfarlighet. Enarbetetstill självalation motannan
trafikför-fall omfattasvissafärdolyckor ivarit ävenskyddet har att av

obligatoriskadeni trafikenskadasdenochsäkringen att genomsom
skadeståndsrättsligaersättning enligttillförsäkradtrafikförsäkringen är

ideell skada.ochinkomstförlustregler för bl.a.
ersättning lämnasobjektivt, dvs.trafikskadelagenEnligt är ansvaret

Även gångtra-skadadvållande behöver styrkas.något t.ex.attutan en
trafikförsäkrings-sådan ersättningtillcyklist harfikant eller rätt ettom

trafik-motsvarandeskyddinblandat i olyckan. Ettvaritpliktigt fordon
spårbun-färd medinträffar vidskadafinns vidskadelagens även som

Även enligt jämvägstra-tunnelbana.tåg, spårvagn ellerdvs.den trafik,
reglernaersättning enligtfall, lämnastillämplig i dessafiklagen, ärsom

skadeståndslagen.i
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FÖDI det tidigare nämnda referatet fråga1984:13 detvar om en
påhögskolestuderande från sin utbildnings-vägsom morgonen var

företag hananstalt i Linköping till där praktisktett ett momentsom av
obligatorisk karaktär skulle utföra företagsanalys i Sollentuna. Stu-en

fråga eftersomdenten kom aldrig fram till företaget i han skadade sig i
FÖDsöder Södertälje. fanntrafikolycka motorvägen atten om

färdolycksfall tillolyckan inte skulle ävenett utan att resornases som
från praktiskt i utbild-och arbetsstället skulle ett momentses som

FÖD sådan vidgadesgjorde tolkning begreppetningen. Genom att en
klargjordesamtidigtpraktiskt i utbildningen attmoment som man

färd-något generellt LAF-skydd vidhögskolestuderande inte hade
olycksfall.

iarbetsmarknadsutbildningSkälen till de iatt som avsesm.m.
sådan berorsärställninghar§ andra stycket FASP2 attgetts en

studerande ofta hargrad andrastuderandekategorier i högredessa än en
ellerutbildning, prövningarbetsmarknaden. Och denanknytning till

förhållanden inteunderbedrivs sker regelmässigtträning som av-som
övrigt. Skillnaderna detfrån i förvärvslivet iviker dem gäller närsom

småofta sigutbildningen kantill arbetet respektivegäller sig teatt ta
fårockså färdolycksfallsskyddet gälla dennanågra. Att gruppom ens

motiverat.kan den bakgrundenmot anses
arbetsmarknaden har sällan detill vanligakoppling denSamma nära

Äveneftergymnasial utbildning.går yrkesutbildning ellerisom annan
både prak-föreslår dessa studerande tillutvidgat skydd förvi ettom

låtavi skälen tilli studierna,tiska och teoretiska attattmoment anser
starka. Vi före-färdolycksfall inte likaomfattas skyddet viddem ärav

slår punkt det gäller dem. Hurdärför ingen ändring denna när resor
får fråga ställ-bedömas blivid praktiska i arbetet ska att tamoment en

tidiga-ledning kan här hämtasning till varje enskilt skadefall. Vissi av
FÖDpå området,praxis 1984: 13.t.ex.re

gymnasieskolaElever grundskola ochi

Våra räknasförslag innebär ingen ändring för de elevkategorier som
i andra stycket andra punkten FASP. försäkrar i2 § Kommunernaupp

dag sina grund- och gymnasieelever olycksfallsskador under skol-mot
från Under utbildningsmomentdagen och under till och skolan.resor

sådantmed eller till sin liknar vanligenstämmer överens artsom som
utförs vid förvärvsarbete träder in. ordning funge-LAF Detta är somen

ifrågasätts gång.länge och inte har under utredningens Virat som
föreslå någonfinner därför inte anledning i detta sammanhang änd-att

ring i de gällande reglerna för de nämnda elevkategoriema.
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Ideell ersättning

ocksåfebruari 1997 före-den 25sin skrivelseKammarkollegiet har i
1977:266få enligt lagenersättningska kunnaslagit studenternaatt

gällerlikhet med vadskada iideellstatlig ersättning vid somm.m.om
grundutbildning.underför värnpliktiga

för dendock i dag baraskada gällervid ideellersättningLagen om
personskadeskydd LSP.statligt1977:265lagenomfattas omavsom

ideelloch deras behovpersonkretsinte LSPstillhörStudenterna av er-
vår lösasmeningdärför enligt sättbörsättning t.ex.annat genom

olycksfallsförsäkringar.tecknadeindividuelltellerkollektivt

Personskadeskyddet för7.3

totalförsvarspliktiga

60grundutbildningunder änTotalförsvarspliktiga är mersom
särskild sjuk-personskadeskydd tillrättenligt lagenhardagar om

sjukpenninggrundande in-denmotsvarande 80penning procent av
tjänstgöringstidenseftersjukskrivnafortfarandede ärkomsten, om

slut.
till 90ska höjassjukpenningensärskildaföreslår denVi att

kollektiv-anställningpå grundinteför den genomprocent avsom
sjukersättning.sammanlagdså mycket itillavtal har rätt

Våra direktiv7.3.1

totalförsvarsplik-flestaföljande. Devår utredningtilldirektiven sägsI
inkommithar integrundutbildningtillin ännutiga rycker ar-som

grundutbild-underinträffarpersonskadorbetsmarknaden. Vid som
i lagenbestämmelsernaenligtsjukpenningunderlagetberäknasningen

totalförsvarspliktigadearbetsskadeförsälqing. För1976:380 somom
särskildSGI lärrmassjukpenninggrundande inkomstsåledes saknar

ersättning. Dettafår lägreendastmedför devilketsjukpenning, att en
Totalförsvarspliktiga 95betänkandetiuppmärksammats bl.a.har m

till1997-06-13skrivelseFörsvarsmaktensoch i1996:18SOU rege-
frånFörsvarsdepartementet1997-06-12 tilli skrivelseringen samt

Överstyrelsen ocksåska därförUtredarenberedskap. närmareför civil
totalförsvarspliktiga.depersonskadeskyddet föröverse
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från7.3.2 Förslag Försvarsmakten

Regeringsuppdrag

Överstyrelsen civil bered-Regeringen uppdrog den 15 maj 1997 för
ÖCB respektive Försvarsmakten bl.a. redovisaskap FM att synen

på kunna i ersättningssystemet för total-hur förbättringar skulle göras
försvarspliktiga med personskador till följd tjänstgöring.av

ÖCB tilluppdrag i skrivelse den 12 juni 1997redovisade sitt en
i huvudsak med de förslagFörsvarsdepartementet och instämde som

juni 1997 till regeringen.lämnade i sin redovisning den 13FM
Totalförsvarsplik-påpekade det i betänkandetinledningsvisFM att

ersättningsreglema förföreslagits de nuvarandetiga 95 hade att per-m
totalförsvarspliktiga skulle förbättras. Skälendrabbarsonskador som

tvångslagstift-pliktpersonalen inkallas enligthärför främst attvar som
plikttjänstgöring den inteför risker under sinning utsätts som annars

påverkapliktpersonalen inte heller kanskulle för ochutsättas att mer-
risken.

tjänsten inomvämpliktsskador inträffat iberäknades deDet att som
årligen försäkringskassoma drygt 4 000. Detanmälts tillFM varsom

någon sjuk-inte föranleddeflertalet s.k. bagatellskadorstora var som
åröverlämnade försäkringskassoma varjeskrivning. Enligt FM ca

för be-till Arbetsmarknadsförsälcringar AMF500 800 skadefall1 1-
skadefall innebar avbrott idömning ersättningsrätten. De somav

frånstatistikunderlag AMFuppskattades med stödtjänstgöringen av
år.till mellan 200 och 400 per

Gällande regler

för gällande ersättningsregler vidsitt yttrande redogjorde FMI per-
Fråntotalförsvarspliktig personal. det in-sonskador drabbar attsom

pliktper-påbörjas till utryckningsresa avslutas harryckningsresa dess
förmåner totalförsvarspliktsonal till enligt lagen 1994:1809rätt om

förmåner till totalförsvarspliktiga. Detoch förordningen 1995:239 om
då fråga sjukvård, tand-fri hälso- och fri grupplivförsäkring, friär om

Ävenvård, efter utryckningsdagen har total-begravningshjälp m.m. en
får vård vidförsvarspliktig vid tiden för utryckningen slutensom

vårdinrättning sådan sjukvårdalltjämt till fri under dagarhögst 90rätt
därefter.

ådrarOm totalförsvarspliktig sig personskada under den tiden en
utryckningenhan inkallad och skadan medför sjukskrivning efterär

sjukpenning enligt 1977:265 statligt personskade-lämnas lagen om
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sjukpen-beloppmedSjukpenningen lämnasskydd LSP. somsamma
enligt AFL.ning

förstaför densjukpenningalltså ingenlämnassjukskrivningVid
sjukpenningjanuari 1998Sedan den lsjukperiod.isjukdagen gesen

april 1998fr.0.m. den 1ochSGImed 80enligt AFL procentut av
Underdagar.endast 14förarbetsgivarenbetalassjuklönkommer att av

tillintehan däremot rättinkallad hartotalförsvarspliktig ärtidden en
LSP.sjukpenning enligtnågon

SGIfåockså 10f.n.anställning kan extraprocentharDen avsom
skadansjukfall. Om90 idagfrån 29dagkollektivavtal ettenligt t.o.m.

inkomstförlustförersättningolycksfall lämnasföljdinträffat till ettav
med 10skada LIideellvidersättning1977:266lagenenligt om

sjukperiod.varjeifrån dagenden 91SGIprocent :aav
kap. AFLi 22reglergällandeenligtdetockså förredogjordeFM att

rehabiliteringenförprimärahar detarbetsgivaren ansvaret menär som
förövergripandedet atthar ansvaretförsäkringskassandet äratt som

oftatotalförsvarspliktigadestånd. Eftersomtillkommerrehabilitering
harförsäkringskassandetvanligtdet ärarbetsgivare,saknar är att som

rehabili-erforderligkostnader förSkäligarehabiliteringsansvaret.hela
ideellvidersättningstatlig1977:266från lagentering ersättts om

fulllämnas ersätt-detförmån är sammantagetLI. Enskada attannan
begravningskostnader.totalförsvarspliktigsning för en

tjänste-enligtdelsdödsfallvidanhörigavissatill utgesErsättningar
delsochPensionsverk SPVochLöne-grupplivförsäkring i Statens

Trygghetsnämnden.från statligadenenligt LI

Problemorientering

ersättnings-nuvarandedetmedproblematikengrundläggandeDen
grund-tillinvärnpliktiga ryckerde flestaenligt FM attsystemet var

Då sjuk-inkomst.därmedfå ocharbetehunnitdeinnanutbildning
medför detAFLSGI enligtenskildesdenbaseradersättningen är

harintedenskada. Förinträffardetlåg ersättningoftast när somenen
särskildnonnalfalletLSP ienligtlämnasfastställd SGInågon en
för dentvå basbeloppunderlagberäknassjukpenning ett avsom

25ochmellan 21för denbasbeloppår, 2,5 är21änär somyngresom
år.fyllt 25för denbasbeloppår och tre som

totalförsvarspliktigmedmyndighetocksåpåpekadeFM per-att en
där-detochutryckningefternågot arbetsgivaransvar attharsonal inte

hemförlovningefterrehabiliteringsansvarnågotfinnshellerför inte
generellt.harförsäkringskassomadetänannat som
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Man framhöll mångavidare värnpliktiga avbryter sin tjänst-att
göring till följd sjukdom psykisk eller psykosomatisk ochart attav av
dessa sjukfall inte omfattas det nuvarande statliga personskade-av
skyddet.

Redan genomförda förslag

ÖCBFM lämnade i sitt yttrande rad förslag, i vilka inämntsen som
huvudsak instämde.

Regeringen behandlade huvudparten förslagen i års1997 bud-av
getproposition. Riksdagen biföll regeringens förslag den 5 december
1997. innebär följDe ande.

Minirnibeloppen i för beräkningLSP sjukpenningunderlag ochav
livränteunderlag, liksom för beräkning underlag för den särskildaav
sjukpenningen, höjs för dem omfattas bestämmelsernasom av om
längre grundutbildning 60 dagar enligt lagen totalförsvarsplikt.än om

återinförs ocksåFör dessa till ersättning för nödvändiga kostna-rätten
läkarvård, sjukvårdandeder för sjukhusvårdbehandling, läkeme-samt

del.
Sjukpenning- och livränteunderlagen för de nämnda totalför-

fortsättningensvarspliktiga ska i grunda sig på fyra basbelopp för den
år,21 fyra och halvt basbelopp för denär än ärettsom yngre som

Ävenårmellan och 25 år.21 och fem basbelopp för den fyllt 25som
underlaget för den särskilda sjukpenningen enligt 13 LSP ändras§
motsvarande sätt.

När det gäller till ersättning för sjukvårdskostnadervissa in-rätten
förs i LSP bestämmelse, 13 innebörd den omfattasatten ny a av som

bestämmelserna längre grundutbildning 60 dagar enligt lagenänav om
totalförsvarsplikt och har skadats sådanunder utbildning harom som

efter skyddstidens utgång till ersättning för nödvändiga kost-även rätt
läkarvård,nader för sjukvårdande behandling, sjukhusvård läke-samt

medel under tid högst år. vårdI kostnader för skall inräknastreen av
nödvändiga kostnader för resor.

årsRegeringen hänvisar i 1997 budgetproposition till uttalande iett
förarbetena till LSP 1976/77:64,prop. där framgår127 det be-atts.

"skada " enligt innefattar bådeLSP olycksfallsskada och sjuk-greppet
ifrågasättandedom. FMs sjukdomar psykisk eller psykosoma-attav av

tisk inte omfattas det nuvarande statliga personskadeskyddet be-art av
höver då inte föranleda någon åtgärd.
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förslagVåra överväganden och7.3.3

ibl.a. FMsådana förslagtillvår inställningförredogöraVi ska här av
redan harinteoch riksdagregeringskrivelsennämndatidigareden som

till.tagit ställning

LSPSjukpenningnivån i

med 100enligt LSPsjukpenning skaföreslagithar utFM pro-att ges
SGI.cent av

sjukpenningrimligtintenärvarandeför är utdet attVi geattanser
Anled-SGI.100medenligt LSPtotalförsvarspliktiga procenttill de av

allmänhetisjukskrivningarersättningsnivåema vidfrämstningen är att
läget.statsfinansielladetgrundårendeundersänktshar senaste av

nivåerna igenerelladeåterigen höjaförincitamentfinns ingaDet att
sjukpenning-den80deförsäkringen över procentden allmänna av

januari 1998.den 1gäller sedaninkomstengrundande som
totalför-demån kompenseravissskäl iemellertid finnaskanDet att

isjukskrivningarvidSGIde 80svarspliktiga utöver procent som gesav
anställning kancivilhartotalförsvarspliktigallmänhet. En en-ensom

frånSGIfå 10i daggällerkollektivavtal procent extraligt de avsom
sjukfall.90 idagdag 29 ettt.0.m.

in-vidarbeteharredanårskullamainkalladede ettdelDen somav
inkalladefrån deskillnadförmån tillså i dagpåharkallelsen sätt en

in-underförlorararbeteinkallelsen. Devidarbete utanutanvarsom
därför ingenoch harfå arbetesöka ochmöjlighetenkallelsetiden ettatt

90sammanlagtmedfå sjukpenningkollektivavtalmöjlighet att genom
sjukfall.90 idagfrån 29dagSGI ettt.0.m.procent av

hardagar60grundutbildning äni längretotalförsvarspliktigaDe
förplikttjänstgöring. De utsättssingenomföraålagtslag attgenom

plikttjänst-innehållet sinipåverkasjälva kunnamerrisker attutan
kompenseraangelägetsärskiltvår meningenligt attgöring. Det är

därförVienligt LSP.kansjukdom ersättasviddenna ansersomgrupp
alltså intekategoridennatotalförsvarspliktiga inomockså somatt -
sjukersätt-isammanlagt 90tillkollektivavtal har procenträttgenom

SGI.med 90sjukpenningsärskildfå procentdettabörning avgenom-
1977:265i lagensjukpenningreglemaföreslår följaktligenVi att

Ändringama fr.o.m.gällabörändras.personskadeskydd skastatligtom
dessförinnan börtill tidenhänför sigsjukfalljuli 1999. Förden 1 som

gälla.bestämmelseräldre
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Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar

FM har värnpliktig skadas under tjänstgöringstiden böransett att om en
FM, efter utryckningen, ha sådanaföräven rehabilite-ett attansvar
ringsuppgifter fullgörs åvilarenligt 22 kap. AFL arbetsgivare.som en

fråntaFMs skulle inte den skadades arbetsgivare dennesansvar ansvar
för rehabilitering enligt arbetsmiljölagen 1977:1160.

Regeringen lade inget förslag rehabiliteringsansvaret i budget-om
propositionen. Iförordningen förmånerFFS 1984:31 till anställd iom
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten infördes i 15 § reglernya om re-
habiliteringsansvar för FM fr.0.m. den januari1 1997. Bestämmelserna
ska tillämpas beträffande årskadats efter 1992. denIpersoner som
nämnda paragrafen någonstadgas har anställts i utlands-attnu om som
styrkan skadas under anställningen ska FM, efter det anställ-även att
ningen utlandsstyrkani upphört, ha för de rehabiliterings-ett attansvar
uppgifter åvilarenligt 22 kap. AFL arbetsgivare fullgörs.som en

Enligt frånvad vi inhämtat Försvarsdepartementet kommer
Utredningen reglerna för fredsbe-Försvarsmaktensöversynom av
främjande verksamhet utomlands föreslå lag utlandsstyrkanatt en om
inom Försvarsmakten och förordning utlandsstyrkan inom För-en om
svarsmakten tänkta bl.a. FFS 1984:31 fr.0.m. den 1är ersättaattsom

innehållerjanuari Lagförslaget1999. bl.a. regler innebär ettsom ansvar
för Försvarsmakten ordna lämplig arbetsträning inom föratt ramen

fårFörsvarsmaktens verksamhet och medverka till skadade till-denatt
gång till lämplig arbetsträning eller fortsatt utbildning ärannan som

förvärvsförmåga.ägnad stärka hans eller hennes Försvarsmaktenatt
ska enligt förordningsbestämmelse ha lämpligt organiserad verk-en
samhet för ålagdagenomföra de rehabiliteringsuppgiftema.att

Vi det inte finns anledning lärrma förslagatt att ettanser nu om re-
habiliteringsansvar för beträffande FråganFM de totalförsvarspliktiga.
kan väckas igen och lämpligen utredas inom Försvarsdepartementet om
förslaget regler för Försvarsmaktens fredsbefrämjande verk-om nya
samhet utomlands leder till lagstiftning. Vi lämnar därför inget förslag i
denna del.

Stöd till anhöriga

harFM de förslag pågåendeden utredningenansett att som om
"Översyn reglerna för Försvarsmaktens fredsbefrämjande utom-av
lands lämnar avseende stöd till anhöriga till skadade bör övervägas

för de värnpliktiga.även
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kommer derasFörsvarsdepartementetfrånEnligt vad vi inhämtat ut-
utlandsbase-till detill anhörigaförslag stödlärrma vissaredning att om
då anhörigsuppkommerkostnaderersättning förgällerrade. Det som

rehabilitering,skadadesför densärskild betydelsemedverkan är enav
anhörigadeersättningarvissaanpassningschabloniserad somavmer

Linköpingitill förläggninghemskadade flygsfå utomlandskan när
fall.stöd i vissapsykosocialttillskäligt bidragsamt

beträffande För-tidigarevi gjortbedörrminghärVi gör somsamma
Vi läm-totalförsvarspliktiga.deförrehabiliteringsansvarsvarsmaktens

del.dennaförslag idärför ingetnar

Översyn pliktförmånssystemtidigareav

ihemförlovningpliktförmånssystem vid äventidigareanförtharFM att
vidlämplig formitillämpaskunnaförbörövrigt översyn attges en

påpekatharsjukdom. FMalternativtskadagrundhemförlovning av
dessaförslag igenomarbetatmedgavtidsförhållanden inte ett avse-att

enden.
personskade-direktiven överVår uppgift enligt är närmareatt se

utredningdendet börtotalförsvarspliktiga. Somskyddet för de ser
regi.Försvarsdepartementetsikunnaefterfrågar bättre görasFMsom

Riskgaranti

svårarevidinförasvärnpliktiga börriskgaranti föranförtharFM att en
utlandsstyrkansutgår förmed vadlikhetdödsfall iochskador per-som

för-1984:31FFSgällande förordningeni dagenligt densonal om
Frågan börFörsvarsmakten.inomutlandsstyrkananställd imåner till

omfattasskavilkaavseendemedvidare, bl.a.utredasenligt FM som
skallverksamhet denvilkenden och avse.av

föreslagnadenutredning kommerFörsvarsdepartementetsEnligt
tänktFörsvarsmakteninom ärutlandsstyrkan attförordningen somom

inne-januari 1999den 1fr.o.m.1984:31förordningen FFS attersätta
fråga ersättningriskgaranti. Det ärhålla förnyade regler statens omom

ellertjänstgöringväpnad sär-bl.a.inträffat underför skador annansom
utomordentligaeller andrakrigshändelserriskfylld tjänstgöring,skilt

Vid fulluppdrag.fredsbevarandemedhar sambandhändelser ettsom
basbe-tolvriskgarantin medutgå enligtföreslås ersättninginvaliditet

två basbe-årligt beloppmedföreslås livräntalopp. Dessutom ett om
invaliditetsgradVid lägrelivstid.resterandeden skadadeslopp under

lägre be-föreslås med detlivräntauppgår minst femtill procentsom
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lopp invaliditetsgraden. Vid föreslåsdödsfall ersättningmotsvararsom
med maximalt tolv basbelopp till dödsboet. Efterlevande maka eller
sambo ocksåbarn ska enligt förslaget ha tillrättsamt gemensamma
vissa belopp.

bestående arbetsförmåganVid nedsättning kommer totalför-deav
få eftersvarspliktiga sitt livränteunderlag beräknat regler äratt som

förrnånligare tidigare. Vi därför det inte finns tillräckligän attanser
någotlägga fram förslag införa riskgarantianledning att att ennu om

liknar den finns för utlands-för de totalförsvarspliktiga som som
styrkans personal.

Arbetslöshetsproblematik m. m.

också fästa uppmärksamhetenville sin skrivelse den 13 juni 1997FM i
hemförlovas med skada ringavärnpliktig skadas ochatt avenom en

sjuk-sjukskrivning alternativt endast kortareinte föranlederart ensom
svårigheterså ekonomiska vidskrivningsperiod, medför det eventu-en

får då tillgodogöra sig grundut-värnpliktiga inteell arbetslöshet. De
arbetsmarknadsstödetkvalificering till det kontantabildningen för

KAS.
också reglernaenligt viktigtDet FM översynatt av som om-var en

såvärnpliktiga heltäckandefattar ersättningssystemet för de är att en
mellan olikaexempelvis minröjning i Baltikum inte hamnarinsats som

regelsystem.
få kontantFrågan värnpliktiga ska kvalificera sig förhur de attom

vår vårtmening utanför uppdrag.arbetsmarknadsstöd faller enligt
Frågan Arbetsmarknadsdepartementet. Vibör i stället utredas inom

i dånågot Vi finner heller intelämnar därför inte förslag denna del.
på exempelvis minröjning i Baltikumanledning in hurnärmareatt

ska regleras.

Förslagens betydelse för de7.4

avtalsbundna försäkringarna

7.4. 1 Inledning

I detta avsnitt i enlighet ned direktiven kortfattad analys för-görs en av
slagens betydelse för det kompletterande försäkringsskydd vilarsom
överenskommelser mellan arbetsmarknadens främst TFA, TFA-parter,

våroch Enligt kommer förslagenKL PSA. bedömning inte alls, eller
påverkaendast marginellt, de avtalsbundna försäkringarna.att
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i LAFtill ändringarFörslagen7.4.2

arbetsskade-föreslås ändringaringa5framgått kapitelharSom avav
föreslås också bliarbetsskadabedömningförReglernabegreppet. av
återinföra denmöjligtfunnit det sär-heller inteoförändrade. Vi har att

rehabili-underfråga ersättningIarbetsskadesjukpenningen.skilda om
ersättningsform,föreslår viarbetsskadatill följdtering om-en nyav

ersättning kandennaförslagetBeträffandeställningsersättning. om
gällandekodifieringföreslår skavad vi snarast avsägas att enses som
fråndomar Re-i fleratill uttryckkommittidunderdenrätt senaresom

geringsrätten.
såutformatsharomställningersättningenbeträffandeVåra förslag

där-Förslagenpraxis.gällande ärmedöverensstämmelsestår ideatt
inomkostnadsökninguppkommaSkulle detkostnadsneutrala.med en

så endastdetförslaget,följd ärtillförsäkringarnaavtalsbundnade av
skadefall skulleersättningsberättigadeantaleteffekt. Omindirekten

främstdetförsäkringarnakollektivavtalade ärdeöka inomkomma att
arbetsskadeförsäkringensbeträffandeosäkerhettidigareeffekt attaven

kostnadsökningsådanundanröjts. Enområdedettaräckvidd nu
vårt förslag.alltså uppkommaskulle utan

tilläggsförsäkringFörslaget7.4.3 enom
arbetsmarknadensadministrerad parterav

al-direktivenmed ettenlighetvi i presenterakommer attkapitel 10I
AlternativetTVA.arbetsskada,vidtilläggsförsäkringmedternativ en

tecknaarbetsgivareförskyldighetinförs attdetkorthetiinnebär att en
skaFörsäkringenanställda.sinaförmån förtillarbetsskadeförsäkring

kollektivavtal. Denikommer överensbolagitecknas parterna omsom
principikommerförsäkringen motsvaradelen iobligatoriska att

detUtöversocialförsäkringen.inomarbetsskadeförsäkringdagens
stådetkommerTVAinom parternaskydd attobligatoriska rymssom

arbetsskada.vidförsäkringytterligaretecknai dag,fritt att, som
förmodaanledningingendet att parternavifinns attDet som ser

bolag kommerförsäkring i partsägt atttecknarlänge,sedan ettsom,
AMF-trygghetsförsäkring,bolaget,partsägdafrångå princip. Detdenna

framgångs-haftårens loppunderoch harkonsolidering,godhar enen
ad-lång erfarenhetbolagetharVidare attkapitalförvaltning.rik aven

kost-bedrivsverksamhetenocharbetsskadeförsäkring ettministrera
förhållandevishållaskunnatdärigenomharPremiennadseffektivt sätt.

förutsättningarnanågotförändrar inte attsättAlternativet TVAlåg.
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i framtiden teckna kollektivavtaläven trygghetsförsäkring vidom ar-
betsskada.

7.5 Generella kommittédirektiv

åtaganden7.5.1 Offentliga

åtagandenEnligt direktiven offentliga dir. 1994:23 ska vi förut-om
åtagandet föremål vårtsättningslöst det offentliga förpröva ärom som

åtagan-uppdrag bör offentlig angelägenhet. Om prövningen avvara en
fårdet leder till bedömningen det offentligatt anses vara en ange-

nivålägenhet ska lämplig för verksamheten t.ex. statlig eller kommu-
också, förslagen innebärnal Enligt dessa direktiv ska vi ut-anges. om

dessa skainkomstminskningar för visa hurgiftsökningar eller staten,
till besparingar och effektivi-finansieras analysera möjligheternasamt

seringar.
vårt ingår alternativ till nuvarande arbets-uppdragI prövaatt ett

arbetsmarknadens detskadeförsälcring innebärande överparter taratt
finansiella för obligatorisk tilläggsför-organisatoriska och ansvaret en

vårtVi redovisar den delen uppdrag isäkring vid arbetsskada. av
förutsättningarna drar vi den slutsatsenkap. 10. Efter analys atten av

några föraföreligger avgörande hinderdet inte övermot att ansvaret
på arbetsmarknadens i formför arbetsskadeförsäkringen parter av en

sakkunnigavid arbetsskada TVA. Flera detilläggsförsäkring av -
arbetsmarknadspartema i utredningen harrepresenterarsom -

på nuvarande situa-emellertid uttryckt starka tvivel möjligheterna iatt
vårkunna genomföra detta. den bakgrunden det bedömningtion Mot är

så långtarbetsskadeförsäkringen vi kan överblicka bör ettatt nu vara
åtagande.offentligt

Även förhållandeförsäkringskassoma har särskilt tillett staten,om
bör allmän uppfattning gälla arbetsskadeförsäkringen enligtattsom en

offentlig angelägenhetnuvarande ordning ska handhas stat-som en
nivå.lig Frågor kostnader, finansiering, besparingar effek-rörande och

tiviseringar inom nuvarande offentliga angelägenhet har vi behandlat i
kap.

7.5.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt direktiven dir. 1992:50 ska redovisa de regionalpolitiska
vårakonsekvenserna förslag. på-Vi ska särskilt beakta hur förslagenav

verkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av
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bidragochskatteravgifter,förändringarplaneradehurlandet, taxor,av
näringslivkommuner,förförutsättningarnaekonomiskadepåverkar

tillhänsynstagandeMedlandet.delari olikaprivatpersoneroch av
ochtillvid förslagska störreomfattningochkaraktärverksamhetens

myndigheterbildandeelleromorganisationeromfattande av nyamer
lokaliseringochdecentraliseringövervägandenmotsvarande,eller om

redovisas.Stockholmsregionenutanför
påkonsekvenserregionalpolitiskafåskulle kunnaVåra förslag en-

beträffandenämligenpunkternaomnämndadirektivende idast aven
servicen.offentligadenochsysselsättningen

föreslår vihandläggningsnabbare attochsäkrare5.6.2 EnavsnittI
varjetill iska koncentrerasarbetsskadeärendenärendehanteringen av
bildabörkassorGenomsnittligtfånågra kontor. storanågot ellerkassa

arbetsskadehandläggare.5 10medavdelningar -
nulägetiarbetsskadeförsäkringenhurvi för5.6.1 redogöravsnitttI
arbets-ocharbete,försäkringskassomas attiundanskymd rollhar en

enstakanågonendasttillarbetsuppgifteroftaskadehandläggningen ger
intefår i daghandläggareDennalokalkontor.på varjehandläggare

andraersättningsanspråk inommedarbetstid prövadela sinsällan att
således iArbetsskadeärendena utgörarbetsskador.ersättningsformer än

denviochförsäkringskassoma, attärendeslag avlitetdag anserett
påtagligafå någrainte kommerkoncentreringen attföreslagna meross

konsekvenser.regionalpolitiska
ihandläggning närrmerkoncentrerad är,mednackdelEn somen

ökar. Den pröv-försäkradeden mestatillavståndet5.6.2,avsnitt att
viDetmed brev. ärellertelefoni dagredandocksker somningen per

arbets-kunskapenförsäkradeför dennackdel attintedet omenser
fånågra kontor.ellertillkoncentrerasochsamlas ettskadeärendena

medkontaktikommamöjlighethaalltid attförsäkrade kommer attDen
arbetsskadeormådet.påhandläggarekunniga

konsekvenserämställdhetspolitiska7.5.3 J

dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisadirektivenI att
ökadskajämställdhetsfrågornahurförriktlinjer1994:124 gesges
framläggsförslagutredningsverksarnheten. Deuppmärksamhet i som

jämställd-deredovisninginnehållaochanalysföregåsska avenenav
effekterna.hetspolitiska

genderanalysgjortJämställdhetsfrågor bl.a.avsnitt 5.11iVi har en
jämställdhets-beträffande dehänvisarochutredningsuppdragvårtav

avsnittet.nämndatill detkonsekvensernapolitiska
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7.5.4 Konsekvenserna för brottsligheten och det

brottsförebyggande arbetet

I direktiven dir. 1996:49 konsekvenserna för brottsligheten ochom
det brottsförebyggande arbetet alla förslag läggs framattanges som av
kommittér eller utredare föregåsska analys innehållaochav en en re-
dovisning effekterna för brottsligheten och för det brottsföre-av
byggande arbetet.

Vi kan inte våra förslag få någrakan direkta konsekvenser förattse
brottsligheten. Indirekt kan emellertid förslaget komma leda tillatt
ökade förväntningar på försäkringen och fler ansökauppmuntra att om
arbetsskadeersättning. Eventuellt kan tänka sig enskilda i syfteattman

åtnjutandekomma i arbetsskadeersättning lämnar felaktigaatt av upp-
gifter, vilket kan föranleda straffrättsligtett ansvar.

Tanken emellertid förslaget ska leda till förutsägbarär att en mer ar-
betsskadeförsäkring med klarare och tydligare regler. Detta torde
minska benägenheten och möjligheterna missbrukaatt systemet.- -
Risken för missbruk blir också mindre arbetsskadeärendenaom som en

vårakonsekvens förslag till säkrare handläggning föremålblir förav en
försäkringsmässigt och medicinskt utredning innan för-en noggrann

säkringskassan fattar beslut i saken, avsnitt 5.6.närmarese
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effekternaekonomiskaDe8

Direktiven8.1 m.m.

såväl för-föreffekterekonomiskadeanalyseradirektivenenligtVi ska
demedförenadekanadministrationenförsäkringen varasomsom

inomalternativförslaglämnaVi skaalternativen. ett rymsolika som
alter-ytterligarearbetsskadeförsäkringenutgiftsnivå för samtdagens

tillförslagskaförslagetdetmotiverade. Ifinnernativ senaresom
utarbetas.finansiering

för-deeffekternaekonomiskabehandla dekapiteli dettaVi ska av
medavslutaföregående fördetilämnat attvi har summe-enslag som

finansieringen.bedömningochring av
tilläggsför-medalternativdetkonsekvensernafinansiella enDe av

harTVAarbetsmarknadensadministrerad parter somsäkring av --
kapitlet.deti slutetviredovisarkapitel 10i separat avprövat

grunddragFörsäkringens8.2

principinuvarande,detviavsnitt 5.2framgår att gene-Som anserav
justeringarvissaföreslår dockVikvar.börskadebegreppetrella vara

begrepp.från dettaundantagensärskildadegällerdetnär
bestämmelsentilltilläggsålundaföreslår5.3avsnitt ett om psy-I

klargöratillsiktarfrämstinverkan attskadligpåfrestningkisk somsom
be-förändringarmindrevissaföreslår vi5.4avsnittiochrättsläget,

arbetsskade-omfattasbörsjukdomarsmittsammaträffande de avsom
fåvår bedömningenligtkan annatförslagdessaförsäkringen. Inget av

adrninistra-ellerpå försäkringensåterverkningarmarginellamycketän
ekonomi.tionens

föreslå deförocksåvi attavsnitt 5.5 harframgår attstannatSom av
Ifortsättningen.behållas i1993 ska äveninfördesbevisregler som

handlägg-förbättraföråtgärderolikainriktatvi attharstället oss
konsekvensernakostnadsmässigaarbetsskadeärendena. Deningen av

följande.detredovisas idessaav
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Vi det borttagandet den särskildaär arbetsskadesjuk-attanser av
penningen har betytt allra för nedbringa försäkringens ochmest attsom
administrationens kostnader. heller påInte den punkten vi bereddaär

tillstyrka återinförande. I stället vill vi arbetsskadeförsäk-att ett att
ringen ska aktiv roll det gäller efter den akuta sjuk-när attges en mer
domstiden återge den arbetsskadade förmågan förvärvsarbeta.att

Kostnaderna för denna satsning arbetslinjen påoch rehabilitering
i form ersättningsform omställningsersättning behandlarav en ny - -
i det följande, liksom kostnaderna för den särskilda arbetsskadeersätt-
ning vi föreslår kompensation för karensdagar under sjuk-som som
domstiden.

Delfrågor8.3

Handläggare och nämndledamöter

Förslaget försäkringskassoma ska koncentrera arbetsskadehand-att
läggningen något några fåtill eller kontor borde kunna genomföras

några kostnadsökningar. frågaDet kan i stället bli minskadeutan om
kostnader, eftersom koncentrering möjlighet till rationaliseringaren ger
och det fråga någraantagligen inte behöver bli nyrekryteringar iom
samband med koncentreringen.

Vi emellertid kassoma i framtiden i högre grad skaatt satsaanser
högskoleutbildad såpersonal det gäller komplicerad hand-när en pass
läggning arbetsskadeförsäkringen förutsätter med sin blandningsom av

sådantmedicin och juridik. heller förslag innebärInte emellertidett
vårenligt mening mätbara kostnadsökningar.

Däremot vi kassoma behöver under den när-att satsa extraanser
påtiden kompentensutveckla arbetsskadehandläggama. denImaste att

hårdatid rationaliseringar försäkringskassoma genomgårav som nu
behöver arbetsskadeförsäkringen åtgärderprioriteras, och de sam-

föreslår för fåkassoma ska säkrare och snabbaremantaget att en
handläggning kräver tillsammans med de inslagen försäkringeninya -
främst omställningsersättningen det särskilda satsningar pågörsatt-
utbildning och utarbetande rutiner för handläggningen. Efterav nya
samråd föreslårmed RFV försäkringskassoma fåska 10 miljoneratt
kronor för kunna genomföra de kompetensutvecklande insatsernaatt

årunder 1999.
Besluten i arbetsskadeärenden bör vårt ocksåenligt förslag koncent-

till i varje kassa någon några fåeller socialförsäkringsnämnder. Ireras
linje med vad regeringen uttalat i sådan1997/98:41 bör kon-prop. en
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utbild-särskildaför dekan frigörasmedelmed sigcentrering föra att
också nänmdledamötema.förbehövsviningsinsatser ansersom

Läkarna

arbetsskade-remitterautsträckning skaökadiföreslår kassomaVi att
svåraför dettaMerkostnadema är attspecialistläkare.tillärendena

försäkrings-allmännaStockholms länsfrånuppgiftEnligtuppskatta.
yrkesme-remiss tilldag förkostnader ikassanskassa enmotsvaras en

vilket200 krfysisktundersöksförsäkradedär denklinik rentdicinsk ca
fri-tillarbetsskadeärendeskickaAttpatientavgiften. ett enmotsvarar

utredningenbefintligadenyttrandeförkonsultläkare överstående
uppgiftEnligtärende.kr000500 2mellandag kassanikostar per-

styck-vanligastedensjukhusetKarolinska ärvidyrkesmedicinenfrån
kr.8 000arbetsskadeärenderemitteratförför demkostnaden ett ca

denförarbetsgivaravgifterochlönerdå betalaskaYrkesmedicinen
fall.dessamedarbetarpersonal som

skadoranmäldaantaletkanfrån RFVstatistikenEnligt den senaste
skadornaanmäldadeAv108 000.uppgå tillberäknasår 1997 ca

de14Om procent14år 1996 antar attprövades avprocent. camanca
bliberäknasprövningarnaår kan1997skadornaanmälda prövas även

till yrkesme-varkenmånga remissersärskiltintedag000. I15 görsca
tilländå med hänsynframstårDetkonsultläkare.till upp-dicin eller -
remisser300sjukhusetKarolinskavidyrkesmedicinenfrångift caom
fall. Omtiondei prövatremisstroligt görs vartårligen f.n. att casom-

istället kommer göras vartframtiden iyrkesmedicin i atttillremiss
detmiljoner är20kostnaden drygtblirfall3 000ärende cafemte om

bådebeaktarklinikyrkesmedicinsk omtillremissfråga manom
stå drygtdå förskullekostnader. Kassanyrkesmedicinensochkassans

friståendetillRemissföryrkesmedicinenochkrmiljon resten.halven
medmiljoner3drygtkassan ettskulle kostakonsultläkare genom-

ökadedettamedförförlängningenkr. Iá l 000styckprissnittligt
ifårska bäras avgörasdessa annatutgifter. Huroffentliga samman-

vårti dageffekteromedelbaranågraemellertid inteVi kanhang. avse
del.i dennaförslag

be-vidtillförlitligintemåhändaanmälningsfrekvens ärDagens en
anmälaskunna kommaskullemånga skador atthurräkning omsomav

kalkyle-harRFVlagstiftning.ändradtilllederförändringsförslagvåra
medlivräntefall generösarenybeviljadeantaletmed enattrat

antaletår. Vi000bli 1kani dag antar atträttstillämpning än perca
föränd-demedi dagfler0002 änkan kommaprövningar att vara ca
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rade föreslår.regler vi sådanEn ärendeökning borde dock inte förändra
de presenterade siffrorna nämnvärt.nyss

Vi föreslår RFV ska för programinnehåll och utfommingatt ansvara
för fortbildning läkare i försäkringsmedicin. finnsDet redan för-ettav
slag i den riktningen Socialstyrelsen och RFV diskuterar. Beslut isom
frågan år föreslårunder 1998. Vi också skaväntas RFV initiativatt ta
till seminarier där kassoma tillsammans med forskare och läkare kan
diskutera komplicerade och försäkringsjuridiska frågor kring till-mer
lämpningen Vi har beräknat sådanLAF. insats kostar 2attav en ca
miljoner årligenkr och verket har instämt våri beräkning. Förslag om

i samrådRFV med Socialstyrelsen och i samarbete med bl.a. Läkar-att
sällskapet ska sammanställa vetenskapliga för hjälpa tillämpamarön att
och beskrivningar vetenskapliga bedömningar särskiltutge om om
svårbedömda områden kosta årsbasisberäknas 150 000 kr exklu-ca
sive tryckkostnader. En möjlighet i stället använda -teknik förITär att

fåsnabbt fram informationen till kassoma. Kostnaden för fram-att att
uppgår svårtställa tryckt material till miljon kr. kost-l Det är attca

föreslår ocksånadsberäkna tekniken. Vi RFV ska for-IT överatt se-
utlåtandenmulären för anmälningar och i arbetsskadeärenden. En

sådan verksamhet del RFVs reguljära verksamhet ochär en av genere-
inga kostnader.extrarar

Särskild arbetsskadeersättning kap. 9i

får anmäld arbetsskada enligt ocksåDen godkänd LAF skasom en er-
hålla schabloniserad kompensation i form särskild arbetsskadeer-en av

tvåsättning. Ersättningen ska karensdagar med 80motsvara procent av
den livräntegrundande inkomsten i princip vidSGIn denutgörssom av

då huvudförmånentidpunkt ska ocksåKompensation ska förut.ges ges
de ytterligare karensdagar den försäkrade kan visa han eller honattsom
har haft.

kompensation tvåEn för karensdagar ersättningsnivånmed 80
SGI för norrnalinkomsttagare särskild arbets-procent motsvararav en

skadeersättning enligt schablonen med 370 2 740 kr.x
Vi uppskattar fåmöjligheten ersättning schablonen iutöveratt att

genomsnitt kan leda till ytterligare dags ersättning. Om det fattasen ca
9 000 beslut omställningsersättning och egenlivräntanya om m.m. en-
ligt årLAF varje kan kostnaden totalt beräknas till 10 miljoner kr.ca
Vid årskostnaden7 000 beslut kan beräknas till miljoner8närmarenya
och vid ll 000 beslut till drygt miljoner kr.

Administrationskostnadema för utbetalandet de särskildaav nya ar-
betsskadeersättningama kan enligt RFV uppskattas till högst 450 000
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administrationskost-beslut kanVid 000beslut. 7vid 9 000kr nyanya
beslut högstoch vid 11 000350 000till högstberäknasnadema nyaca

årligen.550 000 krca

kap. 5.10Omställningsersättning m.m.

medökakommerförsäkringenförkostnaderna attberäknatharRFV att
Regeringsrättensföljdår 1998underkronormiljoner160 avsom en

rehabilite-arbetslivsinriktadunderarbetsskadelivräntatilldom rättom
RÅ år000då antagit 1harVerket1996 ref. 81. attring personer per

år.genomsnittunder ifår egenlivräntadessa treochberörs att
denadministrationenkostnaderna förberäknatharVerket p.g.a.att

år 1998.förkronormiljonermed 40ökakommernämnda domen att
beviljasverketgodtagitår 1998förbudgetenhar i attRegeringen me-

kostnaderna.beräknadede angivnaenligtdel
också gjort sär-räkningarbetsskadeutredningensförharRFV en

underomställningsersättningnettoutgiftemaberäkningskild av enav
statistikstuderatharVerketrehabilitering.arbetslivsinriktad om av-en

rehabilite-meddagmed minst1996sjukperioder underslutade en
omställ-frånberäkningari sinautgår sedan attVerketringspenning.

iunderskullegenomsnittirehabilitering utgesunderningsersättning
genomsnittligaDenår skulle beröras.000år och 12,77 att perpersoner

Liv-dag.368 krverketenligtdagirehabiliteringspenningen är per
viddetvidareVerket460 kr. attskulledag antarmotsvararäntan per

ilivräntornollbetalasår skullevisstjanuariikraftträdande den 1 utett
skulleGenomsnittligtåret.i slutetlivräntor000året och 1början avav

nettoutgiftsberäkningVerketsårlivräntorutbetalas 500därför av
femårsperiodförsta ärunderomställningsersättningvidflödet enen

följande.

NettoutgiftBortfallerUtgift förMedel-fallAntalUtgifter
kostnad förarbetsskade-ersättninggenomsnittligtianges
rehabiliterings-försäkringenkråret dag,undermiljoner kr per
penningen

16,8År 67,284,04605001
50,4År 201,5251,94601 5002
79,8År 319,0398,846037523
92,7År 370,7463,446076024
93,0År 372,1465,14602 7705

0001utgått från detberäkningar ärsinahar iVerket att sammanya
få antingenskulle kunnaantalsmässigtochbåde fysiskt sompersoner
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RÅarbetsskadelivränta under arbetslivsinriktad rehabilitering enligt
1996 ref. eller81 den förslagna omställningsersättningen.av oss

Administrationskostnadema för omställningsersättningen anges av
årbrutto till 40 miljoner i det gjorda redovisningen.RFV även ovanper

nettoutgiftema omställ-Som kan RFVs beräkningse av av av en
rehabilitering kommerningsersättning under arbetslivsinriktad mer-

sådanför föra omställningsersättning intekostnadema in attatt en
beräkningar gjort tidigare med anledning Re-överstiga de RFV avsom

RÅ 1996 ref. och verket redan beviljatsgeringsrättens dom 81 som
årmedel för i statsbudgeten för 1998.

Studerande kap. 7.2

förordningentill förtydliganden ii kap. förslagVi lämnar 7.2
statligt personskadeskyddarbetsskadeförsälcring och1977:284 om

också eftergyrrmasiala stude-LAF-skyddet för deVi utökarFASP.
inom skollokalema.till teoretiska studierrandena att avse

till teoretiska iFrågan LAF-skyddetutsträcka även momentattom
fråga principiell ekono-eftergymnasiala utbildningar änär av meren

måste, medvid teoretiska studierskador inträffarmisk Denatur. som
marginellaundersökning, ha endasti Kammarkollegiets antasavstamp

ekonomiska effekter.
vårt utrednings-varit initiativtagarna tillKammarkollegiet har en av

Kollegiet har bl.a. anförtde studerandes arbetsskadeskydd.uppdrag om
ifrågava-slutligen ska bärasför det aktuella skyddetkostnadernaatt av

självständiga enheterhögskolor. Universitetenrande universitet och är
från Utbildningsdepartementet.anslag direkt An-ansökersom om

år regleringsbrev. Finansieringenfastställs varjeslagens storlek genom
skulleenskilda universiteten och högskolornaLAF-skyddet för deav

Universiteten ochutökning anslagen till dem.kunna göras avgenom en
"arbetsgivar-ökade medlen finansierahögskolorna kan med de sen

fårAvgiftens storlek fastställas särskilt iavgifter för sina studenter.
statsbudgeten.

Vårt förslag till regeringen ändring i FASP innebär i realitetenom
dock inte mycket förtydligande gällande Detta för-än rätt.ettmer av

vårtydligande medför enligt mening inga kostnadsökningar. Den för-
föreslår främst principiell betydelse. Viändring i LAF vi ärsom av an-

någrainte heller den förändringen kommer mätbara eko-att attser ge
nomiska konsekvenser för arbetsskadeförsäkringen.
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totalförsvarspliktiga kap. 7.3De

lagenenligt 13 §sjukpenningensärskildanivån påföreslår denVi att
höjas till 90skapersonskadeskydd LSPstatligt1977:265 pro-om

60 dagar.grundutbildningi längretotalförsvarspliktiga ändeförcent
totalförsvarsplik-dedelför denendastbetydelseharFörbättringen av

tjänstgöring.påbörjadanställning vidnågon civilharintetiga som
denregeringentillskrivelsesingjorde iFörsvarsmakten FM
förförbättringarförslagkostnadsberäkning sinajuni 199713 omaven

totalförsvarspliktiga.de
ersättningallmännaför detmerkostnadema utgeföreslagna attDe
med 100LSPpersonskadeskyddstatligt1977:265lagenenligt om

tillberäknadessjukvårdskostnaderförersättningSGI samtprocent av
merkostnadår. Denna000 kroch 300000mellan 250 persammantaget

så, deteftersommindrebli änsannolikt kommaFMenligtskulle att
till 80ersättningsgradenhöjningförslagfannsredandels ett avom

skulle kommadels1996/97:63 och attSGI prop. envaraprocent av
myndighetensinom FMgrundutbildningvolymminskad p.g.a.av

organisation.minskade
totalför-föreslår för deviförbättringdeninnebärvår meningEnligt

inte kommerdetkostnader attmarginellabarasvarspliktiga ytterst som
för.anslagnågrabehövas extra

förvaltningsdomstolarnabetydelse förFörslagens

förvaltningsdomstolar-Domstolsverketfrån ärinhämtatvad viEnligt
arbetssitua-till dagensförhållandetillräckliga iheltinteresursernas

anled-medresursförstärkningarbehövadärför kommakanDetion. att
förslag.våraning av

till länsrätternaarbetsskademål in532kom 3DomstolsverketEnligt
5 800.arbetsskademål underinstansemaiavgjordaAntaletår 1997. var

184.år 21997arbetsskademål i kammarrätternainkomnaAntalet var
025.arbetsskademål där 3avgjordaAntalet var

500genomsnittligtlänsrättsrotelDomstolsverketEnligt avgör caen
kammarrättsrotel avgörkr. Enmiljon1år vilket kostarmål en-caper

ocksåår vilketmål200genomsnittligtDomstolsverketligt perca
få framDomstolsverket integår enligtkr. Det attmiljon1kostar ca

underrotelarbetsskademål ettmånga avgörshursiffror ensomom
ar.

arbets-15 700år 1996prövades underfrån RFVstatistikEnligt ca
9 000biföllsdessa ären-Avförsäkringskassoma.skadeärenden caav
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Ården 55,7 medan 000 ärenden avslogs. 1996 in-procent 7närmare
målkom enligt Domstolsverket 880 till länsrättema.4

Vi tidigare i kapitel antagit antalet anmälda arbetsska-har detta att
år våramed anledning änd-dor kan komma öka med 2 000att avca per

också räknat samtliga 000 anmälningarringsförslag. Vi högt 2antar att
årsledning 1996 siffrorockså kassoma. Medkommer prövasatt avav

drygt 60då i 900 ärenden. Viskulle det kunna bli avslag antar attca
överklagas till länsrätt ochavslagsbesluten550ca attprocent av

mål till kammar-225 kommer överklagashälften länsrättens ca attav
ökadesådant förhållande det komma krävasVid kanrätt. att resurser

sammanlagt drygtförvaltningsdomstolar motsvarande ltill landets
våra förslag harår personalresursemaför förstärkamiljon närattper

kraft.iträtt

förslagensSammanfattning8.4 av

kostnaderberäknade

kr förengångsutgift motsvarande 10 miljonerVåra förslag innebär en
kompetenshöjande in-år förunder 1999medel till försäkringskassoma

handläggningsområdet.inomsatser
kostnader förförsäkringskassomas och RFVsberäknasI övrigt

årsbasis.miljoner påhandläggningen till sammanlagt 2ca
kostaarbetsskadeersättningen kan beräknassärskilda närmareDen

inkluderade.adrninistrationskostnademamed10,5 miljoner kr årper
i budget-omställningsersättningen redan medföreslagnaDen ärav oss

vår mening därför ingenår innebär enligtför 1998 ochunderlaget mer-
kostnad.

Ökade uppkomma medförvaltningsdomstolama tordekostnader för
inför denderas personalresurserkr årligen för förstärkal miljon attca

måltillströmningen.förväntade
miljoner i formberäknas förslagen kosta 10Sammantaget av en-

årsbasis.löpandegångsinsatser och miljoner14ca

dagens8.5 förslagen inomRyms
kostnadsramar

i dag avgiftsunderlaget Ar-Arbetsskadeavgiften 1,38är procent av .
överskott och denbetsskadeförsäkringen redovisar dock löpandeett

avgiftsnivån finns förbehövliga ligger 0,8 Det närvaran-procent.ca
fortfarandede löpande överskott arbetsskadeförsäkringen harett men
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År ackumulerade under-000 beräknas detskuld till statsbudgeten. 2en
skottet borta.vara

Socialförsäkringens administrationEnligt 1997/98:41 m.m.prop. om
på öka.bruttoredovisning statsbudgetenf. ska användningens. 102 av

in-redovisas statsbudgetensinkomsterinnebärDetta att statens
arbetsskadeförsäk-bl.a.utgiftssidan. Inomkomstsida och utgifter

inkomsttitlar. Regeringenredovisningsker fortfaranderingen netto mot
tillämpasbruttoredovisning skaföreslår principen ävenatt ar-om

nuvarande reglerbudgetåret Enligt1999.fr.0.m.betsskadeförsäkringen
till-arbetsskadefonden medföras tillarbetsskadeavgiftemaska vars

Regeringenska täckas.arbetsskadeförsäkringenförgångar kostnaden
Arbetsskadeavgiften bör i fort-fonden.föreslår avveckling avennu

sedvanligtochbruttoredovisad inkomsttitelföras tillsättningen en
ändamålet.förredovisarfrån riksdagenanslagfinansierassätt ett som
skuldenfonden bokfördai äravvecklas. DenArbetsskadefonden bör

statsfinansiella kon-elimineraskanregeringen fiktiv ochenligt utan
budgetåretfr.0.m.föreslås genomfördbliFörändringensekvenser.

påverkasavtal inteochenligt lagförsäkrades rättigheter1999. Den av
ändras.statsbudgetenredovisningenatt

utgiftsnivå analyse-frånutgå dagensdirektivenenligt närVi ska
tillgodoräknainte vi kanbetyder dockförslagens effekter. Detta attrar

behöv-överstiger denarbetsgivaravgiftende f.n. 0,58 procent somoss
avgiftsnivån med.liga

arbetsskade-till000 000 krår 6 080för 1999 harbudgetenI avsatts
arbets-nuvarandemed denska finansierasutgifterförsäkringens som

välengångsinsatsemaföreslagnaskadeavgiften De1,38 procent. ryms
marginella löpande kost-arbetsskadeavgiften. Denuvarandedeninom

arbetsskadeavgiften med 0,004höjningnaderna motsvarar pro-aven
cent.
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Författningskommentarer9

i lagenändringlagtillFörslaget9.1 om

arbetsskadeförsäkring1976:380 om

Inledning1 kap.

§1
Ändringen försäkrings-avsnitt 7.2vårt förslag iföranledd attär av

iyrkesutbildning ellerså alla iutvidgasskastuderandeskyddet för att
skayrkesutbildningtillsyftarutbildningareftergymnasiala om-som
medförenadutbildningenarbetsskadeskydd ärfattas oavsett enomav

börföreskrifternaarbetsskada eller inte. De närmarerisk försärskild
ocharbetsskadeförsälcring1977:284förordningen§§i och 42 omges

personskadeskydd FASP.statligt
till yrkes-syftautbildningen skaeftergymnasialadenkravetAv att

exempelvistäckerarbetsskadeförsäkringen inteföljerutbildning att
allmänbild-eller enbarthobbybedrivshögskolestudier somsomsom

fast i FASPföreslår ska läggas ärvillkor attning. Ett annat som
miljö harskolmiljö eller istudier ividbara gällerskyddet somannan

praktikellertillämpande övningargällakantill skolan. Detanknytning
i undervis-ledorganiserade dennaskolasjälvautanför ettsomavmen

hemmiljö.studier iuteslutaAvsiktenningen. är att
arbetsmarknadsutbildningdeltar ifrån denskillnadTill m.m.som

meningendet heller intei FASPpunkt 1första stycket attenligt 2 § är
färd-arbetsskadeförsäkringensockså omfattasskaden avgruppennya

olycksfallsskydd.

arbetsskada2 Omkap.

1 §
framgår avsikten5.3.3övervägandena i avsnittvåra allmännaAv att

och klargöraförtydliga rättslägetandra styckettillägget imed attär att
också lagtsharfår extensivt. Sominte tolkasundantagsbestämmelsen

mobbningtrakasserier ochFörsäkringsöverdomstolenfast i domar ärav

l8-0l0510
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påexempel skadlig inverkan kan upphov till psykiska ellersom ge
psykosomatiska besvär sådan de kan betraktas arbets-art attav som
sjukdom.

Även andra kränkningar den försäkrade i hans eller hennes arbeteav
kan skadlig inverkan och leda till psykiskautgöra eller psykosoma-att
tiska besvär arbetssjukdom. Hit hör exempelvis olika formeranses som

starkt ovänligt bemötande vårdpersonal och andra kan utsättasav som
FÖDför dem de vårda eller service, jfr.är 1982:12satta attav ge om

elevtrakasserier lärare. ocksåHit hör kränkande särbehandling ellerav
andra brister i Likasåarbetsledning. bör psykiska besvär be-grova som

på kraftig vid andra starka påfrestningarpsykiska i arbetetstressror
FÖDkunna erkännas arbetsskada, jfr 1983:9 medverkan it.ex.som om

arbetstidsstudier.
framgårSom måsteden föreslagna lagtexten sig på-det röraav om

tagliga brister i arbetsrniljön. Det sig självt all-säger gränsenatt mot
svårvantrivsel med arbetsuppgifterna kan dra.män Deattvara numera

från fårlagfästa undantagen det generella skadebegreppet emellertid
någotinte locka till slentrianmässigt avvisande anmälanav en om ar-

betssjukdom på påfrestandegrund psykiskt förhållanden i arbetet.av
vårDet bör enligt mening fordras innanutredning ien noggrann man

enskilt fall ställning till det sig undantag angivetrörett tar att ettom av
från ocksåslag huvudregeln psykiska och psykosomatiska sjuk-att

domar faller under det generella skadebegreppet.

3 Ersättningkap. vid sjukdom och rehabilitering

4 §
föreslårVi reglerna den ersättningsforrnen, omställningser-att om nya

tvåsättning, ska in i denna och följande paragrafer. Förslaget tilltas
omställningsersättning har utförligt motiverats i avsnitt 5.10. Omställ-

framgår första stycket tvåningsersättning ska underutgessom av
huvudförutsättningar. Dels den försäkrade till följd sin arbets-att av

fått förvärvsförrnåga påskada har sin nedsatt det krävs för liv-sätt som
enligt 4 kap. och 3 §§, dvs. den försäkrade efter den1ränta att mer

beståendeakuta sjukdoms- och läkningsprocessen har nedsättning ien
förvärvsfönnågan. genomgårDels den försäkrade förebyggandeatt
medicinsk rehabilitering eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

tredje stycketSyftet ska vidare enligt den försäkrade skaattvara
återfå förvärvsförmåga,eller behålla helt Stårsin eller delvis. det klart

frånredan början detta inte möjligt, bör förutsättningarna för liv-äratt
i stället.ränta prövas
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förfjärde stycket kunnaska enligtSärskilt omställningsbidrag utges
under rehabiliteringen.försäkrade hartäcka kostnader denatt som

särskilt bidragska gälla förmotsvarande reglerTanken är att en-som
§ligt 22 kap. 10 AFL.

5 §
gälla vad före-tillämpliga delarska iomställningsersättningenFör som

uppmärk-förförsäkringskassansskrivs i 22 kap. AFL attansvarom
samverka i reha-och förrehabiliteringsbehovenskildesden attsamma

vidare planeringenskyldigheter denförsäkradesbiliteringen, den samt
rehabiliteringen.av

behållas, dras inOmställningsersättningförmånen kunnaska vidare
rehabiliteringsersätt-gäller försituationerned ieller sättas somsamma

ningen.
utgåendeockså minskas medskallOmställningsersättningen annan

får tid.förden försäkradeersättning sammasom

6 §
gällerutifrån principerdeska beräknasOmställningsersättningen som

livränteunderlag i 4 kap. LAF.för beräkningen av
förmåner ochskattepliktigasemesterersättningSemesterlön, samt

omställ-kvarstår under tidenfaktisktkostnadsersättningar rentsom
från underlagetdock räknas bort sättskallningsersättning utges

i 3 kap. 2 § AFL.angessom

8 §
särskildaden föreslagnainnehåller bestämmelsernaParagrafen ar-om

betsskadeersättningen.
karens-arbetskadade fördenkompenseramed denAvsikten är att

avsnitt 5.9.motiverats iFörslaget harsjukdomstiden.underdagar
harfrågan försäkradedenstycket skaandraEnligt 8 kap. 3 § om

mån behövs förden detendast iarbetsskadaådragit sig prövas atten
stycket i före-framgår förstaenligt LAF. Somersättningbestämma av

utgå denbaraarbetsskadeersättningsärskild närvarande paragraf ska
livränta ellerenligt LAF, dvs.ersättningförsäkrade beviljas om-annan

sjukförmån kap. 2-3enligt 3undantagsfallställningsersätttning eller i
särskilduppfyllda förtvå krav behöverbetyder§§. Det attatt ar-vara

anledningkassan medDelsbetsskadeersättning ska kunna attutges. av
arbetsskada, delsersättningsanspråk skadangodkännerandra som en

faktisktomställningsersättning eller livräntaersättning i form etc.att av
detarbetsskadeersättningensärskildabeviljas. sättetDen är accesso-

till den kan intehuvudfönnån, och prövasrisk till rätten ensam.en
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Om å andra sidan de nämnda två kriterierna uppfyllda, fallerär sär-
skild arbetsskadeersättning automatiskt enligt reglerna andraiut
stycket. De innebär den arbetsskadade fåralltid ersättning tvåföratt
karensdagar. Men kan han eller visahon det under deatt senaste tre
åren grund arbetsskadan förekommit fler två karensdagar, skaänav
särskild arbetsskadeersättning efter det faktiska antalet karens-utges
dagar. detAtt den arbetsskadade ska visa varit frågadetär attsom om
fler karensdagar två beror försäkringskassan skulleän att annars
kunna svårigheterställas inför långtutreda sjukfall liggerstora att som
tillbaka i tiden.

fårBeviskravet långt.naturligtvis inte drivas för Kan den skadade
med lönebesked eller visa hon eller han varit sjuk ochsättannat att
haft fler karensdagar, bör det exempelvis räcka han eller hon göratt
troligt sjukdomen hade samband med arbetsskadan. 6 kap. 6I §att

årsLAF finns regel preskription. det gäller denNär särskildaen om sex
föreslås treårigarbetsskadeersättningen utredningsskäl preskrip-av en

tionstid.
Schablonersättningen och ersättningen för ytterligare, faktiska

utifrånkarensdagar ska enligt tredje stycket beräknas de principer som
Ärgäller för beräkning huvudförrnånen. det livränta huvud-ärav som

förmån, såhar vi för kunna förenkla handläggningen mycketatt som
möjligt föreslagit särskilda arbetsskadeersättningenden ska beräk-att

denna enligt 4 kap. 5-11 I fall ska densätt annatnas samma som
särskilda efterarbetsskadeersättningen beräknas reglersamma som om-
ställningsersättning enligt de föreslagna bestämmelserna i 3 kap. 6

såväl huvudförmånengäller omställningsersättningDetta när är som
vårdkostnaderersättning för eller dylikt.den i undantagsfallnär är

ersättning6 kap. Särskilda bestämmelser om

1 §
Tillägget i första stycket innebär till början samordnings-atten samma
regler ska gälla för omställningsersättning för livränta, folk-närsom
pension eller tilläggspension samtidigt, i form sjukbidragutges ex. av

förtidspension.Vidare klargörs samordningsregler skaeller att samma
omställningsersättning livräntagälla för beviljas elleren person som

på icke arbetsrelateradeoch vid tidpunkt grund sjukdomsbe-senare av
beviljas förtidspension prövningen till för-svär rättensom om av

månema samtidigt. Samordning ska endast till den del för-sker göras
månema Syftettäcka inkomstförlust. förhindraäratt attavser samma

försäkrade, del inkomstförlusten orsakatsden denatt av som av ar-
får både någonbetsskadan, full livränta och hel pension samord-utan
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imotiveratsharFörslagetöverkompenserad.därmed blirochning av-
snitt 7.1.

2 §
basbe-följeromställningsersättningutgåendeinnebärTillägget att

liv-detta sättförändringarvidomräknasochloppet somsammaav
räntan.

§5
upphävs.Paragrafen

Bestämmelsenparagrafen.ha kvarbehovlängreintefinnsDet attav
försäkradetiden denunderkundeLAFenligtersättning utgesattangav

och/rehabiliteringbehandlingmedicinskförebyggandeföremål förvar
till be-motsvarighetAFL. Enenligtrehabiliteringarbetslivsinriktad

§ LAF.kap. 4i 3finnsstämmelsen nu

Övriga bestämmelser8 kap.

1§
6.9.avsnittimotiveratsbestämmelse harkompletterandetillFörslaget

§3
skeså det kanförslagetenligt prövas snartarbetsskadeärende skaEtt

Komplice-absolut.intedockmånader, kravet ärinomeller senast sex
motiverakanskälsärskildaandra attellerutredningarmedicinskarade

Önskar prövadfå saksinförsäkradedendröja.måste senarebeslutet
harFörslagetdet.några hinderföreliggainteprincip motdet i mo-bör

5.6.2.avsnittitiverats

4 §
beslutsbefogen-socialförsäkringsnämndensåterfinnsparagrafdennaI

denskaÄndringen socialförsäkringsnämnden prövainnebär ar-het. att
Övriga beslut röromställningsersättning.tillbetsskadades re-rätt som

föreslår vibeloppomställningsersättningensochhabiliteringsinsatser
arbetsskadeersätt-beslutgällerDetsammatjänsteman.fattasska omav

förordningenin i 2 §skadettaföreskrifterföreslår tasVining. att om
lagenenligtärendenvissabehörighet avgöra1988:1542 attom

arbetsskadeförsäkring.1976:380 om
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9.2 Förslaget till lag ändring iom

lagen 1977:265 statligtom

personskadeskydd

10 §
Den särskilda arbetsskadeersättningen ska utgå till denäven som er-
håller ersättning enligt lagen personsskadeskydd.om

13 §
Genom ändringen i denna paragraf höjs ersättningsnivån den sär-
skilda sjukpenningen enligt LSP till 90 ersättningsunder-procent av
laget för den inte grund anställning kollektivavtal harsom av genom

såtill mycket i sammanlagd sjukersättning.rätt Förslaget har motive-
i avsnitt 7.3.3.rats

9.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1969:381 allmän försäkringom

3 kap. Om sjukpenning

5 §
För klarlägga tillämpningen avräkningsreglema mellan LAF ochatt av

införsAFL i paragrafens första stycke e den sjukpenninggrundandeatt
inkomsten ska omställningsersättning och livränta enligtomprövas när
LAF beviljas den försäkrade.

I konsekvens med detta följdändring i paragrafens tredjegörs en
stycke.

Tillägget i paragrafens femte stycke innebär den försäkradeatt om
blir sjuk dåunder tiden omställningsersättning och livränta betalas ut
skall försäkringskassan beräkna sjukpenningen sjukpenninggrun-en
dande inkomst fastställs på grundval enbart den inkomst egetsom av av
arbete den försäkrade kan få under tid.antassom samma

7§
paragrafensI åttonde stycke förtydligatshar vid prövning denatt av

försäkrades till sjukpenning frånbortses denrätt nedsättning av
förmågan eller möjligheten bereda sig inkomst arbeteatt genom som
ligger till grund för utgående omställningsersättning och livränta enligt
LAF.
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rehabiliteringsersättningochOm rehabilitering22 kap

15 §
rehabilite-punkten innebärstycke 2paragrafens förstaTillägget i att

den för-med det beloppminskaskommerringspenning enligt AFL att
omställningsersättning enligt LAF.fårtidsäkrade för somsamma

Även rehabilite-underenligt AFLsärskilda bidragetdet utgettssom
förförsäkrademed det belopp denminskasringstid kommer att samma

omställningsbidrag enligt LAF.får särskilttid som

iändringtill lagFörslag9.4 om

1928:370kommunalskattelagen

22 §anvisningarna tillUr

omställningsersättningenocharbetsskadeersättningensärskildaDen
inkomst,förmånen grundasskattepliktig intäktskall utgöra somom

näringsverksamhet.tillhänför sig

32 §anvisningarna tillUr

arbetsskadeersätt-också särskildadenhänför sigtjänstTill intäkt av
på för-förmånen grundasomställningsersättningen,ningen och om

sig till tjänst.hänförvärvsinkomst, som
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administreradtilläggsförsälcring
arbetsmarknadens parterav

Inledning10. l

vi berätta-vår socialförsäkring. SomäldstaArbetsskadeförsäkringen är
första lagenavsnitt kom denvårt inledande kapitel l.lide om-om

grund-denflera decennierrådet Undertill redan 1901. ettensamgav
skadorförvärvsarbetande vidförsäkringsskydd förläggande grupper av

i arbetslivet.
försäk-dock den allmänna60-talen harFrån framför allt 50- och

grundläggandedetkommitalla medborgareringen för överatt ta
arbetsoförmåga ålderdom.och Dennabeståendesjukdom,skyddet vid

årvåra underdagar,fram till iutveckling har fortsatt även senareom
med-kommitfinansernade offentligaoch krisen isjälvriskaspekten att

ersättningsnivåernedskärningar iföra m.m.
arbetsmarknadenden privataslöt1970-taletI början parternaav

Sådana avtalvid arbetsskada.trygghetsförsäkringavtalsärskilda om
skadatsarbetsmarknaden. denDei princip helatäcker ger somnumera

svedabl.a. förskadeståndsrättsliga regler,ersättning efteri sitt arbete
ellerarbetsgivarenoberoendeochoch värk och lyte annanav ommen,

skadeståndsansvarig.kan göras
hel-arbetsskadeförsäkringen1977 blevtillkomsten LAFGenom av

i prin-förvärvsarbetande och omfattaallagällatäckande. Den korn att
arbetsskadeförsäk-framstår emellertidarbetet. dagalla skador i Icip

nedskärningaroch dedecenniemas utvecklingringen efter de senaste
den särskildafrämstockså försäkringendrabbat den attgenomsom -

huvudsak komplette-itagits bortarbetsskadesjukpenningen somen-
ersättningar dendefyller vissarande försäkring. Den ut ges avsomav

arbeteskadats i sittdenförsäkringen ochallmänna garanterar ensom
beståendeinkomstbortfall vidkompensation förhundraprocentig ar-

betsoförrnåga.
kom-arbetsskadeförsäkringbehålla särskildförMotivet är attatt en

förvärvsarbetande löperskaderiskför den särskilda attsompensera



Alternativet med tilläggsförsähing... SOU 1998:37298 en

betydelsefulldrabbas skada. Arbetsskadeförsälcringen spelar även enav
ocksåförebyggande arbetarskyddet. Viktigt arbetsskade-roll i det år att

med de olika trygghetsförsäkringamaförsäkringen tillsammans garan-
skadeståndsrättsligaersättning enligt grunder. Därmedskadadeterar

skadeståndsprocesser mellan arbetsgivare och arbets-undviks raden
tagare.

våraenlighet med direktiv möjlig-kapitel undersöker vi iI detta
arbetsskadeför-utvecklingen lyfta bortheterna fullfölja attatt genom

från socialförsäkringen. Arbetsskadeför-säkringen helt den offentliga
arbetsmarknadens idå stället bli försäkringen skulle i parterett ansvar

vid arbetsskada.tilläggsförsäkringform av en

Våra direktiv10.2

hade iframhålls och arbetsskadekommitténvåra Sjuk-I direktiv att
arbetsskada bordeförsäkringsskyddet vidgranska huruppdrag ut-att

ohälsoför-sådan skulle samordnas medförsäkringformas och hur en
utfor-skulle försäkringentill kommitténsäkringen. Enligt direktiven

handhas arbets-finansieras ochtilläggsförsäkring avsommas som en
tilläggsförsäkring skulletecknaSkyldighetenmarknadens attparter. en

lagstadgad.vara
Försäkringsskydd1995:149delbetänkande SOUkommitténsAv

medförstahandsaltemativdirektivensframgickvid sjukdom att en
organisatoriskaarbetsskada där dettilläggsförsäkring vidobligatorisk

möjligtintelåg på arbetsmarknadensoch finansiella parteransvaret var
uppnåskunde mellanintegrundgenomföra parter-attatt samsynav

na.
1996: 113slutbetänkande SOUi stället i sittKommittén prövade

rehabilitering detsjukdom ochförsäkring vidallmän och aktivEn om
behållasarbetsskada bordesärskilda skyddet vid staten or-som en av

tecknasobligatorisk försäkringellerganiserad försäkring avsomenom
försäkringsgivare föredra.konkurrerandearbetsgivare hos attvore

offentligmedprövning fördelarnaKommittén fann vid denna att en
något förslaginte lägga framså valdeförsäkring att attstora manvar

kon-arbetsgivare hosförsäkring tecknasobligatorisk avsomom en
försäkringsgivare.kurrerande

utredaren skavår utredning heter detdirektiven tillI pröva ettatt
innebärande arbets-arbetsskadeförsäkringtill nuvarandealternativ att

finansiellaorganisatoriska ochdetmarknadens över ansvaretparter tar
vid arbetsskada. Ingetobligatorisk tilläggsförsäkringför närmareen

framhållsprövning. endastvid denna Detvad ska beaktassägs somom
ocksåoffentlig försäkringbeträffandei direktivenvadatt sagts ensom



SOU 1998:37 Alternativet med tilläggsförsäkring.. 299en

ska iakttas i detta alternativ. utredarenOm finner det motiverat bör
effekterna förslaget belysas utifrån olika branscher och olika storlekav

företag.
slåVi vill fast ingenting i direktiven anledning liksomatt attger oss

ocksåSjuk- och arbetsskadekommittén alternativ medpröva ett en mer
alltsårenodlad privatisering arbetsskadeförsäkringen, alternativettav

låtdär arbetsgivarna enligt lag har teckna försäkring förattvara en- -
Frågan sådansina anställda hos valfri försäkringsgivare.en om en

frånprivatisering finner vi därmed avförd diskussionen i sambandvara
vårmed utredning.

till Sjuk- och10.3 Direktiven
arbetsskadekommittén

vår utredning alternativet medavsaknad direktiv förI närmare enav av
vårttilläggsförsäkring kan viss ledning för arbete häm-obligatorisk en

gångfrån Sjuk- och arbetsskadekommittén ide direktivtas gavssom en
fråga.denna

Sjuk- och arbetsskadeberedningen. DennaKommittén föregicks av
länma förslag till ordningtillsattes 1993 och hade i uppdrag att en ny

arbetsskadaförsäkringsersättningar vid sjukdom ochför lagfästa som
försäkringsutgiftema inte ingick i statsbudgeten.innebar att

beredningen framgick huvud-direktiven Dir. 1993:44 tillAv att
arbetsmarkna-försäkringarna tillalternativet skulle föra överattvara

kostnaderna förskapa förutsättningar fördens och därmed attparter
för löne-arbetsskadeförsäkringama beaktades inomsjuk- och ramen

också alternativ detdels vilkabildningen. Beredningen skulle överväga
dels alternativde nuvarande försäkringssystemen,fanns utveckla ettatt

obligatoriskaarbetsskadeförsäkringama tecknadesdär sjuk- och som
försäkringsgivare.försäkringar hos konkurrerande

ochfick direktiv i april 1995Sjuk- och arbetsskadeberedningen nya
direktivenparlamentarisk kommitté. I deombildades till nyaen

tilläggsför-254 inledningsvis i allmänt avsnitt1995 betonades ett om
behålla medinriktningen borde nuvarande ordningsäkringar attatt vara

nivåtill viss ochallmän försäkring ersättningsom ger upp enen
fall kompletterande ersättning där-tilläggsförsäkringar i vissasom ger

för dessadet organisatoriska och finansiellaGenomutöver. ansvaretatt
tilläggsförsäkringar ligger arbetsmarknadens parter tar parterna an-

omfattningenför del det samlade försäkringsskyddet, och avsvar en av
detta tillgängligt löneutrymme.vägs mot
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så möjligtframhölls bör ha frihetVidare stor att ut-att parterna som
statlig in-tilläggsförsäkringar i förhandlingarforma villkoren i utan

försäkringarna samspelar medeftersom de olikablandning. Men var-
uppfylla krav effek-samlade försäkringsskyddet skaandra och det

såväl samhällsekonomiska statsfinan-finns dettivitet och rättvisa, som
villkoren i tilläggsförsäkringarna.siella skäl ställa kravatt

tilläggsförsäkringarna inte bör leda till denTill dessa hör attatt
för det samlade försäkrings-försvinner bör finnassjälvrisk attsom
också undvikas försäkrings-effektivt. börskyddet ska Det attvara

skilja sigi allt för hög grad kommeromotiveratvillkoren sätt attett
Påavtalsområden. sikt försäkringsstrukturmellan och är engrupper

stabil.uppfattas orättvis intesom som
försäkringen inteutgångspunkt den allmännabordeEn attvara
det visar sig nöd-innehålla några minskningsregler. Ombehövaskulle

försäkringsskydd rättvist ochuppnå samlatförvändigt ärettatt som
utformningenförmöjlighetereffektivt, ska sättaattstatens avramar

bådeomfatta deborde bl.a.analyseras. Analysentilläggsförsäkringar
möjlighe-sjukpenningförsäkringen ochiminskningsregler fannssom

detförskattelagstiftningförsäkrings- ochinom sättaattterna ramar
försäkringenallmännagår vad denförsäkringsskydd utöversom ger.

arbetsskadekomrnitténtill Sjuk- ochframhölls i direktivenDet att
överenskommelser. Menfrivilligabör byggatilläggsförsäkringarna

arbetsförmågavid nedsattinkomstbortfallförsäkring fördet gällernär
lagstadgad skyldighetdet dock finnasarbetsskada bordeorsakad enav

analysera hurborde särskilttilläggsförsäkring. Kommitténtecknaatt en
och sköttarbetsskada, finansieradvidsådan tilläggsförsäkring av ar-

ohälsoför-den allmännasamordnas medbordebetsmarknadens parter,
såvittbehövakunde därvidövervägandensäkringen. Särskilda göras

och uppdragstagare.egenföretagareför arbetsskada förgäller ersättning
nuvarande reglerbordefråga arbetsskadebegreppetI tas ut-somom

arbetsskada.gångspunkt för vad skulle godtas somsom
försäkrings-grundläggandesåledes debordeInriktningen attvara

för finansieringenformernaarbetskadeförsälcringenvillkoren för samt
såfinansieringenförArbetsmarknadensfast i lag.läggs parter ansvarar

för lönebildningen.beaktas inomförsäkringens kostnaderatt ramen
direktiven bildaborde vidare enligtArbetsmarknadens parter en

ordförandekommitténsunder ledningsärskild referensgrupp avsom
tilläggsförsäk-förkringbl.a. skulle söka finna ramarnaen samsyn

ringar.
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arbetsskadekommitténs arbeteochSjuk-10.4

tilläggsförsäkring viddenframhåller kommitténdelbetänkandetI att
från komplette-sig dagensskiljeri direktivenarbetsskada som anges

innehållet imaterielladetkollektivavtal bl.a.enligtringar attgenom
skaläggas fast i lag. Detsammadelar skatilläggsförsälcringen till vissa

Kommitténsadministration.finansiering ochockså förgälla formerna
frågor kringgälla dekommiti huvudsakdiskussioner har därför ut-att

föremål förbehöva bliskulleförsäkringsskyddetforrrmingen somav
frågor försäkrad personkrets,granskatKommittén harlagstiftning. om

tillalternativfinansieringsformerersättningsregler,skadebegrepp, samt
vilka kravkommittén diskuteratVidare harÖvergångsbestämmelser.
sådan för-administrationförställer formernaEG-rätten ent.ex. av

säkring.
Övriga mellan deöverlåtit till diskussionfrågor kommitténhade re-

sakkunniga iingickarbetsmarknadensför parterpresentanter somsom
kon-kundei referensgruppensammanträdekommittén. Vid gruppen

nödvändigtilläggsförsäkringarfråga ärden iattstatera somomsamsyn
anledningendensaknades. Avarbete inombedrivaför ettatt gruppen

utredamedarbetetmeningsfullt fortsättakommittén det intefann attatt
arbetsskadavidtilläggsförsälcringför denoch formerförutsättningar

direktiven.ihade angettssom

och förslagVåra överväganden10.5

Inledning10.5.1

arbets-Sjuk- ochvid därså långt möjligtnaturligt viDet tarär att
direktivenVårt enligtuppdrag prövaslutade. ärskadekommittén ettatt

innebärarbetsskadeförsäkringnuvarandealternativ till av ar-ensom
obligatoriskfinansieradorganiserad ochbetsmarknadens parter

förkortad TVA. Eni fortsättningenarbetsskadatilläggsförsäkring vid
led-söka visstidigarehautgångspunkt vi kan nämntsär attsomsom

devi iakttaSamtidigt skakommittédirektiven.från de tidigarening
huvud-vår prövningvåra direktiv föriförutsättningar angetts avsom

försäkring.offentligfortsattalternativet med en

Allmänt TVA10.52 om

uttalatarbetsskadeförsäkringenförkostnadernainnebärTVA att mer
försäkringensskullefortsättningenproduktionskostnader. Isomses
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kostnader åtminstone för skador inte längre belasta statsbud-nya- -
geten.

Som framhölls i direktiven till Sjuk- och arbetsskadekomrnittén tar
arbetsmarknadens för del det samlade försäk-parter ett ansvar en av
ringsskyddet organisatoriskt och finansiellt förattgenom svara en
tilläggsförsäkring. Eftersom kostnaderna för skaTVA betalas av ar-
betsgivaren och därmed, åtminstone indirekt, kan inkräkta på det sam-
lade löneutrymmet, finns det intresse hosett gemensamt parterna att se
till kostnaderna skäliga förhållandei till med försäkringenäratt nyttan

till försäkringsskyddet. återkommerSom till måste det dock under-
alla förhållanden läggas fast i lagen vissa grundläggande påkrav för-
säkringens innehåll.

Utan föregripa diskussionen det gäller finansieringen detnäratt är
väl utgårimligt från kostnaderna för offentlig försäkringatt mot-en av
svarande slag ska bestämma hur mycket lägre arbetsgivarav-när man
gifter arbetsgivarna fåska i kompensation för försäkrings-attsom
skyddet läggs DärefterTVA. haröver parterna ett gemensamten
intresse så kostnadseffektivTVA möjligt. Samtidigt blirärattav som
det vinst samhällsekonomiskt, kostnaderna kan minskas för atten om
administrera försäkring oförändrad nivå.en

Främst arbetstagarsidan bör med TVA ha möjligheterstörre atten
verka för skydd tillgodoser medlemmarnas intressen och behov.ett som

årensDe utveckling den offentliga arbetsskadeförsäkringensenaste av
har kritiserats den fackliga rörelsen för den inneburit alltföratt ettav
dåligt skydd det gäller besvär i rörelse- och stödjeorganen.när Iex.
sådana avseenden skulle arbetstagarsidan med TVA ha möjligheteren

diskutera försäkringens utformning direkt.att mera
Arbetsgivarsidan ocksåhar givetvis intresse försäkrings-ett attav

skyddet uppfattas tillfredsställande. försäkringenOm skullesom av-
lägsna sig frånför mycket det skadeståndsrättenskydd den vanligasom
erbjuder, ökar riskerna för det väcks skadeståndstalan arbets-att mot
givare enligt den allmänna skadeståndsrätten. Exempel från andra
länder, där denna regel, inte till efterföljdärtyp av processer manar
bl.a. ekonomiska skäl. Processkostnadema blir inte sällan höga.av

lagändringarDe vidtogs 1993 hade till syfte söka hejdaattsom
den mycket snabba utvecklingen försäkringen skeddeav som genom
rättspraxis. Som vi konstaterar på ställe i betänkandet uppnåddesannat
detta syfte kanske till och med förväntan, lagstiftningenvälöver när
ändrades. Det kan förutsättas arbetsmarknaden medatt parterna ett

för TVA skulle ha omedelbart intresse igemensamt ett attansvar av en
motsvarande situation reglera försäkringsvillkoren innan utvecklingen
gått långtför i oönskad riktning.
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lagregleradsåledes lättarekanförsäkring änavtalsbundenEn en
sådanEtterfarenheternaeftersomjusteras allt växer.försäkring system

ocksågivetvislagstiftning,0rd flexiblare ävenmed andra änär om
Försäkringsgivamaviss tid.underbinderkollektivavtalen parterna en

för försäkringen.också särskiltfårförsäkringstagamaoch ett ansvar
blir benägengoodwill-skältillkan leda attDet er-att gemerman av

lagregleratskadelidande ifall, dentveksammaisättning när ettäven
ocksådomstolsprövning. Mantillhänvisas ärriskerar att mersystem

ersättningsvillkorenförbättrafortlöpande änangelägen att om upp-om
lagstiftaren.liggeruteslutandeutvecklingenövervakagiften att

TVAåberopats förhari diskussionenskälviktigtEtt annat ensom
skulle öka. Ar-rehabiliteringeffektivförförutsättningarnaär att en

ekonomisktdirekti dag haskullebetsgivama sätt än ettannatett
såochså utsträckningrehabiliterades ide skadadeintresse storattav

intresseockså förstagivetvismöjligt. Detta är ett rangenssnart som
ekonomiska skäl. Detdå bara äroch intearbetstagarsidan,även av

inblan-fler instansertill fickledaskulleTVAvisserligen attattsant
rehabilite-förhuvudsakligarehabiliteringsarbetet. Detdade i ansvaret

arbetsgivaren.framgentdock ochvilarskadadedenringen nuav
följande kandetmed TVA Somdå nackdelarnaVilka är avser

vidareinteLAFutformad dagensförsäkringoffentlig utansomen
försäkradeförsäkring. Vissaavtalsbundentillöversättas grupper aven

devissaförsäkringsskydd, ochreguljärtutanförfallariskerar ett avatt
önskvärdsaknariskerarförsäkringsvillkoren motsva-nuvarande att en

righet i TVA.en
lämpligtfrågan det kanocksåmåste attSjälvfallet varaomresaman

all-från dearbetsskadeförsäkringenadministrerauppgiftenbort attta
skaArbetsskadeförsälcringen ettförsäkringskassoma. varamänna

mellansamordningenochförsäkringen,allmännatill denkomplement
förfogarFörsäkringskassomauppgift.viktigförsäkringsformema är en

bådeharochhela landetsprittvälkontorsnät överäröver stortett som
skade-för kunnabetydelse avgöraharuppgifterkunnande och attsom

Även tillhörarbetsskadeärendenajustpå riktigtärendena sätt. enom
socialför-deldärmed kostsamochsvåradministreradförhållandevis av

tilladministreraskunnaskullesvårt TVAdetsäkringen, är attatt tro en
LAF.låga kostnaderlika som

prövningen rättendagenssak medviktig ärEn attsystem avannan
förtroendevaldafallsvårbedömda görsersättning i allatill avmer

förtroendetstärkaBl.a. försocialförsäkringsnänmd.iledamöter atten
för-bradetregeltillämpningen harför attallmänhetenhos ansetts vara

finnsärenden. Detvissahandläggningenimedverkartroendevalda av
ochbåde bättrekanskaderegleringen görasdock de attmenarsom
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snabbare tjänstemän fackmän området, ochär de förtro-attav som
endevaldas roll överdriven.är

Om TVA skulle administreras i huvudsak TFA,sättsamma som
innebär detta å andra sidan i praktiken bara behöver ha endaatt man en
försäkring två,i dag LAF och TFA. Det bör innebära mindre kost-mot
nader för information och slipper dubbla transaktionskostnaderatt man

i övrigt. ocksåDet förenklaräven för den försäkrade, han eller honnär
vill kräva ersättning för arbetsskada. frågaEn ska diskuterasen som

möjligheternanärmare differentiera avgifterna tillär för-attsenare om
säkringen inte inom TVA. betyder såDet i fallär större medatt man
avgiftssättningen kan stimulera till arbetsmiljöförbättringar. Dessutom
får kostnaderna för försäkringen bäras efter risken i respektive bransch.
Detta kan sig frånrättvist i varje fall samhällsekonomiskte mer syn-
punkt

övergångEn från offentlig arbetsskadeförsäkring till ad-en en som
ministreras arbetsmarknadens sammanhänger i månviss medparterav
den fråga två årende har diskuterats flitigt,större näm-senastesom
ligen ska samla de olika utbetalningssystemen hos försäk-om man
ringskassoma eller hos kommunerna eller någoneventuellt hos annan
särskild utbetalningsmyndighet. lägga justAtt arbetsskadeförsäkringen
med dess ersättning för inkomstförlust organisation kan sägasen ny
motverka den till håll.samordning finns andrasträvan som

Arbetsskadeförsäkringen samtidigt i dag efter årensdeär senaste-
ganska dramatiska utveckling ganska liten försäkringsgren hosen-
försäkringskassorna. Arbetsmarknadens har redan avtalenparter genom

trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och dessas motsvarig-om
heter på håll för främst de ideella ersättningama tillannat ett ansvar
den skadats i sitt arbete. administrerarDe TFA i dag har där-som som
för kunnande området,och erfarenheter ocksåoch de i vissavgör

fråganutsträckning det alls föreligger arbetsskada.om en
Erfarenheterna från den nuvarande prövningen arbetsskadeären-av

den de allmänna försäkringskassorna tyder också på skulleatt man
kunna få bättre och sakkunnig handläggning de iblanden mer av
mycket komplicerade ärendena, administrationen kunde koncentre-om

i stället för finnas utspridd antal lokalkontoratt ett stortras som nu
hela landet. Vikten för den försäkrade ha till hand-över näraattav

läggaren ska heller inte överdrivas. utredningenDen redan igörsmesta
dag med och telefon.post per
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fråganocharbetsskadekommitténSjuk- och10.5.3

försäkringarprivataom

renodlad privatiseringmedalternativetgranskningVid sin ar-avenav
fleraarbetsskadekommitténochSjuk-betsskadeförsäkringen fann pro-

någotlägga framstannade för intekommitténgjordeblem attattsom
sammanhangskäl i dettakan finnasprivatisering. Detförslag attom en

tänkas i alter-problem kaneller liknandenågot undersöka sammaom
med TVA.nativet

direk-enligtarbetsskadeförsäkringenhuvudinvändningEn attvar
det följerförsäkringen. Avallmännatill denskulle sekundärtiven var

sigkanförsäkringspremienandeladrninistrationskostnadens teatt av
såpremierdifferentieringförVidarealltför utrymmetstor. avenvar

skadeföre-bedrivaförsäkringstagamafördrivkrafternalitet ettattatt
tillräckligt starka.blirarbete intebyggande

starka,likaintealternativet TVAiinvändningar kanDessa anses
hakommerockså Skillnadenhär.de finns är attattäven man nuom

Adrninistrationskostnadenmed TFA.slå TVAmöjlighet att samman
avseendekostnader i dettaförharjämföras med vad TFAdärförkan

endastdockföreslår det följandeivi ärarbetsskadelagDen av-somnu.
Ävenarbetsskadeförsäkring.nuvarande lagendensedd ersättaatt om

alternativetiprerniesättning blirdifferentierad störreförmotivet en
TVA.

arbets-generellafrån detutgickarbetsskadekommitténochSjuk- att
privatdå det ikonstateradebehållas. Manskulle ettskadebegreppet att

försäkrings-riskdenbedömamåste möjligt ettatt somsystem vara
arbetsskade-striktkommitténenligtkräveråtagande innebär. Detta ett
medicinskt-endast innefattarsjukdomssidan,påfrämstbegrepp, som
fall tvingasskador. Iuppkomstorsaker tillkändavetenskapligt annat

glid-kommandeokändförförsäkringsbolagen avsättaatt enreserver
efterhand kom-ikan inteFörsäkringsgivarenbedömningspraxis.ning i

försäkringsåtagandetinnebärdetriskökningsig för den att om-pensera
Försäk-ersättning.tillberättigatintetidigaresjukdomarfattas somav
mycketblidärmedriskerarprivatiserad försäkringringsskyddet i atten

denföljakunnapå smidigtkommer inte sättstatiskt och t.ex.att ett
utveckling.vetenskapensmedicinska

arbetsskadekomrnitténs slut-Sjuk- ochövertygadeVi inteär attom
privat-fråga. Skillnadernadelar i dennatill allariktiga motärsatser

Arbetsmarkna-det gäller TVA.också tämligenalternativet närär stora
intressesammanfallandeoftaochhakommerdens ett stortatt avparter

medicinskt-tekniskaföljer denskadebegreppförsäkringens ut-både att
sjukdomsorsaker,ochsjukdomarhelteventuellaochvecklingen att nya

utvecklingen,tekniskadentill följdexempelvisuppträdakan avsom
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blir täckta försäkringsskyddet. Parterna har också ganska goda möj-av
ligheter utvecklingen och försäkringensmöta kostnader ochatt avväga
därmed premiesättningen vid förhandlingsbordet detta skulle visaom
sig nödvändigt.

10.5.4 Slutsatser förutsättningarna för TVAom

Vi någradet inte föreligger avgörande hinder föraatt mot attanser
för arbetsskadeförsäkringenöver arbetsmarknadensansvaret

i form tilläggsförsäkring vid arbetsskada TVA.parter av en
Flera sakkunniga arbetsmarknadspartema irepresenterar ut-som

redningen har dock uttryckt starka tvivel på möjligheterna iatt nuva-
rande situation föra i enlighet med det alternativ vi haröver ansvaret
haft i uppdrag pröva.att

Om alternativet genomförs, föreslår vi försäkringsplikten föratt
arbetsgivare teckna försäkring tillsammans med de grundläggan-att
de försäkringsvillkoren ska läggas fast i lag, kallad Arbets-en ny
skadelagen.

Av vad hittills de allmänna förutsättningarna för altema-sagtssom om
tivet TVA följer vårenligt mening några avgörande hinderatt motmer

sådan lösning inte föreligga, förutsatt arbetsmarknadensatten syns
beredda axla för denna.ärparter att ansvaret

TVA förutsätter arbetstagarorganisationema och arbetsgivaror-att
ganisationema på arbetsmarknaden träffar överenskommelser TVAom

kollektivavtal. Vi uppfattar vårt såuppdrag vi ska hurprövaattgenom
sådant alternativ skulle åtminstonekunna utformas i drag. Detett stora

blir sedan fråga för statsmakterna bedöma vilka möjligheter detatten
finns genomföra TVA praktiskt.att rent

Vi vill här anmärka flera de sakkunnigaatt representerarav som ar-
betsmarknadens i utredningen under vårt arbete har uttrycktparter
starka tvivel möjligheterna i nuvarande situation föra överatt an-

för arbetsskadeförsäkringen arbetsmarknadens i enlig-svaret parter
het med det alternativ vi har i uppdrag utreda.attsom

Det framför allt arbetsgivarsidan,är dvs företrädarna för Svenska
Arbetsgivareföreningen, Företagarnas Riksorganisation, Arbetsgivar-
verket och Landstingsförbundet, bl.a. det inte realis-ärattsom anser
tiskt det antal kollektivavtalsslutande i dag finnsatt stora parter som
arbetsmarknaden skulle kunna sig organisation fyllerena om en som

krav.TVAs
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arbetsmark-förföreträdaregjortsharpåpekandenAndra avsom
i altema-förutsättsslaglagreglering detnadspartema är att somaven

hindraroch ingetavtalsfriheteniingreppmed TVA atttivet är ett
arbets-föreskrifter iexempelvisfrånstatsmakterna att ennyasenare ge

gång varit överensskadelag, om.ensom man
det detså innebärobligatoriskTVA ska attdetNär att varaanges

försäkringtecknaskyldighetfinnasbörarbetsgivarnaför att somenen
detbörArbetsskadelagenkallarvilag. Av lagenfastlagd iär som --

försäk-uppgiftenhararbetsmarknadensframgå utseattvidare parteratt
for-försäkringsvillkorengrundläggandeOckså de samtringsgivare.

offentligtförhållande tilli lagen. Ifinansiering bör ettför angesmerna
Övriga för-regelsystemet.förenklingdock TVAinnebär avsystem en

böradministrationen,detaljbestämmelsemaliksomsäkringsvillkor, om
kollektivavtal.ikommaarbetsmarknadspartema överens om

ifrågor börolikabehandlas defortsättningen tasska iHär uppsom
Vissaöverlämnasbörvadrespektive parterna.Arbetsskadelagen som
före-dentilli kommentarernabehandlasfrågor kommersärskilda att

avsnitt 10.7.lagenslagna

personkretsenförsäkradeDenl0.5.5

försäk-ocharbetsgivare,allagällaprincipska iFörsäkringsplikten
förgällaskaanställda. Detsammaallaomfattaringsskyddet ska

uppdragstagare.respektiveuppdragsgivare
utföralåtersmå arbetsgivare,föreslår dockVi ar-annanatt som

försäkringsplikt.frånbefriadår, skatolv dagari högstbete varaper
försäkringen.ändå täckasanställd skasådanEn av

arbets-frivilligtecknavilldefå väljaskaföretagareEgna om
Även utbildning skaunderdei TVA. ärskadeförsäkring om-som

tecknatutbildningsansvarige hardenarbetsskadelagen,fattas omav
i TVA.arbetsskadeförsäkringfrivilligen

Allmänt

arbets-fastläggastidigare attbörArbetsskadelagen angettI som
iomfattaranställda. LAFsinaförteckna TVAskyldigagivarna är att

också egenföretagareanställdadvs. förutomförvärvsarbetande,dag alla
lagtidigaregällde enligtfrån vadskillnadTilluppdragstagare.och som

undantagingeti LAFländerandrafallet i görsoftafortfarandeoch är
anställ-verkligtarbetsgivaren,tillfamiljemedlemmar ettför omt.ex.
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ningsförhållande kan konstateras. Utöver förvärvsarbetande gäller LAF
under särskilda förhållanden också vissa studerande.

fråganKring anställd har det utbildat sig rikhal-ärom vem som en
tig rättspraxis. Arbetsskadeförsäkringen har liksom den allmänna för-
säkringen i princip arbetstagarbegrepp gäller inom civil-samma som

inom semesterlagstiftningen.rätten, närmast Det dock märkaär att att
rad anställningsforrner har kommit fram inom arbetslivet underen nya

de åren. stårSannolikt vi bara i början snabb utveckling.senaste av en
utgångspunktEn självklar arbetsskadelagens utformningnär disku-

så långtTVA det bara möjligt skaär erbjuda försäkrings-teras att är
skydd DefinitionenLAF. anställd bör kunnasamma grupper som av
följa den praxis utbildat sig inom den offentliga försäkringen.som
Någon anledning undantag för anställda anhörigagöra tillnäraatt ar-
betsgivare finns det inte heller.

Några huvudfrågor inställer sig emellertid försäkringspliktennär
ska bestämmas i arbetsskadelagen. En gäller också andra arbets-änom
givare kan försäkringspliktiga. småEngöras arbetsgivareärannan om
med bara tillfälligt ocksåanställda ska skyldiga teckna försäk-attvara
ring. tredjeEn vad ska hända anställd skadas arbets-är närsom en vars
givare har försummat fullgöra sin försäkringsplikt.att

TVA förutsätter arbetsmarknadens kommeratt överensparter om
inte bara de försäkringsvillkoren hur försäkringennärmare ävenutan
ska administreras, alltså eller vilka ska sköta den försäk-vem som som
ringsgivare. någonDetta kan tänkas ske i form ansluter tillsom nuva-
rande några fåAMF eller i eller fårandra bolagett parternassom upp-
drag hand försäkringen. utgår frånOmatt ta ävenatt statenom man
och andra offentliga arbetsgivare kollektivavtal med arbets-genom

organisationer ansluter till de organisationsformer väljstagarnas som
på den privata sidan eller väljer sådana, kommer småendastegna ar-
betsgivare inte tecknat kollektivavtal falla utanför.attsom

arbetsgivareSmå

Någon anledning lärrma små arbetsgivare utanför försäkringspliktenatt
finns det knappast Också smågenerellt. arbetsgivare inte ärsom
bundna kollektivavtal såledesbör i princip skyldiga tecknaattav vara

försäkring för sina anställda i arbetsmarknadspartemas försäkrings-en
bolag. Däremot kan låta den bara sporadisktöverväga ärattman som
arbetsgivare och i liten omfattning slippa. föreslårVi efter förebild från

stadgande i den finska lagen olycksfallsförsäkring regelett om en som
befriar den arbetsgivare från försäkringsplikt låter utförasom annan ar-
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förarbeteunderskadasår. Dendagartolvhögst enbete i somper
från TVA.ersättningfåändå kunnaarbetsgivare börsådan

uppdragstagareochEgenföretagare

enligtdetkundeuppdragstagareochegenföretagaregällerdetNär
särskildaarbetsskadekommittén behövas över-Sjuk- ochtilldirektiven

väganden.
vår meningenligtförsäkringspliktenbördeluppdragstagamasFör

anled-då finnasinteförefallerDetuppdragsgivama.tillknytaskunna
uppdrags-försäkringsplikten änfrån annatundantagning omgöraatt

kanHäromfattning.sporadiskochi litenuppdraglämnargivaren ut
tillämpning.motsvarandearbetsgivaresporadiskasmå,förregeln ges

norskaexempelvis denannorlunda. Ilägetegenföretagama ärFör
tecknavillhansjälv avgöraegenföretagarentill attdetlagen omär upp

godahakanEgenföretagaren sägasyrkesskadeförsäkring.frivilligen
kanförsäkringsskydd. Detbehovsittsjälvförutsättningar avgöraatt av

förvärvsarbetedetomfattningenberäknasvårt i förvägockså avattvara
sigkanEgenföretagarna attutföra. tvungnakommereller honhan seatt

sig för.deriskden utsättertäcker änförsäkringteckna mersomen
obligato-utanföregenföretagaren ettemellertid länmarOm man

egenföre-denhosverksamhetenförriskdetfinnsrium, att german
verk-konkurrensfördelar attstå utanförväljer genomatttagare som

till TVApremienförsäkringspremier. Ommedbelastasintesamheten
därverksamheterimärkbartsärskiltblidettakan pre-differentieras
kanManbyggbranschen. rentihög,tämligenblikanmien väntas som

särskiltskiljaväljervissa företag attmöjlighetentänka sig avattav
kanSamtidigtenmansföretag.tillverksamhet grupperskadebringande

försäkringen.utanförståväljalåg riskmed att
all-dengårtilläggsförsäkring utöversidanå andraTVA är somen

tänktskydd. Den extragrundläggande är attförsäkringens gemänna
normaltanställdriskerskaderisker,särskildaförkompensation ensom

haregenföretagarepåverka. Enmöjlighetbegränsadhar attendast en
påverkautsträckningikaneller honHanförutsättningar. storandrahär

det ärsjälvockså möjlighet avgöraoch harsjälv attarbetsmiljö omsin
oftast äregenföretagaren,låtaAtti TVA.medpremien somvärt att

från dessasigobligatorium ut-omfattadbli tersmåföretagare, ettaven
nödvändigt.integångspunkter

tilldet börviövervägandesamlat att egen-Vid uppvaraett anser
Väljer hanTVA.försäkring ifrivilligtecknasjälvföretagaren att en
för arbets-villkordet skedet, börhoneller göra somsammaatt
tecknafriArbetsgivaren attärbransch. eni annarstagarna samma



310 Alternativet med tilläggsförsäkring... SOU 1998:37en

försäkring vid arbetsskador i sitt arbete hos helt fristående, privaten
försäkringsgivare.

F örsäkringsslcydd under utbildning

LAF gäller i viss utsträckning vid utbildning.även Försäkringen gäller
bl.a. den deltar i arbetsmarknadsutbildning, inskriven vidärsom ar-
betsmarknadsinstitut eller genomgår arbetsträning har godkäntssom av
allmän försäkringskassa. Den efter fullgjord skolplikt genomgårsom
yrkesutbildning eller genomgår bl.a. årskurshögre i grundskolanm.m.
eller i gymnasieskolan omfattas försäkringen under imoment ut-av
bildningen då eleven utför arbete stämmer med elleröverens tillsom
sin liknar sådant vanligen utföres vid förvärvsarbete.art som

Som framgår plats i detta betänkande har Kammarkolle-annan
giet hemställt förbättrat personskadeskydd för studenter.ett Kolle-om

påpekargiet andelen studenter så detatt finnsär anled-stor attnumera
ning jämföra denna villkor med andrasatt i samhället, ochgrupps att
universitetsstudier periodvis innebär alternativ till yrkesarbete ochett

förutsättning för framtidaär yrkesarbete för många.en
Kraven förbättrat försäkringsskydd för elever inomett olika ut-

bildningar har ständigt vuxit. Samtidigt floran utbildningarär storav
och mångfacetterad. Mycket talar för TVA bör för allaöppnasatt
elever under den tid de deltar någoni form organiserad utbildning. Iav
stället för obligatorium bör emellertid tänka sigett det blirattman upp
till varje utbildningsansvarig eller motsvarande ställning till be-att ta
hovet försäkringsskydd och teckna frivillig försäkring i TVA.av

F örsäkringsskyddet vid försummad försäkringsplikt

I princip alla anställda ska enligt vad vi tidigare kommit fram till vara
omfattade försäkringsskyddet. Försäkringsplikten ska åviladockav ar-
betsgivaren. Frågan dåblir vad ska hända någon anställdsom om
skadas i sitt arbete det visar sig arbetsgivaren har eftersatt sinattmen
försäkringsplikt.

Inom dagens TFA gäller AMF går in och den skadadeatt ersätter
enligt försäkringens regler arbetsgivaren bunden kollektivav-ärom av
tal. De utbetalade beloppen kräver AMF sedan tillbaka den försum-av
lige arbetsgivaren. Vi motsvarande regler bör gälla inom TVAattanser
och då generellt för alla anställda.
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bevisreglerochArbetsskadebegrepp10.5.6

finnsskadebegreppgenerelladetföreslår skaTVA övertaVi somatt
deså över-sådant begrepp är attmed storaFördelarnai LAF. ett

bevisreglernuvarandeockså LAFsföreslårVinackdelama. attväger
alternativ för-framläggerockså TVA även ettinomgällaska men

skade-hålldel inompåfinnsbevisregel,enklareslag ensomom en
ståndsrätten

riskerTVAinnebär inom störreskadebegreppgenerellt avEtt
Försäkringspremier-försäkring.offentliginomekonomisk änart en

kundevisstetidigare inteockså skadormåste täcka varamansomna
arbetsrelaterade.

elleradministrerasTVA ettemellertidVi pekar avatt somen
risksprid-godmycketinnebärförsäkringsbolagfåtalkanske enett

goda.återförsäkringtillmöjligheternaochning anses varaatt
arbetsmiljönifaktorberorskadorgällerdet somNär ensom

ersättnings-ibegränsningarföreslår vissaviokändvarittidigare
basbeloppetgånger000högst ltillskadehändelsevarjeförrätten

lagenenligtbasbeloppetgånger00010tillserieskador högstföroch
försäkring.allmänom

Direktiven

hörinom TVAgällaskaarbetsskadebegreppvilketFrågan en-somom
tilläggsförsälcringen,förvillkorengrundläggandetill devår meningligt

huvuddragsinaiåtminstonedärförbörarbetsskadebegreppetoch
Arbetsskadelagen.fast iläggas

arbets-ochSjuk-tilldirektivenenligtbordetidigareSom nämnts
reglernuvarandearbetsskadebegreppet tasfrågaiskadekommittén om

arbetsskada.godtasskavadförutgångspunkttill somsom
ochsmittaframkallatssjukdomarundantar psy-Om avsomman

arbetsmiljö-vissaberorsjukdomarpsykosomatiskaochkiska som
betyderDetskadebegrepp.generellt attså LAFhar somfaktorer, ett

sjukdomslagsvarjegodtasolycksfallsskadorkanarbetsskada utöver
i arbetet.inverkanskadligföljduppstått till annanavsom

andraISverige.föruniktarbetsskadebegreppet ärgenerellaDet
uppräkninglagstiftningenregelmässigt idetfinnsländer noggrannen
Detsammaarbetsskador.godtaskansjukdomarvilka falli somav

alltså YFL.före LAF,fannslagSverige i denigällde som
skadebe-generelltbehöverformförsäkringensoffentliga ettdenI

harstatsmakternaekonomiskriskerså art.innebärainte stora avgrepp
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möjlighet både förändra villkoren och beslutaatt avgifteratt om som
i efterhand täcker de verkliga kostnaderna. Annorlunda förhåller det sig
med TVA, är egentlig försäkring vad den offentligaänsom en mer
motsvarigheten I TVA måste försäkringsrisken på rimligtett sätt
kunna uppskattas i förväg. Försäkringspremiema måste kunna garan-

det finns medel kantera täcka ocksåatt skador oväntade,ärsom som
kanske därför tidigare inte känt till deatt kunde relateradeattman vara
till arbetsmiljön.

förhållerDet sig tvekan så generellt skadebegrepputan haratt ett
fördelar och bör behållas detstora bara möjligt. Efarenhetemaärom

både vårti frånland, tillämpningen YFL, och i andra länder är attav en
uppräkning vilka sjukdomar kan arbetsskadaersättasav som som
snabbt riskerar bli föråldrad. Den medicinskaatt och tekniska utveck-
lingen snabb, och det kräverär tid och arbete ändra och lägga till iatt

fastställd förteckning.en
De skadelidande drabbas just deras sjukdom inte kanattsom av

godtas arbetsskada hur klart sambandet med arbetsmiljön före-änsom
faller har givetvis liten förståelse föratt de ska blivara att ersätt-utan
ning bara för lagen inte hunnit uppdateras. Ettatt med för-system en
teckning ersättningsbaraöver sjukdomar kan också föra med sig
mycket arbete hållasförteckningen ständigt ska aktuell.om

Mot den här bakgrunden det naturligtär i direktiven tillatt man
Sjuk- och arbetsskadekommittén lade fast de nuvarande reglerna böratt

utgångspunkt för vad skatas godtas arbetsskada. For-som som som
muleringen dock sådaninte direktivenär vidare kan tolkasatt utan som

kommittén varit arbetaatt med generellttvungen skadebegreppatt ett
Änockså i fortsättningen. mindre gäller detta naturligtvis för vår utred-

ning.

Oväntad kostnadsutveckling

Vi har tidigare hävdat försäkring administrerad arbetsmarkna-att en av
dens har möjligheterstörreparter oväntad skadeutvecklingmötaatt en

renodlad privatän försäkring vid förhandlingsbordeten attgenom man
kan besluta åtgärder exempelvis det gällernär premiesättningen.om
Det bör också beaktas lösning där arbetsmarknadensatt en parter
överlåter på enda eller eventuellt litet fåtal bolagett meddelaett att en
försäkring i princip alla landets arbetsgivare skyldiga tecknaärsom att

vilket i dag fallet för AMFär det gäller TFAnär innebär- en-
mycket god riskspridning. Detta minskar ytterligare behovet sär-av en
lösning det gäller arbetssjukdomarna.när
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ändå vilka övriga möj-finnas skälkan emellertidDet övervägaatt
försäkringsåtagande försäkerhetsställaligheter det kan finnas ettatt

för TVA.generellt skadebegrepp inomsjukdomar enligt ett ramen en
återförsäkrade försäk-sig hos andraskulle TVAEn möjlighet attvara

fick garantiereller landet. En TVAringsbolag inom attutom avannan
arbetsskadorhändelse försäkringen förför denden svenska staten

oväntad utveckling.skulle ta en
hållfrån sakkunnigt inom bran-under handEnligt vad vi inhämtat

återförsäkring hosskaffa siggodaschen torde möjligheterna att envara
det skulle lämpligt. Iförsäkringsbolag,internationelltt.ex. ett ansesom

försäkringsbolag arbetarockså norskaexempelvis samtligadag har som
återförsäkringarsådana liteyrkesskadeförsäkringennorskainom den av

olika modell.
ocksågarantiåtaganden möj-skulle villigStaten ärAtt göraattvara

arbetsskadeför-föratroligt. Avsikten medligt inte särskilt överattmen
lyfta försäk-bl.a. justarbetsmarknadenssäkringen till är attparter av

från statsbudgeten.ringen
särskilda regler förRiksdagen beslötmärkadockDet är att att om

trygghetsförsäkringenkostnadsövervältringdenhanteringen somav
hade kom-regelförändringama i LAF 1993. Parternablev resultatet av

behövdes grundtillkommande premiemit denöverens att somom
och betalas i den taktbestämmaskostnadsövervältringen skulle somav

hadefrån försäkringsbolagenTFA, ochberäknades skeutbetalningen
tillgång årsredovisningar.i sinapremiefordrantagit denna som enupp

1995:779 7 iändring SFSövergångsbestämmelse tillI enen
begränsningarföreskrevs1982:713försäkringsrörelselagen att utan-

utgången årskuldtäckningfår föri lagen t.0.m. avannars angessom -
be-överenskommelsekollektivavtal grundadanvändas2001 omen

erfordras för slutligenpremierkvarvarandetalning de att reg-somav
ändringarna i denföljduppkommit tillskuldökninglera den avsom

socialförsäkringen.allmänna
betalningsuccessivsåledes och godkändegick inStatsmaktema en

uppfattning Närings-riksdagenskunde enligtpremierna. Detav
ordning innebargodtasl994/95:NU24 inteutskottet attsomen

arbetsgivama/försäkringstagamauppnåddesskuldtäckningen attgenom
påkvarvarande skulden. Främstmotsvarande denpremierdebiterades

betydande delarskulle medföra förbelastning detgrund den stora avav
försäkringspremierbetalatillfällenäringslivet vid ochettatt samma

ocksåutskottetborde enligtmiljarder kronor. Detsammanlagt flera
beslutuppkommitkostnadsövervältringenbeaktas att avgenom

statsmakterna.
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Förteckning arbetssjukdomaröver

försäkringsmässigaDe riskerna med generellt skadebegrepp inomett
TVA kan naturligtvis minskas, väljer för vissaatt typeren om man av

sjukdomar ha sambandsregler för andra där skaderiskensträngare än
låter sig beräknas lättare. återkommerVi till det.

denMen enda möjligheten verkligen premiesätt-att garantera att
ningen i varje tid tillräcklig för täcka ersättningen för lidnaär att ar-
betsskador till arbetsskadebegreppet sådanhar utform-är att attse en
ning gårdet försäkringstekniskt beräkna vad behöveräratt att tassom

i premier försäkringstagama.ut av
För olycksfallsskadoma med den uttolkning dessa har enligt hittills-

varande praxis detta inget problem, och inte heller för färdolycks-är
fallen. Svårigheten bestämma begreppet arbetssjukdom tillräck-är att
ligt Vi ska därför i fortsättningen förutsättningarna förprövanoggrant.

fåbegränsa möjligheterna sjukdomar arbetssjuk-att att ersatta som
domar till vissa typiska eller väl kända sjukdomar och arbetssituationer.

framgårSom bl.a. bilaga till vår1 detta betänkande finns det iav
omvärld provkarta olika lösningar. Det finns flera starka likheteren
mellan dessa denoch lagtekniska lösning med särskild förteckningen

fanns i svårtYFL. Det det skulle finnas anledningär att tro att attsom
konstruera förteckning avviker i betydande frångrad deen som mera
exempel finns i dag.som

utgångspunktEn kan jämföra sjukdomsbegreppLAFs medattvara
det fanns i YFL. Med skadlig inverkan i arbetet i LAF isom avses
princip inverkan någon i arbetsmiljön förekommande faktor kanav som
påverka den fysiska eller psykiska hälsan förarbetenaI tillogynnsamt.

påLAF pekade de faktorer i YFL energi-ärrme,man som angavs -
strålning, ensidiga, ovanliga eller ovanligt ansträngande rörelser, fort-
gående, eller frånovanligt tryck, skakningar, eller vibrationerupprepat
maskiner eller verktyg, buller och smitta.

Som exempel andra skadliga faktorer inte fanns med i YFLsom
låganämndes i förarbeten eller högaLAFs hastigatemperaturer, tem-

peraturväxlingar, fukt, kraftigt drag och alla ensidiga, ovanliga eller an-
således ocksåsträngande arbetsmoment, ansträngande arbetsställ-

ningar. En nyhet, hade principiell betydelse,storannan som var psy-
kiskt påfrestande förhållanden direkt knutna till arbetet.ärsom

Till fanns fogadYFL kungörelse där det vilka sjukdomaren angavs
beroende skadlig inverkan skulle godtas yrkes-typsom av som en

skada. Sjukdom i eller omgivning och sjukdom i vävnadernasena senas
kring epikondyler godtogs under förutsättning sjuk-överarmens att
domen framkallats inverkan ensidiga, ovanliga eller ovanligtgenom av
ansträngande rörelser. Sjukdom i slemsäck eller underhudsvävnad
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Sjukdom iinverkan tryck.godtogs den framkallats avom genom
den framkallatseller muskler kunde godtasbenstomme, leder om

detaljreglering fannsvibrationer. Liknandeskakningar ellergenom -
framkallad smitta.också för sjukdomoch finns i LAF genom-

systematiken itämligen udda exempelför nutidaSom ögonett
kungörelsen yrkes-den särskildakanYFL nämnas attatt somangav

ovanliga ellerförstås inverkan ensidiga,skada skulle bl.a. avgenom
eller darming irörelser framkallad "krampovanligt ansträngande

musklersrubbning i dessaseller handens muskler eller annanannens
medskrivning för hand ellerkoordinationsrubbning vidsamverkan

fiolspelning, spinning,piano- ellervid telegrafering,maskin eller
verksamhet".därmed jämförligmjölkning eller annan

listoralla olika varianterVåra grannländer harnordiska över
arbets-godkännasförutsättningar kanunder olikasjukdomar somsom

något avgörandedock i principskiljer sig sättskada. Inget system
Dockfrån fanns i YFL.innehåll detuppläggning eller sitttill sin som

presumtionförteckning medinnebäradanskakan det sägassystemet en
i övrigtskadebegreppmed generelltsamband i kombinationför ett som

beviskrav.har stränga
föreslåhade i uppdragArbetsskadeförsäkringsutredningen attsom-

arbetsrelate-avgränsning mellanåstadkom tydligareändringar ensom
betänkandekonstaterade i sittskadorarbetsrelateraderade och icke -

väljerarbetsskada avgränsa1992:39 BegreppetSOU attatt om man
fannsdethuvudsak liknandeefter iskadebegreppet systemett somsom

åt-isjukdomar reviderasgodtagbaramåste förteckningeni YFL över
angivnakopplingen mellan degälldehänseenden.skilliga Detsamma

sjukdomen. Detden framkalladefaktorerna och ärskadliga t.ex. nu-
kan härledasoch musklerledersjukdom i benstomme,klart attmera

skakningarochform vibrationerskadliga faktorer iendast tillinte av
rörelser ochansträngandeensidiga ochockså i vissa fall tillutan ar-

kan undersjukdomarpsykosomatiskaPsykiska ochbetsställningar.
medicinskapåfrestningar i arbetet. Nyaförhållanden relateras tillvissa

kompletteringar.ytterligareaktualiserarrön
påpekade vidareArbetsskadeförsäkringsutredningen ävenatt om

detaljerad för-utförlig ochåstadkomma ganskaskulle kunna enman
medi-grundad dagensarbetssjukdomargodtagbarateckning över

förteckningsmetodenifrånintekunskaper, kommercinska att german
fångasintevetenskapliga kanarbetsskadebegrepp. Nyastatiskt rönett

sådan ändring blirförteckningen. Förständringutan genom enen av
mångavisarersättningsberättigande. Erfarenhetensjukdomen att ar-

instan-därför dessai högre instansblivit godkända förstbetsskador att
förelåg tidpunktenvidmaterial intefått tillgång medicinskttill somser
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för kassans handläggning. sådan utgångListmetoden skulle inte göra en
möjlig.

vårVi kan för del helt ansluta till de bedömningar Arbets-oss som
skadeförsäkringsutredningen gjorde nackdelarna med förtecknaattom
ersättningsberättigande faktorer och sjukdomar.

Fördelarna generellt skadebegreppmed ett

fånga medicinska ochMed allmän regel kan snabbt den tek-en man
niska utvecklingen successivt kunskaper hur sjuk-som ger nya om

förhållersjukdomar sig till olika faktorer idomar uppkommer och hur
arbetet.

påpekadeArbetsskadeförsäkringsutredningen positivSom är en
påockså den kravet medi-effekt arbetsskadeförsäkringen attav genom

cinskt beslutsunderlag medfört kunskapen arbetsmiljöns in-att om
årensverkan de förvärvsarbetandes hälsa ökat. Under lopp har

på medicinskakraven försäkringsersättning kommit tvinga framatt
sannolikt inte blivit fallet.ställningstaganden sättett som annars

forskning ochFörsäkringen har detta stimulerat och initieratsätt
och axlar, dendiskussion kring muskel- och senskador i nacket.ex.

besvärpsykosociala arbetsmiljöns betydelse, uppkomsten allergiskaav
strål-ämnesexponering ochi olika arbetsmiljöer riskerna medsamt om

från bildskärmar.ning t.ex.
också ArbetsskadeförsäkringsutredningensVi vill ansluta tilloss

ändamålsenliga skadebegrepptankar det med generelltett om ar-om
skadeförebyggandebetsskadeförsäkringen ska verktyg i detutgöra ett

inriktas Arbetarskyddsstyrelsens ocharbetet. Som utredningen anförde
på spåra förebygga alla formerYrkesinspektionens verksamhet ochatt

försäkrings-ohälsa kan drabba de förvärvsarbetande. Att ha ettav som
på begränsat antal sjukdomsdiagnoser kan ledasiktesystem tar ettsom

allttill vissa andra former ohälsa, de förvärvsarbetandeatt trotsav som
uppfattar arbetsrelaterade, inte kommer uppmärksammas. Enattsom
sådan utveckling olycklig för arbetarskydd verkarett ettsom urvore
helhetsperspektiv.

Slutsatser

svårt arbetsmark-bakgrund det anförda finner vi detMot att tro attav
skullenadens företrädare för arbetsgivare och arbetstagare,parter, som

beredda det generella arbetsskadebegrepp fun-övergeattvara som nu
år kostnadsut-nits i 20 och med beaktande den snabbaävensom av-
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både för defördelarvisat sig haunder 1980-taletvecklingen stora-
arbetarskyddet i vidoch förförsäkringstillämpningeniförsäkrade och

mening.
detanledning lämnaingenframhållit kapitel 5iSom attser

försäk-offentligför fortsattskadebegreppet inomgenerella enramen
tilläggs-arbetsskadeförsäkringen i formring. Priset för överatt ta enav

arbetstagarorganisationemadå fall förskulle i varjeförsäkring sanno-
skadebegreppetgenerellainnebar detdetsig alltför högtlikt attte om

med TVA.i alternativetskulle överges
Även behålls, finnaskan detarbetsskadebegreppetgenerelladetom

tillämpningenhjälp vidbeskrivningar till översärskildaframskäl att ta
detdäroch stödjeorganenrörelse-sådana sjukdomar iexempelvis en-

belagttill välkännermedicinska vetenskapen ärvad den attligt numera
framavsnitt 5.6Vårt förslag iarbetsrelaterade.de kan taattomvara

försäkringoffentligför fortsattsådana beskrivningar inom enramen
också alternativet TVA.iledningkan tjäna till

administrerasvårigheternaytterligareEn mötaväg attatt en
kunde möjligengenerellt skadebegrepptilläggsförsäkring med ett vara

arbetssjukdomargällerdetsambandkrav näröverväga strängareatt
tillämpningen.svårare ibedömaär attsom

sedanhade gälltlagändringen 1993tillframbevisregelDen som
och detsambandföreliggerutgår från det1968 innebär attatt man

samband förförsambandskälbetydligt starkare änkrävs attmot ar-
föreslogArbetsskadeförsäkringsutredningeninte ska godtas.betsskada

skullesambandförpresumtionregel medslutbetänkande dennai sitt att
tillämp-arbetssjukdomarförarbetsolycksfall ochbehållas för ursom
föreslogövriga sjukdomaroproblematiska. Förheltningssynpunkt var

skadefallallavidgällasedan kombevisregelden attsträngare somman
talar förskälövervägandekravoch innebärenligt LAF ett somsom

samband.
Arbetsskadeförsäk-hörsjukdomarnaoproblematiskaTill de som

kanarbetssjukdomarklassiskaradframhöllringsutredningen somen
skadligdenellersin diagnosantingensärskiljas typ avgenomgenom

Kännetecknande förför.varitskadade harinverkan den utsattsom
konkurrerandenågraaktualiserassällansjukdomar detdessa är att or-

dessutom,finnspåfrestningarna i arbetet. Detsaksförklaringar utanför
kunskap dessamedicinskomfattandelång tid tillbaka,ofta sedan omen

Rättstillämpningenutveckling.och äruppkomstoch derassjukdomar
stabil och tydlig.

beroendeskadorför olikabevisreglerskildalösning innebärEn som
också nack-fördelarklarauppkomstsätt harpå diagnos eller storamen

Arbetsskadeförsäk-remissbehandlingenframgick viddelar, vilket av
förslagetavstyrkteremissinstanserFlertaletförslag.ringsutredningens
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denna påpekadepunkt. Man förslaget kunde leda till tvisteratt om
vilken diagnos viss skada ska åsättas och till andra gränsdragnings-en
problem vid val bevisregel, samtidigt förslaget försvåraskulleav som
handläggningen. påpekade ocksåMan förslaget till avgränsningatt av
klassiska arbetssjukdomar ifrågasättaskan vetenskaplig synpunkt.ur

Vi har i avsnitt 5.5 lämpligheten förenkla bevisreg-övervägt attav
lema inom för fortsatt offentlig arbetsskadeförsäkring. Vi harramen en
dock för föreslåinte regler i LAF, eftersom destannat att nya nuvaran-
de kom såtill 1993. Tanken regelnsent sär-attsom var annars om en
skild skadlighetsprövning eller farlighetsbedömning skulle slopas och

med bl.a. patientskadelagen 1996:799 enda be-mönsteratt som som
visregel skulle gälla det föreligger övervägande sannolikhet föratt att
skadan orsakad olycksfall någoneller skadlig inverkan iär av annan
arbetet.

förslårVi också de nuvarande sambandsreglema i LAF ska förasatt
till den arbetsskadelagen alternativet medöver TVAnya om genom-

förs. sidan sådanaVid oförändrade regler vill vi dock alternativt iav
lagförslaget sådanlägga fram förslag till bevisregel över-ett en om

således påvägande sannolikhet finns håll skadestånds-andra inomsom
Det kan givetvis i alternativet framståmed TVA fördelrätten. som en

fåkan regel sedan länge vunnit burskapom man samma som an-
rättsområden.gränsande Regelns innebörd beskrivs författ-inärmare

ningskommentarema.
liksom arbetsskadeförsäkringenTVA bör i dag färdolycks-ersätta

fall sjukdom framkallats smitta i utsträckningsamt som av samma som
föreslårvi ska gälla inom fortsatt offentlig försäkring avsnittseen

Även5.2-4. för skador psykisk eller psykosomatisk bör denaturav
motsvarande regler föreslårvi för kunna gälla. innebärLAF Det
undantag för psykiska besvär hänger med vissasom samman
förhållanden i arbetet och det har ligga i sakens deansetts natur attsom
inte skulle ersättningsbara inom arbetsskadeförsäkringen.vara

står fråganKvar emellertid hur TVA försäkringstekniskt ska kunna
ersättningskrav helt oförutsedd omfattning påberoendemöta attav en

eventuellt sjukdomar visar sig arbetsrelaterad. Härtypen ny av vara
skulle ledning från någrakunna hämtas närliggande ersättningssystem.

Patientskadelagen, trädde innehålleri kraft den 1 januari 1997,som
bestämmelser till patientskadeersättning och skyldighet förrättom om
vårdgivare sådanha försäkring täcker ersättning patient-att en som
försäkring. tillRätten patientskadeersättning, i utsträckningstorsom
bygger den tidigare frivilliga patientförsäkringen, fristående frånär
skadeståndsrätten ersättningens storlek bestäms i huvudsak enligtmen
skadeståndslagens regler. Patientskadeersättningen för varje skade-är
händelse begränsad till gångerhögst 1 000 det basbelopp enligt AFL
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36betyder drygtvilket f.n.ersättningen bestämsgäller närsom
ersättning medpatient lämnas dockskadadkronor. varjemiljoner För

1975:1410trafikskadelagengånger basbeloppet. I ärhögst 200
händelseochanledningtrafikskadeersättningen med sammaav en

miljoner kronor.begränsad till 300
särskilda reglerfinnsläkemedelsförsäkringenfrivilligadenI som

läkemedelsbiverkningar. Enligtokändakatastrofriskenbehandlar p.g.a.
sammanlagdaserieskada detersättningsbeloppet fördessa samtär en

hänföras tillserieskador skafleraersättningsbeloppet för sammasom
200 miljonermiljoner kronorförsäkringsår 150begränsat till resp.

bestämmelsernatillförstås enligt KommentarerMed serieskadakronor.
kalenderåreller fleraunderLäkemedelsförsäkringen skadori ettsom

slags egenskaperberorochtillfogats flerahar sammasom avpersoner
på grundflera läkemedelingående ellerieller substanshos ett avsom

förbruk-tilleller lämnatsavregistreratsskadliga biverkningardess ut
skadeverk-dessomfattningeninformation lämnatsinnanning avom

ningar.
motsvarande begräns-tänka sigkunnadel skulleFör TVAs enman

gångeråtagandet till 100det totalaskälförsäkringstekniskaning avav
harfleraarbetsskadordet gällerbasbeloppet utsattsnär personersom
faktor iochår och beroreller fleraför under ett samma ar-av ensom

Utformningenvarit okänd.tidigareskadlighetbetsmiljön av envars
överväganden meddock särskildabegränsningsregel kräversådan

fråga skadorkan bliarbetsskadorgällerdet dettanke när somatt om
försäk-långt det deefterår, kanskelång följdundervisar sig attaven

inverkan.skadligaför denrade utsattes
serieskadorsådanaförersättningsbeloppetsammanlagdaDet som

kunna begrän-exempelvisförsäkringsår skullehänföras tillkan samma
i patient-liksomVidare börgånger basbeloppet.000till 10 mansas

ansvarighets-de fastställdaregelhaskadelagen att omsom angeren
tillberättigadedemgottgörelsetillinte räcker ärbeloppet er-som

kvotdel förned medersättningarså ska derassättning, sättas samma
ochvar en.
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10.5.7 till ersättningRätten

Till de grundläggande försäkringsvillkoren i arbetsskadelagen ny
också bestämmelser ekonomisk ersättning.hör om

föreslår utgåVi arbetsskadeersättningen ska enligt skade-att
ståndsrättslig skadeståndslagenregler finns i 1972:207 medsom

ersättning för ideell skada.undantag för bestämmelser Denom
ersättningen regleras i dag bl.a. TFA.avsenare

utgåden ekonomiska ersättning ska kunnaBestämmelserna somom
måstearbetsskada i huvudsakenligt med anledningTVA ansesav en

sådana läggas fast igrundläggande försäkringsvillkor skasom ar-vara
betsskadelagen.

lagens regler ersättningalternativ skulle kunnaEtt att om angesvara
uppåt nedåt.frångås inte karak-minimiregler kan TVAssom mensom

förmånerförsäkringenstilläggsförsäkring till den allmänna görtär av
såtill regler den nöd-då de bör utformas i anslutning AFLsnära attatt

vändiga samordningen underlättas.
inriktning och storlekersättning skulle till sinMinimireglema om

finns i dagens Det be-till det regelsystem LAF.kunna knyta soman
utgåvad kan enligt AFLssjukpenningtyder motsvararatt somsomen

mån skadade inte sjukpenning-i den denregler ska TVA ärutges av
till ersättning föroch den skadade ska haförsäkrad enligt AFL rättatt

sjukvårdförinte enligt AFL,nödvändiga kostnader, ersätts utomsom
bestående nedsättningtandvård hjälpmedel. Vidriket, och särskilda av

utgå förtids-arbetsförmågan livränta, samordnad medska det somen
kom-eller motsvarande enligt AFL, i princip 100pension procentger

det finnas reglerpensation för inkomstförlusten. Vidare ska ersätt-om
dagens ersättningar enligt LAF.ning vid dödsfall motsvararsom

arbetsskadelagen inte blir alltför detalje-emellertid viktigtDet är att
deTVA-administrationen utformabör kunna överlämnasrad. Det att

försäkringsvillkoren.nämnare
för, i stället patient-alternativ,Ett ärstannat attannat som som

skadeståndsrättsligautgåfast ersättning ska enligtskadelagen lägga att
då till arbetsskade-regler. Arbetsskadelagen kan inskränkas att attange

skadeståndslagenenligt 5 kap. l-5 och 6 kap. l §ersättning bestäms
undantag för bestämmelserna ersättning för ide-1972:207 med om-

följer bestämmelserell skada och med de begränsningar omsom av
serieskador.högsta ersättningsbelopp bl.a. vid oförutsedda

skadeståndslagen skadestånd hartill den5 kap. 1 § attanger som
sjukvårdskostnad ochersättning förtillfogats personskada omfattar
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utgifter, inkomstförlust, sveda och värk, lyte ellerandra annat
stadigvarande olägenheter i övrigt till följd skadan.samt avmen

arbetsskadaPunkten täcks i dag den trygghetsförsälcring vid3 av
slutit kollektivavtalarbetsmarknaden harTFA, parterna omsom

någon reglering i lag.utan
andraför inkomstförlust enligt 5 kap. l §Ersättning motsvarar

skadeståndslagen inkomst denstycket skillnaden mellan den som
ochuppbära, han inte hade skadats,skadelidande skulle ha kunnat om

uppnåtteller borde ha ellerden inkomst han skadan hartrots somsom
uppnå sådant hansberäknas arbetehan kan motsvarargenom som

honom medkrafter och färdigheter och rimligen kan begärassom av
ellerutbildning och verksamhet, omskolninghänsyn till tidigare annan

bosättningsförhållanden därmed jäm-åtgärd ålder, ochliknande samt
förliga omständigheter.

innehåller ersättningskadeståndslagen bestämmelser5 kap. 2 § om
bestämmelservid personskada har lett till döden. 5 kap. 3 § omsom ger

utgår medanersättningar bl.a. enligt AFL och LAF,avräkning av som
skadståndslagen vissa bestämmelser livränta.kap. 5 har5 § om

arbetsskadelagen medbehöver kompletteras i denBestämmelserna nya
imed den allmänna försäkringenregler samordningen somom -

ochi direktiven till Sjuk-enlighet med vad föreskrevssom
självrisken inomarbetsskadekomrnittén säkerställer att-

försäkringen intesjukförsäkringen inte försvinner och den allmännaatt
innehålla några minskningsregler.behöver

anslutning, kan det finnasalternativet med TVA vinnaSkulle an-
arbetsskadelagen, enbartledning denövervägaatt om nya som nu

frågan arbetsskadeförsäkringen skaföranleds den offentliga av-av om
skadestånds-ocksåinnehålla hänvisning tilllösas TVA, börav en en

särskildatill ideell ersättning. Behovetlagens bestämmelser rätt avom
dåarbetsskada skulle kunna falla bort.trygghetsavtal vid

föreslå alternativ bygger de all-Att vi för detstannat att som
skadeståndsrättsliga liksom dagensreglerna beror TVAmänna att

arbetsskadeförsäkring tänkt träda i stället för vanliga skade-är att
uppsåtligt vårdslöst vållande,ståndsprocesser eller ochgrund av

frånreglerna därför inte avvika alltför mycket den allmänna skade-bör
ståndsrättens. Och samordning med trygghetsförsäkringen, TFA,en

båda inteunderlättas givetvis ersättningssystemen ochom som nu-
skadeståndsrättensföljer den vanligabara TFA normer.-

fåstatlig utredning kommer tillVi samtidigtnoterar att atten upp-
utifrån utgångspunktergift principiella ersättningsansvaretövervägaatt

vid personskador, särskilt den slutliga fördelningen mellanansvaretav
skadevållaren, privata försäkringsgivare och offentliga trygghetssys-

tem.

18-0105ll
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10.5.8 Administration

arbetsmarknadens Eftersom kollektivavtalTVA ska skötas parter.av
båda föreslårsluts 100-tals sidor, vi uppgiften skaattparterav

läggas de centrala organisationerna.
innebär dessa försäk-Vi förordar alternativ attett utser ensom

dendem själva. En variantringsgivare ägs är att parternasom av
respektive kommunal- och landstingssidanprivata, den statliga äger

skadereglering och kapitalförvaltningsitt bolag. Vissa delar somvar
så överlåtas etablerade bolag.vill redankan om man

förhandlar framde centralaalternativEtt är parternaannat att
eller utländska, försäkringsgivare.privata, svenskaförsäkringar av

försäkringsbolagandraTVA-administrationen kommer attsom
föreslår ska in-Finansinspektionen. Vi detstå tillsynunder attav

får uppgift verka förarbetsskadenämnd, tillsärskildrättas attsomen
enhetlig praxis.en

också väcka skade-arbete ska kunnaskadats i sittDen som
emellertid det in-ståndstalan domstol. hindrarvid allmän Inget att

fårTVA-organisationeneller flera skiljenärrmder inomrättas somen
försäkringsgivaren.har fattasbesluttill uppgift överprövaatt avsom

delutfominingsin lagligakommerTVA utgöraatt avengenom
utanför EGsoch därmed fallasocialförsäkringssystemetdet svenska

försäkringsgivare börUtseendetskadeförsälcringsdirektiv. varaav
upphandling.från 1528 offentliglagen 1992:undantaget om

Allmänt

Riksförsäkringsverketadministreras i dagArbetsskadeförsäkringen av
sköter de-Skattemyndighetemaförsäkringskassorna.och de allmänna

till försäkringen.uppbörd avgiftbitering och av
vid arbetsskada TFA,trygghetsförsäkringenkollektivavtaladeDen

så-särskilt ideellkompletterande ersättning,skadelidandedengersom
i dagadministreraskompensation för lyte ochdan avmen m.m.,som

försäkringsaktiebolagtrygghetsförsäkring,Arbetsmarknadsförsäkringar
LO ochbildades 1995 SAF,AMF-trygghetsförsäkring. Bolaget av

försäkringskonsor-trygghetsförsäkringenTidigare tecknadesPTK. av
ingick försäkringsbolagenAMF-trygghetsförsäkring. dettatiet I

Folksam, Skandia och Trygg-Hansa.
kollektivtliknandeAMF-trygghetsförsäkring administrerar även en

områdetlandstingskommunalaförmån på kommunala ochavtalad det
ad-AMF-trygghetsförsäkring uppdragSlutligen harTFA-KL. attett
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med det statligaarbetsskador i enlighetministrera och skadereglera
personskadeavtalet PSA.

alternativ tillvåra utredaren skadirektiv detI prövasägs ettatt nu-
innebär arbetsmarknadensarbetsskadeförsäkringvarande parterattsom

obligatoriskförorganisatoriska och finansielladetöver ansvaret etttar
till Sjuk- och arbets-arbetsskada. direktiventilläggsförsäkring vid I

så administrations-iheller inte utförligareskadekomrnittén änvar man
lagstadgad skyldighetdet bör finnasfrågan. talades därDet att enom

arbets-och handhasfinansierastilläggsförsäkringtecknaatt avsomen
marknadens parter.

tilläggsför-utformafunnits möjligheterhade i och för sigDet att en
arbetsskadaanmälduppgiften godkännaexempelvissäkring där att en

olikaSådana finns med litetfristående lösningarligger ut-ett organ.
tecknasexempelvis,länderna. Danmark,nordiska Iformning i de andra

dessa betalarförsäkringsbolag,arbetsskadeförsäkring i privata utmen
Arbejdsskadestyrelsen.den statligaersättning efter beslut av

andra lösningarvåra direktiv inrymmer änkan dock inteVi attse
ska skötasdess helhettilläggsförsäkringen isådana innebär att avsom

försäk-från den allmännadärmed skiltocharbetsmarknadens parter
samarbeteökatställer detta kravSjälvfalletadministration.ringens
samarbeteadministration. Detoch TVAsförsäkringskassornamellan

handläggningen LAFdet gällerexempelvisi dag krävs när avsom
dock väl.respektive fungerarTFA

också skaderegleringenår. Sedani 20har skött TFAAMF änmer
dettaöverlåtits AMF, harpersonskadeavtaletenligt det statliga

helamotsvarandetrygghetsförsäkringen ochhandföretag ar-om
långvarig bredochdärmed hos AMFfinnsbetsmarknaden. Det er-en

arbetsskadeärenden.hanterafarenhet attav
dagenstill handsgivetvis liggerlösningEn nära är trygg-attsom

enligtarbetsskadeförsäkringamamedläggshetsförsäkringar samman
diskuteravår uppgiftdock inte detTVA. Vi har närmareattsett som

ersättningmedsådan försäkringaradministrationen gemensammaav
både ideell skada.för ekonomisk och

administrationT VAsNärmare om

omfattandelångsiktigt ekonomisktocharbetsskadeförsäkringEn är ett
kan kommaLångsiktigt ersättning i form livräntaåtagande. eftersom av

skador iallvarligaår till dem drabbasi flera tiotallämnasatt som av
ersättning med inteförsäkringen skaår. Ekonomiskt eftersom geunga

möjligenoch dessutomantal människorbelopp tillsällan höga ett stort
ideell skada.ersättning förtroligeneller även ge
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sådan försäkring sannolikt skulle förutsättaAtt generelltetten
skadebegrepp åtagandet också svårtomfattande ochgör extra extra att

påminnariskbedöma. Vi vill dock förutsättningarna för risk-attom
återförsäkring.spridning förmodligen goda möjligheterna tillär genom

På den internationella marknaden sig sannolikt inte det ekonomiskater
åtagandet särskilt stort.som

alternativet inställer sig det gäller adrninistratio-Det första närsom
försäkringsgivarearbetsmarknadenär att parterna utsernen en som

dem själva. Skulle alla sluter kollektivavtalägs parterav som vara
ocksådet sig flera hundra. det tänkbart bolagetMenägare rör är attom

skulle kunna endast de centrala organisationerna,ägas stora, t.ex.av
arbetstagarsidan och SAF, ArbetsgivarverketLO, PTK och OFR av

arbetsgivarsidan.och landstingsförbunden EttKommun-samt
sådant inget kollektivbehöva ha kontraheringsplikt, dvs.bolag skulle

arbetsskadeförsäkring.skulle kunna nekas tecknaatt
på denvariant detta alternativ skulle kunnaEn att parternavara
skullerespektive kommunal- och landstingssidanprivata, den statliga

Även sådan bordeuppdelning olika bolagsitt bolag.äga trevar en
frågaså åtagandeockså omfattande det härkunna klara ärett omsom

ståråterförsäkringsmöjligheter till buds.med de som
uppdelning högstsådant bolag eller vidFördelen med treett en

innehållförhandlingar försäkringensbolag bl.a. iär att parterna om
åtagandepremieockså skulle den risk det krav ettsom omenas om

iSå dag i därarbetsskadeförsäkring innebär. sker i TFA parterna
ocksåi försäkringsvillkorensamband med förändringar enas om

risken/premien.
medbåde försäkrat kollektivtänka sigMan kan ett gemensamt en

och flera skildaför samtliga försäkradepremie är gemensamsom
skulle finnasautomatiskt fallet detkollektiv. blirDet omsenare

respektive kommunala sidan. Bo-på privata, statligaolika bolag den
såvälmåste försäkrings-styrelser dock godkännalagets eller bolagens

viljapremiekollektiv intepremier. Skullevillkor är ägareett somsom
fårvilltill premie inteteckna försäkring ägarna acceptera,somenen

jfr kontraheringsplikten.sig skiljeförfarandetänka ettman
försäk-med eller högst trediskuteratsDet alternativ ensom nu

innebärainte nödvändigtvisbehöverringsgivare ägs parternasom av
ochSkaderegleringockså administrera försäkringen.bolaget skaatt

överlåtas etablerade bolag,exempelvis redankapitalförsälçring kan
fråga effektivitet och kostnader kanefter konkurrens ibl.a. gesomsom

påminna admi-TFA tidigaresköta detta. Vi villuppdraget attatt om
Skandia, Folksam ochkonsortium bestodnistrerades ett som avav

Trygg-Hansa.
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inslag skullelösning med starkare privataheltEn attvar par-annan
försäk-kollektiv, förhandlar frameller skildagemensamt,terna ensom

mark-får Sedan handlarden kosta premien.ring och vad parterna
till detskyddet försäkringenöverenskomnanaden det överens-upp

sådanocksåskulle givetvis medpremien.komna priset Parterna en
avgörande inflytandepåtagligt halösning ha intresse överatt ettett av

kollek-viktig deldentillämpning, eftersomförsäkringens utgör en av
förmåner.anställdastivavtalet deom

detta alter-blir aktuella iförsäkringsgivareeller de privataDen som
harriskbedömningsåledes denska delsnativ parternaacceptera som

kollektivavtal,kommit ipremiedvs. godta dengjort överens omman
från sida. Försäk-också visst inflytandedels parternasacceptera ett

upphörapå uppdraget kanockså bereddmåsteringsgivaren attvara
måste vidareFörsäkringsgivarenavtalsperioden har löptefter det ut.att

inträffaravsättningar för skadordetförsäkra sigbl.a. görsatt somom
långtförräninte anmälsavtalsperiodenunder senare.men som

alltså riskenalternativet innebärdiskuterade "privataDet attnu
försäkrings-utländska,svenska ellerprivata,eller fleraövertas av en

kanfelbedömt riskenharförsäkringsgivarenellergivare. Om parterna
går med förlustantingenförsäkringenuppkommasituationenden att

kommer detfalletdetövervinster. Idet uppkommereller att senare
detinnebärkritiksannolikt riktas attsystemmot ettatt som ar-som

försäk-privatavinst iavstått slutari löneutrymmeharbetstagarna som
ringsbolag.

eventuelltelleralternativet medskisseradedet förstVi att enanser
organisa-fall dei varjeförsäkringsgivare störrehögst tre ägssom av
socialför-fördelarnadearbetsmarknaden hartionerna största ettur

imed reglernaska hasamband TVAsäkringsperspektiv. Det nära som
den svenskagrundtankama imedochförsäkringenden allmänna

harförsäkringsgivarenockså viktigtdetsocialförsäkringen ärgör attatt
nöd-intedetemellertidi Sverige. Detförankring är som seren

lag.viss lösning iförvändigt binda parternaatt en
adrninist-bestämma hurlagstiftarens sakheller inteDet kan attvara

stå arbetsmarknadensi detalj. Det börbyggasrationen ska parterupp
tilläggsförsäkringensorganiseraarbetsskadelagensfritt inomatt ram

kunnabörlämpligt. Parternapå finneradministration det t.ex.sätt man
prernieinkassering,administrationen medlåta helavälja att nusom

försäkringsgivaren/naliggakapitalförvaltningskadehantering och
uppgifter.dessahand vissafristående hauppdraeller att avorgan om
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Tillsyn och överprövning

Alla försäkringsbolag står enligt försäkringsrörelselagen 1982:713,
omtryckt 1995:1567 under tillsyn Finansinspektionen. Något behovav
härutöver tillsyn den verksamhet TVA-administrationenöverav som
ska bedriva från fristående eller myndighet kan detett organ en
knappast föreligga. Däremot finns det skäl motsvarig-övervägaatt en
het till de särskilda nämnder finns inom trafikförsäkringen respek-som
tive patientförsäkringen.

Enligt 6 § i den trafikförsäkringsförordning 1976:359 utfär-som
dats beträffande verkställigheten trafiksskadelagen 1975: 1410 skaav
samtliga försäkringsanstalter driver trafikförsäkringsverksamhet isom
Sverige tillsammans med trafikförsäkringsföreningen upprätthålla och
bekosta skaderegleringsnärnnd, reglemente godkännsen vars av rege-
ringen. skadelidandeInnan erbjuds uppgörelse i sådan viktigen en er-
sättningsfråga frågani reglementet, ska hänskjutas tillsom anges
nämnden för yttrande.

innehållerPatientskadelagen 1996: 799 i 17 § bestämmelser om en
patientskadenämnd. De försäkringsgivare ingår i den patientför-som
säkringsförening lagen föreskriver ska tillsammans upprätthållasom
och bekosta ingånämnden. I nämnden ska för patienter-representanter

intressen. Ytterligare föreskrifter nämndens sammansättningnas om
lämnas ocksåregeringen ska godkänna nämndens arbetsord-av som
ning. Patientskadenämnden påska begäran patient ellerav annan

vårdgivare,skadelidande, försäkringsgivare eller domstol sig överyttra
ersättningsfall. Nämndens yttranden endast rekommendation tillär en
den skyldig alltsåersättning, försäkringsgivaren.är att utgesom

Också inom finns det rådgivandeTFA till AMF-trygghets-ett organ
försäkring. Tvister ersättning från försäkringen kan arbetsgiva-om av

eller skadelidandeden hänskjutas till TFA-nämnden. Bestämmel-ren
denna finns i försäkringsvillkor för AMF-för-serna om gemensamma

säkringarna har kommit överensparternasom om.
Kommittén ideell skada har i sitt slutbetänkande SOU 1995:33om

anfört skadeprövningsnämndemas organisation och verksamhet böratt
utvärderas i särskild ordning. vårEnligt mening finns det i avvaktan

sådan eventuell utredning skäl motsvarande föreskriva isättatten
arbetsskadelagen det ska inrättas arbetsskadenämnd. Dennaatt en
skulle, liksom de tidigare beskrivna nämndema, ha till uppgift verkaatt
för enhetlig praxis. Verksamheten ska underlätta skadehanteringenen
och medverka till påpatienterna snabbt och fårsäkert sätt ersätt-att ett
ning för sina skador. frågaBlir det försäkrings-änatt utseom mer en
givare i enlighet med vad vi utvecklat i avsnittet administration börom
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och lämpligt inrättadet möjligtäröverväga att en gemensamman om
tillämpningsfrågor.iunderlättaskullenämnd. Detta synen gemensam

AMF-försäkringar-försäkringsvillkoren förEnligt de gemensamma
tolkningentvisterskiljenämnddet särskildfinns avgör omsomna en

rörandeförsäkringsvillkorellerförsäkringsavtaltillämpningenoch av
AMF-försäkringama.

låta motsvarande gällatänka sigför sig kunnaskulle i ochMan att
ställetdomstolsprövning iockså har dockinom TVA. Det attansetts en

lagregleratlösning iframstår naturligskiljeförfarandeför ettett som en
alltidframgår skadelidandedenpatientskadelagen18 §Av attsystem.

patientskade-domstolskadeståndstalan vidväcka ävenhar rätt att om
påbjudet obli-i lagpatientskadelagen. Ettenligtlänmasersättning kan

strida Europa-också säkerligenskulleskiljeförfarandegatoriskt mot
med hänvisning.415SOU 1995:33konventionen jfr s.

lagregleradochblir obligatoriskfrånskillnad TFA-tillAtt TVA -
förvaltnings-iöverprövningstället förså till följd ifår således i fall att

vidväckasskadeståndstalan kunnaenligt LAF kommerdomstol att
enligt denlämnasarbetsskadeersättning kandomstolallmän även om
emellertidhindrarbestämmelser TVA. Ingetarbetsskadelagens omnya

föramöjligheternalagenligadevid sidansåvitt förstårvi attatt avman
skiljenärrmder,fleraellerinrättarfrivilligi domstoltalan väg somen

klagomålefterfår uppgift överprövatillTVA-organisationeninom att
försäkringsgivaren.har fattatsbeslut avsom

och EGT VA

försäk-hosska tecknasTVAföreskrivasbörarbetsskadelagenI att
kommitkollektivavtal hari överensringsgivare parterna om.som

med EG-rätten.då förenligtFrågan detta ärär om
kapitletibestämmelsernaskaRomfördragetartikel 55 iEnligt om

verk-berörd inte omfattamedlemsstatför den äretableringsrätt som
medförenadtillfälligt,endast ärhos medlemsstaten,samhet änomsom

offentlig makt.utövandet av
hand tilli förstaområdet EG-reglernasyftarPå socialadet att sam-

arbetskraftens friaunderlättaförolika ländernasordna de attsystem
beslutasjälvamedlemsländernatilldetrörlighet. Men attär omupp

ska inne-vad dessafinnas ochskasocialförsäkringssystemvilka som
hålla.

mål genomföratillharförsäkringsområdet direktivPå finns attsom
genomförasskamarknadeninretjänstefrihet. Denetablerings- och

fria konkurren-denbegränsarförsäkringsområdet. Reglerpåäven som
tillåtna.i princip inteärsen
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Arbetsskadelagen tänkt tvingande lagstiftningär att vara en som
föreskriver arbetsgivarna skyldiga teckna arbetsskadeför-äratt att en
säkring för sina anställda hos försäkringsgivare arbetsmarknadenssom

har det sådanafinansiella och organisatoriska för. Kanparter ansvaret
regler konkurrenshindrande och otillåtnadärmed enligt EGsanses
skadeförsäkringsdirektiv

det första skadeförsäkringsdirektivet framgårAv 73/239/EEG att
direktivet ingårinte gäller för försäkring i del social-etten som en av
försäkringssystem. TVA ska obligatorisk, och de grundläggandevara
villkoren ska reglerade i lagen. Försäkringen kommer omfatta iattvara

någon. Påprincip alla förvärvsarbetande och inte diskrirninera viktiga
punkter kommer den samordnad med det övriga nationellaatt vara
socialförsäkringssystemet. Administrationen ska vinstintresseutan

någotskötas arbetsmarknadens kan ligga den all-parter,av som anses
sektornmänna nära.

vår sådanVi därför för del kommer ha lagligTVA attattanser en
fårutformning den del det övriga svenska social-utgöraatt anses en av

försäkringssystemet. faller därmed utanför EGs skadeförsäk-TVA
ringsdirektiv.

tyska BerufsgenossenschaftenSom jämförelser kan denämnas att
administreras arbetsmarknadens omfattasBGB, inteparter,som av av

försäkringenEGs skadeförsäkringsdirektiv. I Finland, däremot, där
försäkringsbolag direktivettecknas i valfritt konkurrerande varaanses

yrkesskadeförsäkring kom-tillämpligt, och den finska marknaden för
för utländsk konkurrens.öppnasattmer

fråga sammanhang lagenEn uppkommer i detta ärsom om
tillämplig det gäller valet1992: 1528 offentlig upphandling är närom

enligt vad arbetsmarknadensden eller de försäkringsgivare par-av som
kollektivavtal ska ha hand deförutsätts komma iöverenster om ar-om

betsskadeförsäkringar arbetsgivarna ska skyldiga teckna.attvarasom
gäller bl.a. kommunernaLagen offentlig upphandling staten,om

affärsmässighet ioch landstingen. Den föreskriver i huvudregelen om
de kon-1 kap. 4 § upphandling ska med utnyttjandegörasatt av

kurrensmöjligheter finns genomföras affärsmässigt.och i övrigt Isom
fråga framgår anslutandeupphandling tjänster 5 kap. 1 § ochom av av
bilaga lagen bl.a. gäller upphandling finansiella tjänster till vilkaatt av
hör försäkringstjänster. Bestämmelserna i det angivna kapitlet ska dock

fråninte tillämpas vid upphandling tjänster upphandlandeav en annan
påenhet grund lag eller författning har ensamrätt att ut-som av annan

också frånföra tjänsten. Anställningsavtal undantagna lagens till-är
lämpning.



tilläggsförsäkring..med 329AlternativetSOU 1998:37 en

Även prägelutfomming harsinTVA att vara enavengenomom
den intekansocialförsäkringssystemet,svenskadel det övriga ansesav

myndighetsutövning.uppgift förha till att svara
kommunalaochde statligai Sverige,Arbetsgivarorganisationema

avtal med arbetstagarnasträffaförutsättslikaväl de privata, orga-som
hosför de anställdaarbetsskadeförsäkringtecknanisationer att enom

frågasåledes i huvudsakförsäkringsgivare. Detvissaviss eller är om
medverkar.också aktörer Detoffentliga röråtgärder,privata även om

räkningmyndighetersoffentligaupphandling försig heller inte utanom
anställningsavtal.delförsäkringaranskaffning avsom enavom

upphand-offentligpå lagenpekaranfördaDet sammantaget att om
försäkringsgivarearbetsmarknadsparternainte bör hindraling utseratt

föreslår vitveksamhetundanröja varjelagen. Förtillämpa attutan att
uttryckligenarbetsskadelagenibestämmelsesärskilddock un-somen

från tillämpningen lagenförsäkringsgivareutseendetdantar omavav
upphandling.offentlig

TVAFinansieringen10.5.9 av

solida-principer. AvförsäkringsmässigaefterfinansierasTVA bör
ochdel mellantill vissutjämnaspremiemaritetsskäl bör dock stora

små arbetsgivare.
arbetsmiljöförbättringaråstadkommaförFörutsättningarna att

inominom TVAprerniesättning ändifferentierad är störregenom en
offentligtfortsatt system.ett

arbetsmark-svenskahela denförsäkring förfå endaSkulle vi en
skada,ideellinkomstförlustsåvälersättning förmednaden, som

100tillgångar kanskehafull funktionikommer attsystemet
miljarder kronor.

Direktiven

föreffekterekonomiskadeanlyseravåra ska utredarendirektivEnligt
med deförenadekanadministrationensåväl försäkringen varasomsom

alternativförslagska lämnaUtredarenalternativen.olika ett som
arbetsskadeförsäkringenutgiftsnivå fördagens ytter-inom samtryms

altema-motiverade. deIfinnerutredarenalternativligare senaresom
utarbetas.finansieringförslag tillskativen

för-frågorsärskildade ärendastska videtta avsnittI ta somupp
finansieringenberörsvåra direktivalternativet TVA. Iknippade med
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påhärvidlag endast det det ska alternativsättet prövaatt att ettanges
innebär arbetsmarknadens det organisatoriskaöveratt parter tarsom

finansiellaoch för obligatorisk tilläggsförsäkring vidansvaret en ar-
ocksåbetsskada. allmänt det motiverat bör effek-Det sägs äratt om

utifrånförslaget belysas olika branscher och olika storlekterna av
företag.

Direktiven till Sjuk- och arbetsskadekommittén denna punktvar
något utförligare. framhöll där följande. Inriktningen bordeMan vara

de grundläggande försäkringsvillkoren för arbetsskadeförsäkringenatt
formerna för finansieringen läggs i lag. Arbetsmarknadensfastsamt

så beak-för finansieringen försäkringens kostnaderparter attansvarar
inom för lönebildningen. Nuvarande arbetsskadeavgift skatas ramen

behållas i omfattning krävs för kostnaderna täcks förden att ar-som
ordning förbetsskadefall inträffat före ikraftträdandetsom av en ny

försäkringsskyddet. Kommittén kunde analysera för- och nack-även
utifrånordning differentieras antingendelar med där premien etten

beaktas ellerretrospektivt där kostnader för arbetsskadorsynsätt ett
förebyggaprospektivt där hänsyn till insatser med syftesynsätt tas att

långtidssjukskrivna.ohälsa och attrehabilitera

finansiering efter försäkringsmässiga principerEn

ska det finansiella förAtt arbetsmarknadens över ansvaretparter ta en
måstevid arbetsskada innebära denobligatorisk tilläggsförsäkring att

finansieringen socialavgifter ska upphöra det gällernuvarande med när
på. återkommer i följandede skador blir tillämplig Vi deTVAnya som

frågan vilkaavsnitten till finansieringen äldre skador och till omav
Övergångsbestämmelser gälla.börsom

fristående försäkring för vilken arbetsmarknadens skaSom parteren
försäkrings-bära bör finansieringen i utfonnas efterstortansvaret

Även princip läggs fast imässiga principer. denna grundläggandeom
frågan i lagenden föreslagna arbetsskadelagen, uppkommer statenom

till. beaktaska ställning till hur premiesättningen ska En sak ärta att
det krav direktiven till Sjuk- och arbetsskadekommittén ställde omsom

det undvikas försäkringsvillkoren omotiverat iborde sättatt att ett
allt för hög grad kommer skilja sig mellan och avtalsom-att grupper
råden. också hävdar principerHär kan det finnas skäl att staten om so-

åtmins-skillnadernalidaritet med ställda och kräversämre attgrupper
till del vid premiesättningen.utjämnastone en

emellertid beaktande detta möjligaParterna bör med störstaav ges
månfrihet i vilken differentiering premien önsk-avgöra äratt en av

påpekatvärd, lämplig och möjlig. Som har i kapitel 6 bör förutsätt-
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till arbetsmiljöförbättringarkunna stimuleraningarna för att genom en
något inom inombättre TVAdifferentierad premiesättning än ettvara

offentligtfortsatt system.
för finansierakonsekvensEn ansvaret attatt parterna nya ar-av ges

för dessa fallerfinansiellabetsskador inom TVA är att statens ansvar
arbetsgivar-då arbetsskadeavgiften i formnaturligtbort. blirDet att av
återkommerförhållande Vihärtill.egenavgifter iavgifter och anpassas

i avsnitt 10.5.11.till detta
åtagandenödvändigt varjealternativet TVA blir detI att garantera

svenskaför hela denfå enda försäkringfondering. Skulle engenom
för ide-såväl inkomstförlustförarbetsmarknaden, med ersättning som

kommeri full funktiondetskada, innebär detell ärnär attatt systemet
enbartförsäkringtillgångar miljarder kronor. Enkanske 100ha mot

miljardertillgångar ungefär 50behöva hainkomstförlust skulle
kronor.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande och10.5 .10

juli 2000.kraft den 1träda ikan tidigastarbetsskadelagenDen nya
tidpunkt.efter dennainträffaromfatta skadorbörTVA som

långtämligen för-krävaskommermåste förutsätta detMan attatt en
förasarbetsskadeförsäkringen kanför överberedelsetid innan ansvaret

vi harmed TVAalternativenligt detarbetsmarknadens parter som
enligtarbetsskadelagendenkankapitel. Tidigasteskisserat i detta nya

juli 2000.kraft denvår bedömning träda i 1
omfattasskavilka skadormåste finnas reglerDet avsomangersom

reglerna.enligt de äldreska hanterasvilkaochdet systemet somnya
också följ-vilkensocialförsäkringenlösningen inomvanligasteDen -

yrkes-efterträddejuli 1977den 1arbetsskadeförsäkringendes när
fortfarandeäldre bestämmelserföreskrivaskadeförsäkringen är attatt-

Medikraftträdandet.föreinträffatfråga skada harska gälla i somom
skadedagolycksfallgälla förordningen0rd skulle denandra varsnya

utgången 1999.inträffar eftervisandedagsjukdomarsoch för avvars
låtaställetiskulle kunnatill ordningalternativ dennaEtt attvara

blevskadadegällde denkostnadenförsäkring bäraden när utsattsom
övergångs-sådanorsakade skadan. Enskadliga inverkanför den som

för med sigarbetssjukdomamafår förbara betydelseregel attsom --
måsteinledningsvisarbetssjukdom avgöravarje anmälanvid omman

aktuell. Harexponeringenskadligadenvilken tidsperiodunder varsom
arbetsskadelagendenförekommit innaninverkanden skadliga nya
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trädde i kraft, ska sjukdomen bedömas och enligt ochLAF,ersättas
kostnaderna belasta den försäkringen.

långtMånga sig till eftersjukdomar den de kännaär arten attav ger
Skadordet den skadade varit för den skadliga exponeringen.att utsatt

övergångsregelnskulle med den alternativa behöva admi-enligt LAF
långnistreras under mycket tid framöver. Avgränsnings- och utred-

svåra,också många i de fallningsproblemen kan bli och särskilt som
såvälkan förekommit före efter det denskadlig inverkan ha attsom nya

låtainfördes. möjlig variant i och för sig skadanordningen En är att
gällde den skadadeomfattas den försäkring när senast utsattvarav som

för den skadliga inverkan.
övergångsregel enligt det alternativNackdelarna med tarsomen

såemellertid visikte skadan orsakadesnär är attsammantagna stora
följasföreslår inom socialförsäkringen skaden vanliga ordningenatt

detockså således omfatta skador inträffar efterbörTVA attsomnu.
uppstår visserligen risk fördet införts. Därmed över-systemet ennya

fårförsäkringsorganisationenpåvältring kostnader TVA. Den nyaav
några reserveringar för.det inte gjortsför skadoröver ansvaretta som

övergångendetta viddock finna finansiella lösningarDet bör att
till det systemet.nya

äldrefinansieringAdministration ochl0.5.1l av
skador

kommer för-kraft den juli 2000,arbetsskadelag träder i lOm en ny
till liv-tidpunkt endastsäkringskassoma efter denna pröva rättenatt

kassomaskadats dessförinnan. Delarför försäkraderänta avsom
avvecklas ganska snabbt.administration kan därmed

ad-från oktober 1998 skaden lGävleborgskassan, övertasom
lag, böroch äldreministrationen livräntor enligt YFL ävenännuav

LAF-livräntor.handläggningenöverta av
åretförstaarbetsskadeavgiftema kannuvarande offentligaDe

avgiftsunder-0,05genomförs sänkas medTVA procent avcasom
laget.

med träderinnan ordning TVAArbetsskadefall har inträffat en nysom
föregående Enligti avsnitt omfattas LAF.i kraft ska enligt förslaget av

i denskada endastregler i ska anmälannuvarande LAF prövasen om
från för-mån till ersättningdet nödvändigt för bestämma rättenär att

återstår ersättnings-princip endast livräntasäkringen. Eftersom i som
endast behövafr.o.m. den l juli 2000form, skulle försäkringskassan
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detinnanförsäkrade skadatsförtill livräntarättenpröva sys-nyasom
böradministrationförsäkringskassomaskraft. Delariträtttemet av

ganska snabbt.avvecklaskunnadärmed
LAF-sjukpenningtillfortfarandeFörsäkringskassorna rättenprövar

docksjukpenning upphörtilljuli 1993. Rättenden 1tid föreavsersom
aktuelldärmed inteår, bliroch denefterpreskriptionpå grund sexav

kraft.träder iordningenprövning denför när nya
äldre lag-ochenligt LAFantal livräntorkommerDäremot ett stort

Livräntomatagithardet TVAefter över.utbetalasstiftning även attatt
Riksförsäk-administrerasdagiäldre lag,ochenligt YFL ännu avsom
Gävleborgsoktober 1998 överden lringsverket, kommer att tas av

ilokalkontorvid desshandläggasochförsäkringskassaallmänna
Söderhamn.

LAF-liv-handläggalösning förväljaNågra skäl attatt annanen
därförbör ävenGävleborgskassan överdet knappast. tafinnsräntor

1996decemberilivräntetagareAntaletjuli 2000.dessa den 1 cavar
senare årunderhar sjunkitnybeviljade livräntorAntalet000.101 som

1990-arbetsskadeförsäkringeninomutvecklingenresultatett av
hela98 %närvarandeför utgörEgenlivräntoma,talet. an-avcasom

år, och65fyllerlivräntetagarenprincip ut-upphör ilivräntor, närtalet
ålders-tillharförsäkrade intemån rättdeni dengår därefter bara en

tyderUppskattningarlivräntebeloppet.65 %pension motsvarar avsom
uppnår 65de livräntetagare%40mindreintedock än somatt avca

livränta.fortsattberättigade tillålderårs är
antaletkommerRiksförsäkringsverketsEnligt senaste ar-prognoser

uppgå tillår 2000något föråter ökabetsskadelivräntor att caatt
Arbets-miljarder kronor.4,8kostnadberäknad105 000 till av caen

utbetaldaår bliberäknasäldre reglerenligtskadesjukpenningar samma
milj.940medenligt YFLersättningaroch65 milj. kronormed cam.m.

kronor.
avgiftsunderlaget.1,38 %närvarandeförArbetsskadeavgiften är av

från detbortservidockredovisarArbetsskadeförsäkringen omnu -
behövligadenochöverskott,löpandeunderskottetackumulerade ett-
ytterligaresjunkaberäknasDenavgiftsnivån 0,8ligger procent.ca

vivåra direktiv skaEnligtår 2000.0,75iför procentatt cavara nere
våraeffekternautgiftsnivå analyserarutgå från dagens närdock av

förslag.
enligtersättningaroch övrigaLAF-livräntornaturligt deDet är att

fårkraftihar trättutgå efter detskalagäldre systematt ett nyttsom
medAlternativetarbetsskadeavgifter.offentligamed fortsattabekostas

nivån arbets-behövligadensänkaåret beräknasförstakan detTVA
för0,70från 0,75 till att0,05 procentskadeavgiften med procentca

oförändratvidbetydersuccessivt. Detytterligareden ettsedan sänka
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avgiften kan sänkas från 1,38 till år1,33 2000. Sänk-uttag att procent
ningen beror på både minskade försäkringskostnader och minskade
administrationskostnader. Sedan arbetsskadesjukpenningen slopades

dock administrationskostnadema barautgör 4 de totalaprocentca av
kostnaderna.

10.6 Förslag till Arbetsskadelag

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § innehållerDenna lag bestämmelser till arbetsskadeersätt-rättom
ning och skyldighet för arbetsgivare ha försäkring täckerattom en som
sådan ersättning arbetsskadeförsäkring.

Arbetsskadeförsäkringen tilläggsförsäkring till den allmännaär en
försäkringen enligt lagen 1962:381 därom.

Bestämmelserna i lagen ocksåarbetsgivare gäller uppdragsgiva-om
re.

2 § Frivillig arbetsskadeförsäkring kan tecknas av
företagare det gäller dem självanäregna

de anordnar utbildning det gäller dem studerar.närsom som
Lagen gäller i tillämpliga delar försäkringstagare iäven som avses

första stycket. Vad i lagen förvärvsarbetande och arbets-sägssom om
skada har därvid motsvarande tillämpning den under utbild-ärsom
ning och skada inträffar under den tid eleven deltar i organiseradsom
utbildning.

3 § Lagen gäller skador har uppkommit i samband med förvärvs-som
arbete i Sverige.

Lagen gäller skador har uppkommit i samband med för-även som
värvsarbete utomlands, arbetet århögst och arbets-ettom avses vara

utsänd arbetsgivare med verksamhet här i riket.ärtagaren av en

4 § Med skada i denna lag personskada och skada ellerprotesavses
liknande anordning ändamålanvändes för skadannäravsettannan som

inträffade.

5 § Rätten till arbetsskadeersättning får inskränkas endast grund av
omständighet har inträffat efter skadehändelsen och enligtsom som
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för-begränsningmedföraförsäkringsavtal kan1927:77lagen avom
försäkringsbelopp.skyldighetsäkringsgivarens att utge

arbetsskadeersättningtillRätten

ellerolycksfalltill följdskadaförlärrmasArbetsskadeersättning6 § av
in-inverkanskadligMedarbetet.inverkan iskadlig avsesannanannan

upphovsannolikhet kangradhögmedfaktorverkan geavsomenav
har.försäkradedensådan skadatill somen

skadligolycksfall ellerförvaritharförsäkradOm utsatt annanen
ådragit sigeller honhanskadaskallarbetet,iinverkan varaansessom

det.talar förövervägande skälinverkan,skadligaorsakad den omav

Alternativ

före-detförsäkrad,skadaförlämnasArbetsskadeersättning6 § om
olycksfallorsakadskadansannolikhet för ärövervägandeligger att av

arbetet.inverkan iskadligeller annan
sannolikhetövervägandeföreliggerdetbedömningenVid omav

särskilt beaktasskall
påståddadendetsannoliktellerbelagt ärmedicinskt atthur

för-densådan skadaåstadkommaarbetsmiljön kanfaktorn i somen
för,blivitsäkrade har utsatt

harförsäkradedenhuroch intensivtoftaeller hurhur länge
faktornskadligaför den påstått samtvarit utsatt

andraförförsäkrade har varitden utsattvilkenoch måniom
förvärvsar-honellertid han inteunder denfaktorerskadebringande

betat.

psykosoma-ellerpsykiskskadaintearbetsskada§ Som7 avenanses
arbetstvist,företagsnedläggelse,följdtisk är ennatur enavensom

vantrivselarbetsinsatser,försäkradesdenuppskattningbristande av
för-jämförligadärmedellerarbetskamraterellerarbetsuppgiftermed

hållanden.
grund ihar sinskadangäller intestycketi förstaVad sägs omsom

lik-andraeller iförsäkradedenkränkningareller andratrakasserier av
arbetsmiljön.ipåtagliga bristernande,

olycksfallräknasfrån arbetsställetellerfärd tillOlycksfall vid8 § som
arbe-medsambandstod iochföranleddes närafärdeni arbetet, avom

tet.
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9 § Om skada beror på olycksfall har framkallatsänannatsom av
smitta, den arbetsskada i månden det framgår försäk-anses som av
ringsvillkoren.

10 § Skada till följd olycksfall ha inträffatän dåden dagannatav anses
skadan visade sig.

Hur arbetsskadeersättningen bestäms

11 § Arbetsskadeersättningen bestäms enligt 5 kap. första1 § stycket
1 och 2 andra och tredje styckena, 2 5 §§ 6 kap.samt 1 §samt-

skadeståndslagen 1972:207 med de begränsningar isom anges
12 16 denna lag.-

Är12 § den skadade sjukförsäkrad enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring, har han eller hon enligt den lagen vid arbetsskada tillrätt

förmåner vid sjukdom.samma som annan

Är13 § någon i 12 § inte berättigad till sjukpenning frånsom avses
sjukförsäkringen eller den skadade inte sjukförsäkradär enligt lagen
1962:381 allmän försäkring, har han eller hon vid arbetsskada rättom
till arbetsskadeersättning i enlighet med vad skulle utgåtthasom om
3 och 22 kap. lagen allmän försäkring hade varit tillämpliga påom
honom eller henne.

Ersättning motsvarande sjukpenning utgår dock inte till arbetstagare
enligt 3 kap. 16 § första stycket lagen allmän försäkring harsom om

undantagits från till sjukpenning vidrätt sjukdom.

mån14 § I den ersättning inte enligt eller12 13 § arbets-ersätterutges
skadeförsäkringen nödvändiga kostnader för

sjukvård riket,utom
tandvård,
särskilda hjälpmedel.

utgårErsättning i övrigt inte enligt denna lag för fylla rättenatt ut
till ersättning enligt och kap.22 lagen 1962:381 allmän för-om
säkring.

15 § Arbetsskadeersättning för varje skadehändelse begränsad tillär
högst gånger1 000 det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring gäller ersättningen bestäms.när För varje skadad för-som
säkrad lämnas dock för varje skadehändelse arbetsskadeersättning med
högst gånger200 detta basbelopp.
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olycks-berorserieskada änförErsättningsbeloppet annatavsomen
000till högst 10ersättningsår begränsatförarbetetfall i är samma

förståsserieskadaMedstycket.förstagånger basbeloppet enligt en ar-
år ochfleraellerför underflerabetsskada ettutsatts sompersonersom

tidigareegenskaperskadligaarbetsmiljön,faktor iberor varssammaav
varit okänd.

inteinnefattarstyckenaandraochi förstabeloppDe angessom
rättegångskostnader.ersättning förellerränta

stycket15 förstaenligt §gälleransvarighetsbeloppOm de16 § som
demmeningen gottgörelsetillräckerintestycketeller andraförsta
medersättningarderasnedsättsersättning,tillberättigadeärsom

för ochkvotdel var en.samma
förstaenligtnedsättningbefarasskadefallinträffatdet efterKan att

be-regeringenmyndigheteller denregeringenkanstycket fordras, som
medendastskall lämnastills vidareersättningförordnastämmer att

kvotdel.viss

Försäkringsskyldighet m.m.

täckerarbetsskadeförsäkring ersätt-skall haArbetsgivare17 § somen
tecknasskallFörsäkringenlag.dennaomfattasskadorförning avsom
arbets-centralavad deenligtförsäkringsgivarededen ellerhos som

arbetsmark-arbetsgivarorganisationemaochtagarorganisationema
arbetsskadeförsäk-handskall hakollektivavtalträffatharnaden omom

tillämp-inteupphandlingoffentlig är1992:1528ringarna. Lagen om
försäkringsgivare.på utseendelig av

högstsammanlagtsigarbeteutföralåterArbetsgivare annansom
försäkringsplikt.frånbefriadkalenderårunder ärtolv dagar ett

undantagfår med detlagenligt dennaarbetsskadeförsäkringEn som
omfattningvidarei änersättningandra stycketframgår §14 somgeav

i lagen.föreskrivs

från arbets-avgiftermedfinansierasArbetsskadeförsäkringama18 §
principer.försäkringsmässigaeftergivarna

förtäcker riskernaså deskall bestämmas ävenPrerniema att an-
arbetsgivare.försäkringspliktigaickeställda hos

arbets-mindreförpremiernaiakttasprerniesättningen börVid att
förfastställspremierfrån deväsentligt storaskiljer sigintegivare som

fördifferentierasfår dockFörsäkringspremiema attarbetsgivare.
arbetsmiljön.iförbättringarstimulera till
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19 § Saknas arbetsskadeförsäkring, den försäkringsgivare hossvarar
vilken arbetsgivaren skulle tecknat försäkring ändåha för den arbets-
skadeersättning skulle lärrmats, arbetsskadeförsäkringhasom om en
hade funnits.

Försäkringsgivaren till20 § har gottgörelse arbetsskade-rätt
försäkringsavgift för den tid arbetsgivaren har saknat försäkring enligt
denna lag.

fårArbetsskadeförsäkringsavgift högst med belopptas ut ett som
femton basbelopp enligt lagen 1962:381detmotsvarar procent av om

avgiften det beloppallmän försäkring gäller bestäms. Omnär ärsom
två gånger årligahögre den försäkringspremiemotsvararsom som

fårgäller i motsvarande kategori avgiften bestäms,för arbetsgivare när
grundval detta belopp.avgiften i stället beräknas av

Arbetsskadenämnd

upprätthålla och bekosta arbetsskade-21 § Försäkringsgivaren skall en
ingå företrädare för försäkrades intres-nämnd. nämnden skall det deI

Ytterligare föreskrifter nämndens sammansättning lämnassen. om av
också arbetsordning.regeringen skall godkänna nämndenssom

skadelidande,Nämnden skall begäran försäkrad ellerav annan
ersättnings-arbetsgivare, försäkringsgivare eller domstol sig överyttra

fall.

Skadestånd

fårarbetsskadeersättning kan lämnas enligt denna lag den22 § Trots att
skadeståndskadelidande i stället kräva enligt vad gäller därom.som

skadeståndhar med anledning skada23 § Den utgett av som avsessom
skadelidandesi denna lag inträder intill det utgivna beloppet i den rätt

till arbetsskadeersättning. gäller dock inte arbetsskadeersätt-Detta om
skadeståndsskyldigeningen skulle ha kunnat krävas tillbaka denav en-

ligt 24 första stycket.§

vållatslämnats skada har24 § Har arbetsskadeersättning för en som
uppsåtligen vårdslöshet,eller inträder försäkringsgivarengenom grov

skadestånd.skadelidandesintill det utgivna beloppet i den tillrätt
betalats omfattasOm arbetsskadeersättning har för skadaen som av

produktansvarslagen inträder försäkringsgivaren intill det1992:18,
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skadestånd enligt dentillskadelidandesdenbeloppet i rättutgivna
lagen.

trafikskade-enligttrafikförsäkringskadaOmfattas aven
skadan,förarbetsskadeersättning lämnatsoch harlagen1975:1410

skadelidan-i denbeloppetintill det utgivnaförsäkringsgivareninträder
trafikskadeersättning.tilldes rätt

får ersättningenenligt 19arbetsskadeersättning lämnatsHar25 §
tecknaskyldigvaritarbetsgivarefrån dentillbaka attkrävas ar-som

betsskadeförsäkring.

intillinträder25 §enligtbeloppkrävtshararbetsgivare26 § En som
försäkrings-tillkommerenligt 23 §i denbeloppetdet utgivna rätt som

givaren.

Preskription

förlorarlagenligt dennaarbetsskadeersättningvill ha§ Den27 som
år,talan inomväckerinteeller honhandärtill,rätten sexom

ersättningenfrån den daglivräntaochsjukpenningbeträffande av-

ser,
dödsfallet,från fördagenbegravningshjälpbeträffande

försäkrade hardå denfrån den dagersättningbeträffande er-annan
ersättning begärs.för vilketbelopplagt

ellerarbetsgivarenhosskadananmältersättninghavilldenHar som
har hanstycket,förstaitidinom denförsäkringsgivaren angettssom

delfåtthaefterväcka talansigmånader attalltidhoneller att avsex
ärendet.iställningstagandeslutligaförsäkringsgivarens

Övergångsbestämmelser

då 1976:380lagenjuli 2000,kraft den 1träder ilagDenna om ar-
Äldre fortfa-gällerbestämmelsergälla.upphörbetsskadeförsäkring att

ikraftträdandet.inträffat föreharfråga skadairande somom
föreskrifttillhänvisningförfattningelleri lagFörekommer2. annan

stället denitillämpaslagbestämmelse i dennahar ersatts genomsom
bestämmelsen.nya
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10.7 Författningskommentarer till förslaget
till arbetsskadelag

Vårt förslag till arbetsskadelag följer till sin uppbyggnad och sitt inne-
håll patientskadelagen 1996:799, trädde i kraft den januarinära 1som
1997. Arbetsskadelagen har visserligen helt räckvidd och del-en annan
vis andra utgångspunkter patientskadelagen. Men deän gemensamma
dragen många inte minst det gäller sambandet med de allmännaär när
skadeståndsrättsliga reglerna i framför allt skadeståndslagen
1972:207.

såArbetsskadelagen inte detaljerad innehållerLAF. Denär som
främst regler grundläggande slag försäkringsplikt, försäk-av mer om
ringsgivare och försäkringstagare, skadebegrepp och bevisreglerom

ersättning. Avsikten lagens bestämmelser ska fyllasärsamt att utom
med detaljerade försäkringsregler enligt vad arbetsmarknadensmer

och försäkringsgivaren/na kommer överensparter om.
arbetsskadeförsäkringenAtt inte längre ska tillhöra den allmänna

socialförsäkringen få privaträttslig karaktär innebär också denutan att
inte vidare kommer följa den praxis i skilda hänseenden ärutan att som
etablerad inom dagens arbetsskadeförsäkring eller den allmänna för-
säkringen sannolikt efter hand kommer intryck skade-utan att ta av
ståndsrättsliga på försäkringsområdet.regler och regler det privata

Om alternativet med TVA genomförs och arbetsskadelagen ersätter
fårLAF, detta betydelse för lagen statligt personskadeskydd ochom

ocksåandra lagar finns i anslutning till för skade-LAFsom men
ståndslagen och lagar rättsområden. dock,1972:207 andra Vi har

avstått från sådanafrämst tidsskäl, förslag till konsekvensänd-attav ge
ringar i lagstiftning.annan

Inledande bestämmelser

innehåller1 § Denna lag bestämmelser till arbetsskadeersätt-rättom
ning och skyldighet för arbetsgivare ha försäkring täckerattom en som
sådan ersättning arbetsskadeförsäkring.

Arbetsskadeförsäkringen tilläggsförsäkring till den allmännaär en
försäkringen enligt lagen 1962:381 därom.

Bestämmelserna i lagen arbetsgivare ocksågäller uppdrags-om
givare.

stycketFörsta har utformats med patientskadelagen1 § före-som
bild. Här vad lagen reglerar, dvs. till arbetsskadeersättningrättenanges

skyldigheten för arbetsgivare hålla försäkring täckersamt att en som en
sådan ersättning. Benämningen arbetsskadeförsäkring behållits,har
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för-och lagen byggerbegrepp,väl inarbetatdeteftersom är ett en
ocksåarbetstagarebarainteinnebärsäkringslösning. Lagen utanatt

ersättning.efterlevande kan ha rätt
tilläggs-arbetsskadeförsäkringenstycket klargörs ärandraI att en

skade-vidbetyderDetförsäkringen.allmännatill den ettförsäkring att
ochi 3utgå bestämmelsernaenligthandi förstaersättningfall ska

sjukvårdförersättningförsäkring AFLallmänkap. lagen22 omom
rehabiliteringsersätt-ochrehabiliteringsjukpenning samt omomm.m.,

vissaarbetsskadeförsäkringen ersättaframgår kan14 §ning. Som av
allmännadentäcksintesjukvårdskostnadersärskilt angivna avsom

fyllaintearbetsskadeförsäkringenfårövrigt utiförsäkringen, men
för karens-kapitlen i AFL,angivnaenligt deersättningtill t.ex.rätten

dagar.
sedan längeföljerarbetsskadeförsäkringstycket.Tredje Dagens en

vanligtvisyrkesutövarevilkagällerdetutvecklad praxisväl när som
inne ilO.5.5 viavsnittpåpekat i ärvi haranställda. Som ensomanses

räknasinteDeanställningsformer.utvecklingsnabb somsomnyaav
får bliDetegenföretagare.elleruppdragstagareantingenanställda är en
denanpassningarderättsutvecklingenuppgift för göra nyaatt som

be-arbetskadelagensföreslagitstyckettredjeVi har itiden kräver. att
inne-uppdragsgivare. Detockså gällaskaarbetsgivarestämmelser om

arbets-gäller förförsäkringspliktreglerbär m.m. somatt omsamma
anställdainte baraochuppdragsgivareockså tillämpasska attgivare

enligt lagen.försäkradeockså uppdragstagare ärutan

tecknasarbetsskadeförsäkring kanFrivillig2 § av
självagäller demdetföretagare näregna

studerar.gäller demdetutbildninganordnar närde somsom
iförsäkringstagaretillämpliga delargäller i ävenLagen avsessom

och arbets-förvärvsarbetandei lagenVadstycket. sägsförsta omsom
utbild-underdentillämpning ärmotsvarandedärvidharskada som

organiseradideltarelevenden tidunderinträffaroch skadaning som
utbildning.

för-frivilligfår tecknaföretagareframgårstycketförstaAv att egna
arbets-arbetsskadeskyddet. Dagensomfattasde skasäkring avom

företagare.ocksåförvärvsarbetande,allaskadeförsäkring egnaavser
bördetolika slagstuderandeOckså gäller attdet varanär anserav

arbetsskadeför-frivilligtecknautbildningsansvarigatill de att enupp
genomgårstuderandevissaLAFomfattarsäkring. Idag somgrupper av

arbetsskada.försärskild riskförenad medutbildning enansessomen
avsnittidel harför TVAsställningstagandena angettstillMotiven

10.5.5.
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Avsikten lagens bestämmelser så långtär möjligtatt ska gälla också
företagare har tecknat försäkring för sig själva sådanaochegna som

studerande utbildningsanordnare har tecknat arbetsskadeförsäkringsom
för. I andra stycket har arbetsskadeförsäkring ska gällaangetts att
under tid då eleverna deltar i organiserad utbildning. Därmed faller

hemmastudier utanför. fårDet förutsättast.ex. försäkringsgivarenatt
i försäkringsvillkorennämnare för organiseradgränsernaanger ut-var

bildning ska gå. Det också försäkringsgivareär och försäkrings-anses
obetaget komma gåendelängretagare överens försäkringsvillkoratt om

det gäller de situationernär ska omfattas, 17 § tredje stycket.som se

3 § Lagen gäller skador har uppkommit i samband med förvärvs-som
arbete i Sverige.

Lagen gäller skador har uppkommitäven i samband med för-som
värvsarbete utomlands, arbetet högst år och arbets-ettom avses vara

utsänd arbetsgivareär med verksamhet här itagaren riket.av en
Första stycket. En arbetsskadeförsäkring enligt lagen gäller med det

undantag har i andra stycket endast vid förvärvsarbete iangettssom
Sverige. Med förvärvsarbete såväl arbete utförs i egenskapavses som

anställd arbete utförs egenföretagare. Däremot detärav som som av
arbete s.k. hemmamake utför i det hemmet intesom en attegna anse

förvärvsarbete.som
Andra stycket innehåller bestämmelse l kap. fjärde1 §samma som

stycket första punkten i NågonLAF. motsvarighet till specialbestäm-
melsen för statliga arbetsgivare sänder anställda utomlandsutsom
längre tid år har inte tagits i arbetsskadelagen.än såvälStatligaett upp

andra arbetsgivare har enligt 17 § tredje stycket möjlighetsom att
teckna försäkring med räckvidd vad lagenstörre föreskriver. An-änen
gående utländska arbetsgivare, kommentaren till 17 § första stycket.se

4 § Med skada i denna lag personskada påoch skada ellerprotesavses
liknande anordning användes för ändamål skadannärannan avsettsom

inträffade.
Vi lagen personskada skadeståndslagensiutöver meningattanser

liksom hittills arbetsskadeförsälcringen enligt LAF bör påskadaersätta
eller liknande anordning. Den praxis redanprotes finns detnärsom

gäller detta bör kunna vinna tillämpning också enligt den lagen.nya
Vanliga glasögon, kontaktlinser, hörapparater eller käppar anses exem-
pelvis inte eller liknande anordning, och skada på kläderprotessom er-

heller inte.sätts

5 § Rätten till arbetsskadeersättning får inskränkas endast grund av
omständighet har inträffat efter skadehändelsen och enligtsom som
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för-begränsningmedförakanförsäkringsavtall927:77lagen avom
försäkringsbelopp.skyldighetsäkringsgivarens att utge

patientskadelagen.4 §efterutformatsBestämmelsen har mönster av
skyldighetförsäkringsgivarensbegränsa attkanomständighetEn som

vad hangjortskadelidande intedenförsäkringsbeloppet är attutge
försäkringsavtalslagen.52 §skadanför begränsakunnat att

arbetsskadeersättningtillRätten

olycksfall ellerföljdtillskadaförlämnasArbetsskadeersättning6 § av
in-inverkanskadligMedi arbetet.inverkanskadlig avsesannanannan

upphovsannolikhet kangradmed högfaktorverkan geavsomav en
har.försäkradedensådan skadatill somen

skadligolycksfall ellerförvaritförsäkrad harOm utsatt annanen
ådragit sighonellerhanskadaskallarbetet,inverkan i varaansessom

det.talar förskälövervägandeinverkan,skadligadenorsakad omav
be-hararbetsskadeförsäkringeninomskadebegreppetgenerellaDet
tvåförslagvilämnararbetsskadelag. Däremottillhållits förslageti

Huvudförslagetsambandsreglema.gällerdetlösningaralternativa när
dentilloförändradeockså försreglerna övernuvarandedeinnebär att

följandedenin undertagitsharförslagalternativtEttlagen. ru-nya
motive-allmännadeidiskuteratsharFörslagenalternativ.briken

10.5.6.avsnittiringarna
i detparagraf närmasteförevarandeiBestämmelserna motsvarar

torde intelag. Denuvarande§och 2stycketförsta§kap. lordagrant 2
denfår medräknaMansammanhang. atti dettakommenterasbehöva

bestämmelsernasig sedanutbildatpraxisoch denlagtillämpning som
ocksåutgångspunktenfår bildabörjantillåtminstone1993tillkorn en

inom TVA.prövningenför

Alternativ

före-detförsäkradskadaför pålämnasArbetsskadeersättning6 § om
olycksfallorsakadskadansannolikhet förövervägande ärligger att av

arbetet.inverkanskadlig ieller annan
sannolikhetövervägandeföreliggerdetVid bedömningen omav

beaktassärskiltskall
påståddadensannolikt detellerbelagtmedicinskt är atthur

för-denskadasådanåstadkommaarbetsmiljön kanfaktorn i somen
för,blivitsäkrade har utsatt
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hur länge eller hur ofta och hur den försäkradeintensivt har
för denvarit skadligapåstått faktornutsatt samt

och vilkeni den försäkrademån har förvarit andrautsattom
skadebringande faktorer under den tid han eller hon förvärvs-inte
arbetat.

Som alternativ till de nuvarande reglerna föreslår viett det ska in-att
föras sambandsregel med denöverensstämmer finns ien ny som som
patientskadelagen och rniljöskadelagen 1986:225 och ocksåsom
knyter till beviskrav Högsta domstolen har ställt i vissa si-an som upp
tuationer inom skadeståndsrätten, särskilt vid svårutredda medicinska
och tekniska förlopp.

Vi den här föreslagna bevisregeln skulle kunna lättareattanser vara
förstå och enklare tillämpa dagensatt änatt sammansattamer sam-

bandsregler i skilda led. Inte minst för läkarna skulle det säkerligen
underlätta bedömningen på detta ficksätt göraom man en mera sam-
manfattande vägning skadefalleni de faktorer talar för ochav som
emot.

Invändningen års1993 fåttregler har tillämpas såunder kort tidatt
de inte redan bör med har inteersättas relevansatt inu nya samma

alternativet med TVA. Ansvaret och administrationen skulle föras
från ochöver de allmänna försäkringskassoma till arbetsmark-staten

nadens och eller flera försäkringsbolag uppbyggda efter departer ett
försäkringsmässiga principer finns den privata marknaden.som

Självfallet inställer frågansig vilken faktisk betydelse regel ien ar-
betsskadelagen detta slag få.skulle Skulle det betyda denmotav en
försäkrade tillämpning eller restriktivaregenerösare denänen som
funnits i tillämpningen LAF gårDet troligen inte få alldelesatt ettav
säkert eller för alla tider giltigt sådan fråga.svar en

Avsikten emellertid inte förär tolkning,öppna generösareatt en en-
dast åstadkomma begripligare regler och därmed också medverkaatt

såtill riktig tillämpning möjligt. Vid jämförelse med den ut-en som en
formning dagens regler har det emellertid svårt denär att tro attsom
föreslagna regelförändringen i sig skulle ägnad leda till sigattvara vare

skärpning eller lindring beviskravet.en en av
Första stycket har delvis utformats efter 6 § patient-mönster av

skadelagen. Liksom i LAF uppdelning skadeorsakemagörs ien av
olycksfall och skadlig inverkan. Det finns relativt rikhaltigannan en
praxis från tillämpningen både YFL och LAF vad förståsav om som
med olycksfall, likaså skada ska inträffatnär i arbetet. Dennaen anses
praxis kan givetvis tjäna till ledning också vid tillämpningen arbets-av
skadelagen. fårMan dock utgå från tillämpningen reglerna inomatt av
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försäkringsområdet kommerprivatadet attskadeståndsrätten och
TVA.tillämpningenpåsuccessivtsigfärga avav

arbets-inskränkningar igäller vissaframgår och 9 §§7Som av
psykosomatiskochpsykiskskadorgällerdetskadebegreppet när av

sjukdomaralla slagsövrigt kansjukdomar. Ismittosammasamtnatur
frånskillnadTillarbetsskador.relaterade till arbetetär anses somsom

således ingenföreslår viländerandravanliga idetvad ärannarssom
arbetssjuk-erkännaskansjukdomarförteckningsärskild över somsom

försäkringssammanhang.idomar
Riksförsäkringsverketföreslagit5.6avsnittemellertid iVi har att

tillämpningenförledningtillbeskrivningarframdel skaför LAFs avta
stödjeorganen.rörelse- ochisärskilt desvårbedömda sjukdomar,mer

anledningfinnaskan detTVAmed attockså alternativetiVi attanser
expertis.yrkesmedicinskförslagbeskrivningarsådanautfärda av

arbetsskadelagen.idock intebörföreskrift dettaNågon tas uppom
sannolikhetövervägandebevisregelnföreslagnaalternativtDen om

skälenskasamband änförenkelt skälenhelt tyngreinnebär ettatt vara
ska liggabevispunkteninnebär dettaRimligensamband. attettmot

60vidkanskesannolikhet, procents50klarttämligen över procents ca
sannolikhet.

åtminstoneellerbelagthurhandi förstavågskålen läggasskaI san-
råd-vidkanvetenskapen sägamedicinskaenligt vad dennolikt det är
vissorsakaskansjukdomenifrågavarandedentidpunktande enavatt

och hurlängefråga hurhand detandraarbetsmiljön. I ärfaktor i om
iOchfaktorn.skadligadenförvaritskadade hardenintensivt utsatt

skadade harmån denvilkenfrågan igivetvishand kommertredje upp
fritiden.arbetet,utanförfaktorerskadebringandeför t.ex.varit utsatt

bevis-särskiltbeaktas närskafaktorerdessaföreslagitharVi att
spela in,andra faktorerkangivetvis t.ex.Men ävenregeln tillämpas.
skaförhållanden vägas motUppräkningenålder.ochärftlighet somav

pedago-viktigtdockharuttömmande. Viingalunda sett ettvarandra är
orsakernakonkurrerandevanligastedeexemplifieramedsyftegiskt att

lagtexten.i själva
deninaktuelltbli ärdet kan vägaförhållanden attYtterligare som

dockbörhändelsen. Dettillstånd förepsykiskaellerfysiskaskadades
försäkrad iarbetsskadeförsäkringeninombeaktas varaansesatt man

dennauttaladeArbetsskadeförsäkringsutredningen attskick."befintlig
all-arbetetså ifaktorermåste tillämpas rentrimligenprincip att som

känsligheller förinteskadliga extremtinte kan per-mänt ensomanses
statsrådetFöredragandeinverkan.skadligkunnaska utgöraansesson

uttolk-deninvändningarsak ingai1992/93:30 20 mothade prop. s.
Arbetsskadeför-skickbefintligtförsäkrad iprincipenning somomav

stånd-sinsamtidigtframhöllgjorthadesäkringsutredningen sommen
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punkt praxis, liksom hittills bör klargöra hur principenatt ska tilläm-
,

i detta avseende.pas
Samtidigt också ansluter till denna tolkning principensom oss av
befintligt skick vill påpeka det i detta sammanhang harävenattom

hävdats led i den uppstramade tillämpningen LAFatt ettman som av
inte längre tillräcklig hänsyn till de försäkrade kan ha varierandetar att
grad mottaglighet för skador. Inte sällan påstås detta gälla iav synen

och kvinnors olika fysiskamäns förutsättningar tåla påfrestningaratt
rörelse- och stödjeorganen.

En regel övervägande sannolikhet i föroch sig inte bort be-tarom
hovet slåibland fast den försäkrade har varit föratt att utsatt ettav
olycksfall i arbetet eller för någon faktor eller påståsannan som anses

skadlig. Om det inte kan styrkas olycka verkligen skett ellerattvara en
påstått skadlig faktor förekommit i arbetet, ska givetvisatt en ettannan

yrkande skada ska betraktas arbetsskada avslås denattom en som
grunden.

7 § Som arbetsskada inte skada psykisk eller psykosoma-anses en av
tisk följd företagsnedläggelse,är arbetstvist,natur som en av en en
bristande uppskattning den försäkrades arbetsinsatsen vantrivselav
med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga för-
hållanden.

Vad i första stycket gäller intesägs skadan har sin grund isom om
trakasserier eller andra kränkningar den försäkrade eller i andra lik-av
nande, påtagliga brister i arbetsmiljön.

Första stycket med 2 kap. § andra stycketöverensstämmer 1 LAF.
Andra stycket. våraAv allmänna övervägandena i avsnitt 5.3.3

framgår avsikten med tillägget förtydliga rättsläget och klar-äratt att
undantagsbestämmelsen inte fårgöra tolkas ocksåextensivt. Somatt

har lagts fast i domar Försäkringsöverdomstolen trakasserier ochärav
mobbning exempel skadlig inverkan kan upphov tillsom ge psy-
kiska eller psykosomatiska sådanbesvär de kan betraktasart attav som
arbetssjukdom.

Även andra kränkningar den försäkrade i hans eller hennes arbeteav
kan skadlig inverkan och leda till psykiskautgöra eller psykosoma-att
tiska besvär arbetssjukdom. Hit hör exempelvis olika formeranses som

starkt ovänligt bemötande vårdpersonal och andra kan utsättasav som
FÖDför dem de vårda eller service,är jfr. 1982:12satta attav ge om

elevtrakasserier lärare. ocksåHit hör kränkande särbehandling ellerav
andra brister i arbetsledning. Likaså bör psykiska besvärgrova som

påberor kraftig vid påfrestningarandra starka psykiska i arbetetstress
FÖDkunna erkännas arbetsskada, jfr 1983:9 medverkan it.ex.som om

arbetstidsstudier.
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på-måsteframgår det sigden föreslagna lagtextenSom röra omav
all-sig självtbrister i arbetsmiljön. Dettagliga gränsensäger att mot

svårkan dra. Devantrivsel med arbetsuppgifternamän att numeravara
får emellertidfrån skadebegreppetdet generellalagfästa undantagen

anmälannågot avvisandetill slentrianmässigtinte locka ar-av en om
påfrestande förhållanden arbetet.igrund psykisktbetssjukdom av

innan ivår utredningenligt mening fordrasDet bör mannoggrannen
angivetundantagställning till det sigenskilt fall rör ettattett tar avom

sjuk-också psykosomatiskafrån psykiska ochslag huvudregeln att
generella skadebegreppet.faller under detdomar

olycksfallfrån räknasarbetsställetOlycksfall vid färd till eller8 § som
samband med arbe-och stod iföranleddesi arbetet, färden näraavom

tet.
tredje stycket LAF.med kap. l §2Paragrafen överensstämmer

färdolycksfallenbetydelse, eftersompraktisk utgörRegeln har stor en
arbetsskadeförsäkringeninomregleratsbetydande del de skador somav

sigutbildatpraxis haryrkesskadeförsäkringen. Denoch tidigare som
ocksåfå vidbetydelselag kanvid tillämpningen äldre antasav

arbetsskadelagen.tillämpningen av

framkallatsolycksfall harberorOm skada9 § änannat avsom
framgår försäk-mån detarbetsskada i densmitta, den avanses som

ringsvillkoren.
sista stycket LAFmed kap. 1 §utformats 2Paragrafen har som

gällerdetgenerella skadebegreppetfrån detUndantaget närmönster.
skadan berottskadlig inverkan. Hargäller endast vidsmitta annan

den hararbetsskada,olycksfall, kan den alltid även omanses som
har i LAFskadlig inverkanvidsmitta. Undantagetframkallats annanav

arbetsskadeförsäkringenriktigtdetgrund i intesin ansett attatt man
infek-liknandeoch andraförkylningssjukdomarersättning vidska ge

förvärvs-drabbas antingenkantionssjukdomar och manavsom var en
eller inte.arbetar

grund smittafrågan vilka sjukdomarVi har ansett att somavom
ochså grundläggande karaktärenligt lagenska kunna ärersättas av

det gällerframgåså lagtextensamtidigt speciell det bör sär-attatt av
sjukdomaromfattarfall försäkringenförsäkringsvillkor för deskilda

räknarolycksfall. Viframkallats smitta sätt änannat genomsom av
frågan medöverenskommelse imed avtalspartema träffar ut-att en

förordningenoch 5 §gångspunkt från gäller enligt LAFvad som
personskadeskyddoch statligtarbetsskadeförsäkring1977:284 om

bestämmelserna.vissa ändringar iavsnitt 5.4 har vi föreslagitFASP. I
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10 § Skada till följd olycksfall ha inträffat dåän den dagannatav anses
skadan visade sig.

Den s.k. visandedagen har haft betydelse vid tillämpningenstor av
LAF och dessförinnan kommerYFL. Den säkerligen spelaatt storen
roll också vid tillämpningen arbetsskadelag, framför allt närav en ny
det gäller gammal eller lag ska tillämpas. Vid olycks-avgöraatt om ny
fallsskador har det framstått självklart någon särskild regelutan attsom
de ska ha inträffat dagen för olycksfallet.anses

Sjukdomar framkallats skadlig inverkan ska enligtsom av annan
den aktuella bestämmelsen ha inträffat den dådag skadan visadeanses
sig. allmänhetI skadan visa sig läkare konstaterar sjuk-näranses en
domen enligt besöksjoumal eller intyg. kanMen det beläggas denatt
visat sig tidigare gäller den tidpunkten. finnsDet hel del rättsfallen
från tillämpningen fåYFL och LAF kan betydelse också förav som en

lag. Som visandedag har den dag sjukdomen framträddet.ex. ansettsny
röntgenfotografier, långtförst sjukdomenäven satteom man senare

i samband med arbetet.

Hur arbetsskadeersättningen bestäms

11 § Arbetsskadeersättningen bestäms enligt 5 kap. första1 § stycket
och1 2 andra och tredje styckena, 2 5 6 kap. 1 §samt samt-

skadeståndslagen 1972:207 med de begränsningar i 12som anges -
16 §§ denna lag.

framgårSom avsnitt 10.5.7 har föreslåförstannat att attav er-
sättning utgå skadeståndsrättsligaska enligt regler, arbets-även om
skadeersättning skadestånd.inte Liksom i patient-är att anse som
skadelagen skadeståndslagensdet följaktligen ersättningsregler ochär
den praxis har utbildat sig i anledning därav ska ut-som som vara
gångspunkten för fastställandet ersättning. Vi har översiktligt redo-av
gjort för dessa i avsnitt 10.5.7.

Undantag gäller skadeståndslagensenligt lagförslaget för regler om
ersättning enligt 5 kap. första stycket punkt skadeståndslagen3 för
sveda och värk, lyte eller stadigvarande olägenheter iannat samtmen
övrigt till följd skadan. "ideellaDessa ersättningar vidersättsav ar-
betsskada redan trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, ellerTFA,av
motsvarande anordningar arbetsmarknaden.

Vissa begränsningar i till ersättning finns i de följande fyrarätten
paragrafema.
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Är allmän1962:381enligt lagensjukförsäkradskadadeden12 § om
tillarbetsskadavidenligt den lagen rätteller honhar hanförsäkring,

sjukdom.förmåner vid annansomsamma

Är frånsjukpenningberättigad tillintei 12 §någon13 § som avses
lagensjukförsäkrad enligtskadade intedenellersjukförsäkringen är

arbetsskadavidhan eller hon rättförsäkring, harallmän1962:381 om
utgåttskulle hamed vadenlighetarbetsskadeersättning itill omsom

ho-tillämpligavaritförsäkring hadeallmänlagenoch 22 kap.3 om
henne.ellernom

till arbetstagareutgår dock intesjukpenningmotsvarandeErsättning
harförsäkringallmänstycket lagenförsta16 §enligt 3 kap. omsom

vid sjukdom.sjukpenningfrån tillundantagits rätt
tilläggsförsäk-lag skadennaenligtArbetsskadeförsäkringen vara en

ochutgår sjukpenningsjukdomVidförsäkringen.den allmännaring till
enligtrehabiliteringsersättningsjukvårdskostnaderförersättning samt

försäkring.allmäni lagenbestämmelserna om
och 2 §§från kap. 1skick 3oförändrati§§ överförtsoch har1312

LAF.
LAF2 §nuvarande 3 kap.tillmotsvarighetnågonharDäremot a

till demförsäkringar ärFrivilligalagförslaget.med itagitsinte som
liknarförsäkringsvillkorfåemellertidförutsättsutbildningunder som

finns i LAF.med demeller överensstämmer som

arbets-13 §enligt 12 eller ersätterintemån ersättningIden14 § utges
förkostnadernödvändigaskadeförsäldingen

sjukvård riket,utom
tandvård,

hjälpmedel.särskilda
fyllaförlag rättenenligt dennautgår intei övrigt utErsättning att

för-allmän1962:381lagenkap.och 22enligttill ersättning om
säkring.

§ LAF.nuvarande kap. 33likalydande medstycketFörsta är
arbetsskadeför-bestämmelselagts tillandra stycket har attI omen

innehåller reglerfalli de AFLersättningskaintesäkringen omge
karensdagarochpatientavgifterexempelvis samtformsjälvrisk i av

också gäller demvilka regler100kompensation under procent, som
omfattas LAF.av

arbetsskade-ochSjuk-direktiven tillitillhänvisaVi vill att man
samspelarförsäkringarnaolikadeeftersompåpekadekommittén att

uppfylla kravförsäkringsskyddet skasamladedetvarandra ochmed
samhällsekonorniskasåvälså finns deträttvisa,ocheffektivitet som

tilläggsförsäkringarna.ivillkorenkravskäl ställastatsfinansiella att
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Till dessa villkor hör tilläggsförsäkringama inte bör leda till denatt att
självrisk försvinner bör finnas för det samlade försäkrings-attsom
skyddet ska effektivt.vara

15 § Arbetsskadeersättning för varje skadehändelse begränsadär till
högst gångerl 000 det basbelopp enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring gäller ersättningen bestäms.när För varje skadad för-som
säkrad lämnas dock för varje skadehändelse arbetsskadeersättning med
högst gånger200 detta basbelopp.

Ersättningsbeloppet för serieskada beror olycks-änannaten som av
fall i arbetet för ersättningsår begränsatär till högst 10000samma
gånger basbeloppet enligt första stycket. Med serieskada förstås en ar-
betsskada flera för under eller flera år ochutsatts ettsom personer som
beror faktor i arbetsmiljön, skadliga egenskaper tidigareav samma vars
varit okänd.

De belopp i första och andra styckena innefattar intesom anges
eller ersättning för rättegångskostnader.ränta

Första stycket innehåller beloppsmässiga begränsningar ersätt-av
ningsansvaret. Motiven för begränsningarna har i avsnitt 10.5.6.angetts
För undvika bestämmelsen måste ändras med hänsyn till infla-att att
tionen har beloppsgränsen knutits till basbeloppet.

Efter den regel begränsningmönster ersätttningsrätten vidav om av
katastrofrisker finns iden frivilliga läkemedelsförsälcringen har detsom
i andra stycket tagits in bestämmelse begränsning vid serieska-en om
dor beror olycksfall. framgårSom lagtexten förståsänannatsom av av
med serieskada skador drabbat flera under eller fleraettsom personer
år och beror och faktor i arbetsmiljön skadlighetsom av en samma vars
tidigare frågavarit okänd. kan bliDet arbetsskador visar sigom som

långunder år långtföljd kanskeoch efter det de skadadeatt ut-en av
för den skadliga inverkan. Begränsningen gäller därförsattes per er-

sättningsår, vilket betyder alla utgårersättningar grundsom av
serieskadan under kalenderår. Också här har beloppsgränsen knutitsett
till basbeloppet.

Tredje stycket utformat efterär 10 § andra stycketmönster av pa-
tientskadelagen.

16 § Om de ansvarighetsbelopp gäller enligt första15 § stycketsom
första meningen eller andra stycket inte räcker till gottgörelse dem

berättigade till ersättning,är nedsätts deras ersättningar medsom
kvotdel för ochsamma var en.

Kan det efter inträffat skadefall befaras nedsättning enligt förstaatt
stycket fordras, kan regeringen eller den myndighet regeringen be-som



tilläggsförsäkring.. 351medAlternativet1998:37SOU en

medendastskall lämnasvidaretillsersättningförordnastämmer att
kvotdel.viss

patientskade-11 §efterutformatsharParagrafen, mönster avsom
ansvarig-då totalaförfarandet detinnehåller bestämmelserlagen, om

fulltillinte räckeri 15 §fallnågot deihetsbeloppet er-som angesav
delsinnebärBestämmelserna ersätt-skadelidande.alla attsättning

mednedskafå gottgörelsefullkan sättasintetill demningama som
myndigheteller denregeringendelsochförkvotdel atten,varsamma

skatills vidareersättningförordnakanregeringen bestämmer attsom
ansvarig-befaraskankvotdel, detmed vissendast attlämnas omen

skadelidande.allaräcka tillkommer ersättaintehetsbeloppet attatt

Försäkringsskyldighet m.m.

täckerarbetsskadeförsäkring ersätt-skall haArbetsgivare17 § somen
skall tecknasFörsäkringenlag.dennaomfattasskadorförning avsom

centrala arbets-vad deenligtförsäkringsgivareeller dehos den som
arbetsmark-arbetsgivarorganisationemaochtagarorganisationema

arbetsskadeförsäk-handskall hakollektivavtalträffatnaden har omom
tillämp-upphandling inteoffentlig är1992:1528Lagenringarna. om

försäkringsgivare.utseendelig av
sammanlagt högstsigutföra arbetelåterArbetsgivare annansom

försäkringsplikt.frånbefriadkalenderårunder ärtolv dagar ett
framgår 14 §undantagfår med detarbetsskadeförsäkringEn avsom

föreskrivs iomfattningi vidare änersättningandra stycket somge
lag.denna

Allaförsäkringsplikt.bestämmelserinnehållerstycketFörsta om
skyldigastycketandrai är attde nämnsarbetsgivare utom som --

gällerSkyldighetenanställda.för sinaarbetsskadeförsäkringteckna en
arbetsgivareutländskaochprivatalikavälarbetsgivareoffentliga som

Även företagetsvenska.likavällandetiverksamhet härmed omsom
ska denlandet,här iverksamhettillfällig tarbedriverbara ar-somen

lag.svenskförsäkrad enligtutländskt företagi landet ibete här ett vara
arbetsgiva-svenskvanligtillfälligt här hosarbetarutlänningEn ensom

också försäkrad.ska varare
Också anställdaanställning.alla slaggäller vidBestämmelserna av

tredjeframgår §lförsäkrade. Somfamiljemedlemmar ska avvara
förhållande tilliuppdragsgivarebestämmelsernagällerstycket även

haskaegenföretagare rättframgår vidare att2 §Avuppdragstagare. att
före-imeningentredjearbetsskadeförsäkring. Avfrivilligteckna

till-inteupphandlingoffentlig ärframgår lagenvarande stycke att om
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lämplig utseende försäkringsgivare. Bestämmelsen har motiveratsav
iavsnitt 10.5.8.

Det har inte nödvändigt låta försäkringsplikten omfattaansetts att
också mycket kortvariga anställningar. andra stycketI har därför gjorts
undantag för arbeten och ocksådärmed uppdrag i högstvaratsom- -
tolv dagar kalenderår.under Den skadas sådanunder kort-ett som en
varig anställning emellertid inte undandragen försäkringsskydd.är Han
eller hon få frånska det kunna ersättning den försäkringsgivaretrots

tecknar försäkringar i bransch.som samma
fårFörsäkringspremiema bestämmas med hänsyn till detta, 18 §se

andra stycket.
Endast de grundläggande bestämmelserna försäkringsskyddetsom

omfattning har lagts fast i lag. Tanken lagens regler ska fyllasär att ut
med detaljerade försäkringsvillkor. givetvisDessa bör kunna ettmer ge
bättre skydd det lagen föreskriver. tredje stycket.Detta klargörs iän
Dock gäller undantag för självriskerdet har lagts fast i 14 § andrasom
stycket.

Arbetsskadeförsäkringama från18 § finansieras med avgifter arbets-
givarna efter försäkringsmässiga principer.

såPrerniema skall bestämmas de täcker riskerna förävenatt an-
ställda hos icke försäkringspliktiga arbetsgivare.

Vid prerniesättningen bör iakttas premierna för mindre arbets-att
frångivare inte skiljer sig väsentligt de premier fastställs för storasom

arbetsgivare. Försäkringspremiema får dock differentieras för sti-att
mulera till förbättringar i arbetsmiljön.

första stycketI läggs fast huvudprincipen arbetsskadeförsäkring-att
ska finansieras efter försäkringsmässiga principer. medDet ärarna

andra ord risken i huvudsak ska bestämma premiens storlek. Det ärsom
lägga märke långsiktigttill det kan sig osedvanligtröraatt att ettom

åtagande. generella skadebegreppet för med sig ersättning kanDet att
långtkomma krävas för arbetssjukdomar visar sig först efteratt som

det den skadelidande för skadlig inverkan i kanske arbeteatt utsattes ett
Övergångsproblematikenhan eller hon inte längre har kvar. har belysts

i avsnitt 10.5.10.
Enligt andra stycket17 § arbetsgivare till anställda medär en sam-

frånmanlagd arbetstid högst dagar befriade försäkringsplikt.12om
Försäkringsskyddet ska dock gälla såunder korta anställningar. Iäven
andra stycket har gjorts måstedet klart premierna täcka risker-ävenatt

för dessa korta föregåendeanställningar, kommentaren tillävenna se
paragraf.

Tredje stycket lägger fast solidaritetsprincip mellan ochstoraen
små arbetsgivare. Skillnaderna i premiesättning bör inte skilja sig allt-
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Medarbetsgivare i bransch.för mycket mellan olika ut-stora samma
bestämmelsen skillnadtrycket väsentligt i den förslagna avses en ca

inte ska inkräktaSamtidigt klarläggs regeln30 35 attprocent.-
premiesättning utformas med hänsynmöjligheterna tillämpaatt somen

till arbetsmiljöförbättringar.till den ska stimuleraatt

hosarbetsskadeförsäkring, den försäkringsgivareSaknas19 § svarar
ändå arbets-försäkring för denarbetsgivaren skulle ha tecknatvilken

arbetsskadeförsäkringskadeersättning skulle ha lämnats, om ensom
hade funnits.

uppkommit hosför skadorparagrafen reglerasI ansvaret ar-som
framgår för-arbetsskadeförsäkring. 25 §Avbetsgivare saknar attsom

har betalatsfår tillbaka den ersättningsäkringsgivaren kräva ut avsom
bestämmelserfinns vidareförsumlige arbetsgivaren. I 20 §den om

arbetsskadeförsäkring.arbetsgivaren har saknatgottgörelse för den tid

arbetsskade-har till gottgörelseFörsäkringsgivaren20 § rätt
försäkring enligtarbetsgivaren har saknatförsäkringsavgift för den tid

denna lag.
får med beloppArbetsskadeförsäkringsavgift högst etttas ut som

1962:381basbelopp enligt lagendetfemtonmotsvarar procent omav
det beloppavgiften bestäms. Omförsäkring gäller ärallmän närsom

försäkringspremietvå gånger årligadenhögre motsvarar somsom
fårkategori avgiften bestäms,motsvarandearbetsgivare igäller för när

belopp.grundval dettastället beräknasavgiften i av
sanktion träffarbestämmelser denparagrafen finnsI som en ar-om

försäkringsplikt enligt 17sinlåter bli fullgörabetsgivare attsom
patientskadelagen.16efter §Paragrafen har utformats mönster av

för denfår arbetsskadeförsäkringsavgiftstycketEnligt första tas ut
till betal-Avgiften förfallerarbetsskadeförsäkringen saknats.tid som

förfluten tid, arbets-krävas förning vid anfordran och kan ävenut om
oförsäkrad. den fort-Förför tiden därefter fortsättergivaren att vara

underlåtenheten avgiftkan ut.tassatta ny
arbetsskade-hurandra stycket finns bestämmelserI storangersom

uppgåfårfår Enligt huvudregeln den högstförsäkringsavgiften vara.
år basbeloppeträknat 15till belopp för motsvarar procentett avsom

till grundbasbelopp liggerlagen allmän försäkring. Detenligt somom
avgiften bestäms, dvs. vid dengällerför beräkningen detär närsom

avgiften. Huvudregelndå försäkringsgivaren beslutartidpunkt att ta ut
det möjligt differentieramed bestämmelsekompletteras gör attsomen

arbetsgivare den försum-hänsyn till den kategoriavgiften med somav
försäkringsgivarentillhör. hindrarlige arbetsgivaren Inget sätteratt av-

det finns skälbestämmelser,giften lägre vad följer dessaän omsom av

12 18-0105
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fårFrågan uttagande avgiften i sista handför det. prövasav avom
någotavgiften i avseende felak-domstol, arbetsgivaren ärattanserom

påförd.tigt

Arbetsskadenämnd

upprätthålla arbetsskade-och bekostaFörsäkringsgivaren skall§21 en
ingå försäkrades intres-företrädare för denämnden skall detnärrmd. I

sammansättning lämnasnämndensföreskrifterYtterligare avomsen.
också nämndens arbetsordning.skall godkännaregeringen som

skadelidande,försäkrad ellerskall begäranNämnden annanav
ersättnings-sigeller domstolarbetsgivare, försäkringsgivare överyttra

fall.
skyl-försäkringsgivarenförsta stycke föreskrivsparagrafens ärI att

Motivet förarbetsskadenämnd.upprätthålla och bekostadig attatt en
pati-Liksomredovisats i avsnitt 7.5.8.sådan nämnd harinföra en

arbetsskadenänm-skapatientskadelagenenligt 17 §entskadenämnden
fastställs regeringen.den ha arbetsordning avsomen

ersättningsfall begäransig iArbetsskadenämnden ska yttra av
eller domstol.försäkringsgivarenskadelidande,ellerförsäkrad annan

yttrandenandra stycket. Närrmdensfinns ibestämmelse detta ärEn om
rådgivande.endast

Skadestånd

fårlag denenligt dennaarbetsskadeersättning kan lämnas§22 Trots att
gäller därom.skadestånd enligt vadi stället krävaskadelidande som

arbets-erinrarbestämmelsetagits inparagrafen harI attomsomen
ersättningför talanskadelidandehindrar denskadelagen inte att om

skada. Med skade-inträffadanledningarbetsskadelagen ienligt av en
till bestäm-försäkrad. Motivenefterlevande tilllidande även enavses

avsnitthar redovisats ipatientskadelagen,18 §melsen, motsvararsom
7.5.8.

skadestånd anledning skadamedhar23 § Den utgett avsesav somsom
skadelidandesi denutgivna beloppetinträder intill det rätti denna lag
arbetsskadeersätt-integäller dockarbetsskadeersättning. Dettatill om

skadeståndsskyldigetillbaka denkrävasskulle ha kunnatningen en-av
stycket.ligt 24 § första

skadestånd anledningmedbetaltföreskrivs denparagrafenI att som
återkräva motsvarande belopphari lagenskada rätt attavsesen somav
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till arbets-skadelidandedenarbetsskadeförsäkringden rättgersomur
vållatarbetsgivarendock intefinnsskadeersättning. Denna rätt om

vårdslöshet.uppsåtligen ellerskadan av grov

vållatsskada harförarbetsskadeersättning lämnats24 § Har somen
försäkringsgivarenvårdslöshet, inträderuppsåtligen eller grovgenom
skadestånd.tillskadelidandesi denutgivna beloppetintill det rätt

omfattasskadabetalats förarbetsskadeersättning harOm avsomen
intill detförsäkringsgivareninträderl992:18,produktansvarslagen

skadestånd denenligttillskadelidandesi denutgivna beloppet rätt
lagen.

trafikskadelagenenligttrafikförsäkringOmfattas skadaen av
inträderskadan,arbetsskadeersättning lämnats föroch har1975:1410

skadelidandesbeloppet i dendet utgivna rättförsäkringsgivaren intill
trafikskadeersättning.till

deninträda istycket försäkringsgivarenförstaEnligt rätt attges
arbetsskadeersätt-skadestånd, harhantillskadelidandes rätt utgettom

skadelidandevad deninte krävaFörsäkringsgivaren kan änning. mer
skade-densig direkthadehanskulle ha kunnatsjälv väntgöra, motom

arbetsgivarenåterkravsrättenförFörutsättningenståndsskyldige. är att
Bestämmelsenvårdslöshet.uppsåtligen ellervållat skadanhar grovav

patientskadelagen.första stycket20 §utformad efter mönsterär av
försäkringsgivarensstycket handlarandra rättBestämmelsen i om

produk-skadeståndsskyldig enligtåterkrav dentill ärmot som
pati-stycketandrautformad med 20 §Bestämmelsentansvarslagen. är

förebild.entskadelagen som
täcksfrågaförhållandet skadoriTredje stycket reglerar avsomom

alltsåhandlartrafikskadelagen. Detbåde arbetsskadelagen och er-om
till ellertrafikolyckorvidinträffatarbetsskador vägsättning för som

ska-kostnaderna fördenPrincipenfrån eller under detta.arbetet är att
i dennatill uttryckkommertrafikförsäkringen. Dettabelastadan ska

patientskadelagentredje stycketmed 20 §bestämmelse utformad som-
belopp hanintill detförsäkringsgivaren rätt ut-mönster attsom ger-

trafikskadeersättning denupbära denarbetsskadeersättningigett som
har till.skadelidande rätt

får ersättningenlämnats enligt 19arbetsskadeersättning25 § Har
tecknaskyldigfrån arbetsgivare varitdentillbakakrävas att ar-som

betsskadeförsäkring.
ansvarigförsäkringsgivarenbestämmelse19 § finns ärI attomen

oför-uppkommit hoshararbetsskadeersättning för skadorför ensom
försäkringsgivarenFörevarande paragrafarbetsgivare. rättsäkrad ger
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kräva tillbaka utgiven arbetsskadeersättning den arbetsgivareatt av
skulle ha tecknat arbetsskadeförsäkring.som

26 § En arbetsgivare har krävts belopp enligt 25 § inträder intillsom
det utgivna beloppet i den enligt 23 § tillkommer försäkrings-rätt som
givaren.

denna återkravsrättenI paragraf behandlas för oförsäkrad arbets-en
givare enligt jämförd25 § med 19 § har kompenserat försäkrings-som
givaren för utgiven arbetsskadeersättning. Enligt bestämmelsen har ar-
betsgivaren i sin tillbaka någonkräva ersättningenrätt att tur av annan

kan betalningsskyldig. Arbetsgivaren kan exempelvis krävasom vara
tillbaka ersättningen vållat uppsåtligenden skadan ellerav som av grov

Äterkravsrättenvårdslöshet. ocksåkan bl.a. gälla den harmot som pro-
duktansvar enligt produktansvarslagen eller den skyldigär att utgesom
trafikskadeersättning för skadan.

Preskription

förlorar27 § Den vill ha arbetsskadeersättning enligt denna lagsom
år,därtill, han eller hon inte väcker talan inomrätten om sex

frånbeträffande sjukpenning och livränta den dag ersättningen av-
ser,

frånbeträffande begravningshjälp dagen för dödsfallet,
från dåbeträffande ersättning den dag den försäkrade harannan er-

lagt belopp för vilket ersättning begärs.
den vill ha ersättning anmält skadan hos arbetsgivaren ellerHar som

i första stycket, har hanförsäkringsgivaren inom den tid angettssom
fåttmånader efter deleller hon alltid sig väcka talan haatt att avsex

försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet.
stycket. liksom enligt 6 kap. 6 § LAFFörsta Ersättningsrätten är

tioårigaår frånbegränsad till angivna dagar, och den allmännasex
alltsåfordringspreskriptionen gäller inte här. Bestämmelsen i övrigtär

utformad Preskriptionenmed 23 § patientskadelagen mönster. av-som
domstol. i andra stycket kanbryts talan väcks vid Somattgenom anges

emellertid preskriptionsavbrott anmälan tilläven göras ar-genom en
betsgivaren eller försäkringsgivaren.

frånPreskriptionstiden räknas det den skadelidande fick känne-att
anspråketdom kunde gällande. den skadelidandeFörgörasatt attom
sådan måsteska ha kännedom förutsättningar uppfyllda.treanses vara

måste fåttdet första den skadelidande ha kännedom skadan.För om
från skadan denTidpunkten räknas det blev märkbar,att oavsett om or-

måstesakats vid tidigare tillfälle. det andra den skadelidande haFörett
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fråga skada ersättningsgill enligtför detklart sig äräratt somom en
sådan den skadelidandeSituationen kanarbetsskadelagen. attt.ex. vara

samband med skad-visar sig den iinte omedelbart skadan sätternär en
det förstblir uppmärksammadlig inverkan i arbetet utan senare.

han eller hon ska rikta sittden skadelidandeSlutligen ska veta mot vem
väcker talan inom före-anspråk. den skadelidande inteVerkan attav

gårtid förlorad.föra talan inom föreskrivenskriven tid är rättenatt att
gått endast efter in-talan förlorad beaktasFrågan förarätten attom

försäkringsgivaren.vändning av
rättegångsbalken Talan kantillämpliga.Forumreglerna i kap.10 är

inverkan ellerför skadligaden försäkradeantingen väckas där utsattes
torde dock inte be-Talan vid domstolsitt hemvist.där svaranden har

slutregleradskadan bliallmänhet tordeförekomma särskilt ofta. Ihöva
efterförsäkringsgivaren ochskadan tillefter anmälan eventu-ettaven

från arbetsskadenärrmden.yttrandeellt
förtill hindra rättsförlustandra stycket syftarBestämmelsen i att

till försäkrings-väl anmält skadaneller honskadelidande handen när
sexårsfristen gått eller kortförst sedanärendet reglerasgivaren utmen

hålla till dendock alltid sigskadelidande kantid dessförinnan. Den
denna löperförsta stycket,har enligt änfrist han ut senareomsom

förevarande stycke.sexmånadersfristen i

Övergångsbestämmelser

då 1976:380lagenjuli 2000,i kraft den 1lag träderDenna om ar-
Äldre gäller fort-bestämmelsergälla.betsskadeförsäkring upphör att

ikraftträdandet.inträffat förefråga skada harfarande i somom
föreskrifthänvisning tillförfattningi lag ellerFörekommer2. annan

deni ställeti denna lag tillämpasbestämmelsehar ersatts genomsom
bestämmelsen.nya

föreslå principerviframgår avsnitt 10.5.lOSom gängseattav
arbetsskade-socialförsäkringsområdet ska gälla LAF ersätts avom
har inträffatskadorbaralagen ska tillämpaslagen. Den somnya

inträffatharskadorjuli 2000. Förikraftträdandet den 1efter som
skadaEnligt 10 § skaeller äldre lag.fortfarande LAFtidigare gäller en

dåden dagha inträffatolycksfallorsakatshar änannat ansesavsom
tillkommentaren l0visade sig,skadan närmarese
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åren genomgått dramatiska för-Socialförsäkringarna har under senaste
ändringar, eller riktigare uttryckt, försämringar. Som övergripande mo-

skäl.anförts förändringar nödvändiga ekonomiskativering har äratt av
givetvis väsentligt, lika viktigtAtt beakta ekonomin ärär attmen ana-

på helhetensociala hur förslaget verkarlysera de konsekvenserna samt
i socialförsäkringama.

områden försämrats allraArbetsskadeförsäkringen deär ett av som
i direktiven särskilt angivit blandDärför har regeringen annat attmest.

tillfredsställandeförsäkringenutredaren ska analysera trygg-enom ger
försäkringendrabbas arbetsskadahet för den samt upp-som av en om

hållasså lång ekonomisktprincipen skadad möjligt skafyller att en
skadeslös.

Vår drabbas arbetsskada ska hagrundsyn denär ettatt som av en
förvärvsarbetar för risker ifullgott ekonomiskt skydd. Den utsättssom

påverka.möjligheter Skill-hon normalt har begränsadearbetet attsom
och mellan könen.nader i risk betydande mellan olika yrkesgrupperär

påtagligt.mellan arbete och hälsa högstSambandet är
kanarbetsskadeförsäkringen inte längreUtredningen konstaterar att

för den arbetsskadade. Vi in-tillfredsställande trygghetanses ge en
föreslåri det. Vi därför kritiska till utredaren intestämmer är attatt ar-

återinföra sådan med-betsskadesjukpenning införs igen. skulleAtt en
fåskulle den enskilde skadatsföra flera förbättringar. Framför allt som

fåförbättrat ekonomiskt skydd. skulle samhälletDessutomett en
information arbetslivets risker och det snabbaretidigare sättetom

åtgärder ochkunna in preventiva för dels motverka skadorsätta att nya
dels sänka kostnaderna. Problemet med uppfylla ILO-konventionenatt

någon skulleinte tillämpa karensdag i arbetsskadeförsäkringenattom
också fåkunna sin lösning med arbetsskadesjukpenning.en



360 Särskilda yttranden SOU 1998:37

Sjuk- och arbetsskadekommittén föreslog arbetsskadesjukpen-en
ning för olycksfallen, inte för sjukdomarna. flertalEtt remiss-men

sådaninstanser yttrade sig kritiskt detta med motiveringenöver att en
förbättring skulle kvinnor eftersom kvinnor i högremän ängynna mer

råkargrad för arbetssjukdomar. I det presenterade förslaget före-ut nu
slår utredaren ingen arbetsskadesjukpenning, varken för olycksfall eller

dåligt åstadkommasjukdomar. Vi det likabe-är sättett attattanser
och rättvisa mellan könen.handling olycksfall och arbetssjukdomav

föreslåromställningsersättning utredningen innebär ingenDen som
förbättring jämfört med utfallet regeringsrättens domar livränta.av om

tillräckligt för tillfredsställandeFörslaget därmed inteär att ge en
direktiventrygghet för de arbetsskadade vilket vi att utrymmeanser ger

för.
föreslåmotiv för inte arbetsskadesjuk-Att anföra ekonomiska att en

då till arbetsskadeförsäkringenpenning inte relevant, intäkterna ärär
Även arbetsskadesjukpenning skullebetydligt utgifterna.större än om

utgifterna. Vi inteåterinföras skulle intäkterna högre än att etttrorvara
okontrolle-återinförande arbetsskadesjukpenning skulle leda till enav

arbetsskada ska godkännaskostnadsökning. förrad Kraven äratt en
för det.alltför höga

behålls moti-föreslår bevisreglema oförändrade medUtredaren att
med be-gått alltför kort tid sedan de infördes förveringen det attatt

de medfört försämring. Vistämdhet kunna bedöma attanser nu-om en
och därför behöver för-varande bevisregler ställer alltför höga krav

återspegla vilka skador berorändras för bättre sättatt ett som
dåarbetet och täcka in arbetssjukdomama.även

måste tydligai fortsättningen finnasVi dock det ävenattmenar
orsakadhandlar skadlig inverkanregler visar detatt av ar-som om

få godkänd. viktigt förbetet för arbetsskada Det upprätt-är attatt en
hålla till försäkringen.tilltron

alternativ tilli enlighet med direktivenUtredaren har utrett ett
arbetsmarknadens det organisato-dagens ordning, där överparter tar

obligatorisk tilläggsförsäkring vidriska och finansiella föransvaret en
sådantinte avvisat diskutera hur alternativarbetsskada. Vi har ettatt

framgå tydligare i utredningenskulle kunna utfonnas, det bordemen
vår arbetsskadeförsäkringen i offentlig regi.grundsyn skaär attatt vara

förUtredarens modell där arbetsmarknadens överparter tar ansvaret
vid arbetsskada visar medförsäkringen i form tilläggsförsäkringav en

några förbätt-förslaget inte skulle medföraall önskvärd tydlighet att
arbetsgivaren eller samhället. Viringar sig för den enskilde, av-vare

visar förslaget med bestämdhet.
godPå haft sig har han lyckatsden korta tid utredaren göra en

och vissa förslagen korn-beskrivning arbetsskadeförsäkringen avav
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handläggningförbättradtillledagenomförs, kunnade att enmer, om
för-för kunnatillräckligtdock inte sägaförsäkringen. Det attattärav

arbetsskadade.för detillfredsställande trygghetsäkringen enger
utred-många andrahar1997Arbetsskadeutredningen tyvärr, som

detSamtidigt harutredningsarbete.tid för sittalltför korthaftningar,
socialförsäkrings-angående näraliggandeutredningarpågått andra

Påarbete.arbetsskadeutredningensförkonsekvenserfrågor harsom
förslagutredningarnasandrautredningstiden har dekortagrund denav

tillräckligt.beaktaskunnatinte

EckerhallAlfsakkunnigeyttrandeSärskilt av

arbetsskadeför-ochförtidspensionensjukpenningen,Kostnaderna för
år inklusivemiljarder75storleksordningenuppgår till isäkringen per

politisknåddes bredseptember 1992ålderspension. Iförkostnaden en
omläggningförförsäkringssystemenlåta utreda deenighet treatt enom

april 1995regeringsdirektiv iohälsoförsäkring. Genomtill allmänen
ombildadochplattformen,politiskabreda ut-denundanröjdes en

framläggai uppgiftdirektivbetydligt ettenligtredning fick snävare att
sitt slut-framladeUtredningenohälsoförsäkring.allmäntillförslag en

huvuduppgiften.ha fullgjort1996, dockjunibetänkande i attutan
utredningsupp-övergripandeursprungligenspjälkades det1997

förtidspensionema,nämligenenmansutredningar,fyratilldraget en om
rehabiliterings-arbetsgivarnasarbetsskadeförsäkringen, omenen om

komTill dettasocialförsäkringsnänmdema. ettsamt omenansvar m.m.
Statis-ochRiksförsäkringsverketArbetarskyddstyrelsen,tilluppdrag

behovsamhälletstäckerCentralbyrån framtiska system avatt ta som
sjuklöneperioden,undersjukfrånvaronkortadels deninformation om

någon parlamenta-haftharutredningarnaarbetsskador. Ingendels av
sakkunnig, ellerreferensgruppledamot,i formrepresentationrisk av

dylikt.
ochsjukförsäkringenförtidspensionen,framtidaFrågan den ar-om
och harförsäkrademångabetydelse förharbetsskadeförsäkringen stor

ocksåFrågan innefattarbetydelse.samhällsekonomiskockså storen
politiskadetbörställningstagande avgörasprincipiellamånga som
skalldelfrågomaolikarimligt dedärför inteplanet. Det attär av-nu

så kommerskerförslag. Omenskilda tjänstemänspå grundvalgöras av
veckorsi endastfå grundsinpolitiskaden ettatt parprocessen

Riksdagen.lagt tillproposition harefter detmotionstid att
berettsborde hasocialförsäkringamabehandladedeJag att nuanser
eller i1992träffadesuppgörelsepolitiskamed den bredaenligheti som

parlamentarisk ordning.fall ivart
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Direktiven till arbetsskadeutredningen innebär till delarstora en
omtagning det utredningsarbete genomfördes Arbetsskade-av som av
försäkringsutredningen 1992. Att analysera de förändringarnu som
genomfördes 1993 alldeles för tidigt,är det knappast finnsenär ännu
några avgöranden från överdomstolama principiellt intresse.av

Utredningen ocksåskulle alternativ till nuvarande arbets-pröva ett
skadeförsälcring innebär arbetsmarknadens detatt överparter tarsom
organisatoriska och finansiella för obligatorisk tilläggsför-ansvaret en
säkring vid arbetsskada. Denna uppgift prövades ingående denav par-
lamentariskt tilllsatta sjuk- och arbetsskadekommittén, och kommittén
konstaterade entydigt förslaget inte visat sig framkomligatt vara en

harDet därför inte funnits ånyoanledningväg. frågadennaprövaatt
eller sålägga ned omfattande fråganutredningsarbete i haratt ett som
skett.

Utredningen kunde fåttdäremot ha i uppdrag fullfölja Arbets-att
skadeförsäkringsutredningens uppgift utreda nuvarande arbets-att om
skadeförsäkring kunde obligatorisk arbetsskadeför-ersättas genom en
säkring kan tecknas i privat försäkringsbolag. Mycket talar för attsom
de incitamenteffektema uppnåsskulle kunnastörsta obliga-genom en
torisk arbetsolycksfallsförsäkring med primärt ersättnings- och rehabi-
literingsansvar. Detsamma gäller beträffande trafikförsäkringen.

Utredningen också fåttkunde ha i uppgift utarbeta förslagatt om
slopande färdolycksfallen i arbetsskadeförsäkringen. Riksdagen harav

tvåvid tillfällen givit Regeringen sådanttill känna förslag bordeatt ett
utarbetas och redovisas. Arbetsgivaren har regel ingen möjlighetsom

påverka säkerheten vid färd fråntill eller arbetsstället.att
kapitelI 4 redovisas arbetsskadeförsäkringens utveckling i siffror.

Framställningen starkt vinklad blandär deannat att senastegenom
årens siffror i huvudsak jämförs med från år dåstatistik ärendetill-
strömningen och bifallsfrekvensen Utredningsmannenstörst.var som

ocksåtalar godkända respektive godkända arbetsskador. I ut-om
tryckssättet kan läsas in ställningstagande från utredningsmannensett
sida, försäkringskassoma handlar felaktigt de inte godkänneratt när
alla anmälda skador och sjukdomar arbetsskador. Jag försom anser
min del försäkringskassoma skyldiga utifrånärendenäratt prövaatt
gällande arbetsskadebegrepp och meddela avslag olycksfallet ellernär
sjukdomen inte har med arbetet Utredningsmannen användergöra.att
också genomgående i betänkandet första pluralis det ärtrots attperson
hans själv bestämmer vad skall stå i betänkandet ochytterstsom som

det inte alltid har förelegat enighet bland de sakkunniga.trots att
Ikapitel 5 utredningsmannen absoluta uttalanden gårgör stick isom

de politiskt fattade beslutenstäv 1991 1993. Dessa värderingarmot -
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utred-enskildinteochpolitiskt valdade göratillkommabör att en
ningsman.

frånundantagkaraktärenföreslås regel har5.3punkt ettI avsomen
slentrianmässiguttalandeutredningsmannensundantag. Trots omett

rättspraxisgällandevisaringetfinns det äntillämpning annat attsom
klar.både lämplig ochär

bytaharutredningsmannen övervägtredovisas utavsnitt 5.5 attI att
ochenklarehanbevisregelngällandeden mot anser varaen somnu

kapi-iredovisasbevisregeln närmareförstå. alternativaDenlättare att
mindre pedago-regeln skullealternativadentel 10. Jag att varaanser

förstå.både ochsvår tillämpasåvälnuvarandegisk den attän samt
påståendenbetänkande finnsställen iandra5.6 ochavsnittI som

ihar inteUtredningsmannendet anses.ochmenarbörjar "man
uppfatt-visshareller vilka sagesmänvelatklartext ensomvemange

ning.
skyldigskallförsäkringskassanföreslås att5.6.2avsnittI att vara

måna-inomochmöjligtsåskadeärende senastsnartpröva sexett som
eller liv-omställningsersättningtillledakanprövningder. En genast

arbets-också särskildskallbeviljasersättning5.10. Omenligtränta
gälldetill 1992karensdagar. Frameventuellaförskadeersättning utges

180samordningstiddärefterochdagarsamordningstid 90 enen
iocharbetsskador ersättasskall prövasjuli 1993den 1Efterdagar.

förslagUtredningsmannensarbetsoförmåga.beståendevidprincip först
%100arbetsskadesjukpenningentidigaredenpraktikeninnebär i att

Omställ-samordningstid.någonbegränsningåterinförs och utan av
utgå denföreslås tillomställningsbidragochningsersättning som
rehabilitering ellerellerbehandlingmedicinskförebyggandegenomgår

hundra-deninnebärakanFörslagetrehabilitering.arbetslivsinriktad att
olika tid-från mycketellertill allainteersättningenprocentiga utges

orättvismycketblisådan ersättning gente-Härigenom kanpunkter. en
försäkrade.enskildamot

bestäm-nuvarandedeändraskälfinnsdet inteJag attattanser
olikamöjligt inomså likabörErsättningsreglemamelserna. somvara

Riksdagenserinraockså skälfinnsDetersättningssystem. att re-om
dåvarandefrån samtligabygger1988/89:5visorers rapport svarsom

Svenska Före-rehabiliteringskliniker16försäkringskassor, samt26
41sid.Huvudbudskapet i är, atttagsläkarföreningen. rapporten er-

sjukdomsanledning.densammabörvid sjukdomsättningen oavsettvara
beräknings-också vilketersättningsregler hörfrågan likaTill om

dekvarskäl hainte sär-finnsDetskall användas. attunderlag som
därförbörDearbetsskadeförsäkringen.beräkningsreglema iskilda

rimligtintei AFL. Detmotsvarande regler är atttill er-genast anpassas
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Ävensättning skall för icke havda kostnader. reglerna iutges 17 §
Semesterlagen bör ändras på motsvarande sätt.

När det gäller Sveriges eventuella brott ILO-konventionenmot
121 Förmåner vid yrkesskada jag, Sverige med rågeattnr om anser

uppfyller konventionen. Som huvudkrav uppställer konventionen näm-
ligen 60 % normal inkomstersättning samtidigt Sverigeav en som
aldrig ligger lägre 80 förutom% karensdagen. ILO-konventionen fårän
inte självändamål bör till ändrade förhållanden.ett utanvara anpassas
Jag Sverige bör konventionen och sedan densägaatt antaanser upp

beträffande den regel karensdagen.rörnytt utom som
Samordningen enligt avsnitt 7.1 bör genomföras ytterligareutan

dröjsmål. Det kan aldrig ha varit lagstiftarens mening vissa delaratt av
ersättningen skall kunna komma till 165 %.upp

Särskilt yttrande Hans Goineav

I utredningen föreslås tillägg till undantagsbestämmelsema i 2 kap.ett
§ lagen1 arbetsskadeförsäkring vad gäller skador psykisk ellerom av

psykosomatisk föreslås fåTillägget följande lydelse: Vadnatur. nu
gäller inte skadan har sin grund i trakasserier eller andrasagts om

kränkningar den försäkrade eller andra liknande, påtagliga brister iav
arbetsmiljön.

Lagen arbetsskadeförsäkring har generellt skadebegrepp. Iettom
princip alla skador kan hänföras till arbete eller faktorer i arbets-som
miljön omfattas lagen. föreslårUtredningen ingen ändring i dettaav
avseende vilket bra.är

Från det generella skadebegreppet har undantagits vissa omständig-
heter kan upphov till psykiska eller psykosomatiska besvär.som ge
Undantaget infördes 1993 har i praktiken varit gällande sedanmen
lagen tillkom 1997 och tillämpats med stöd förarbeten. tilläggDetav

utredningen föreslår innebär enligt min uppfattning hänvis-som nu en
frånning undantagsbestämmelserna tillbaka till det generella skadebe-

Jag det ologiskt och obehövligt. Tillägget riskerargreppet. anser vara
medföra oklarheter och tolkningsproblemtvärtom och bör därförnya

inte skrivas in i lagtexten.
Utredningen sig finna anledning fastasäger den kritikatt ta som

har framförts försäkringskassomas tillämpning. Vidare skrivermot
det givetvis inte bör kassan eller mindreatt accepteras attman mer

slentrianmässigt konstaterar sjukdomsbesvären inte ersättnings-äratt
berättigade bara därför de hänförliga till förhållanden beroräratt som

det psykiska arbetskliminatet arbetsplatsen.



yttranden 365Särskilda1998:37SOU

intetillämpningslentrianmässignaturligtvis iinstämmerJag att en
kassor-förhållbara beläggemellertid inga attfinneracceptabel. Jagär

möjlighethaft görahar inteUtredningensådan. atttillämpning ärnas
beträffandeundantagenhurbedömninggenomgång ochnågon avegen

övervägandensinabyggerpraktiken,ifungerarbesvärpsykiska utan
klarfunnitsig hatyckerRättsskydd, ten-LO:sfrån bl.a.åsikter ensom

undermycketvälintolkaförsökaförsäkringskassomahos attdens
omfattningvilkeniUppgifterundantagsbestämmelser.lagens om

i högreändratsharärendeni dennabeslutförsäkringskassomas typ av
saknas.instans

förslagutredningenlämnarhandläggningen5.6avsnitt somI om
arbetsskador.handläggningsnabbareochnå säkraretillsyftar avatt en

utredningenföreslår ären-bedömning attkvalificeradsäkraFör att en
varjeinågra kontornågot ellertillkoncentrerasskadehanteringen

avdelningarbildabörförsäkringskassanUtredningenkassa. attanser
inrikt-denmedilla överensFörslaget stämmerhandläggare.5-10med

1997/98:41. Därpropositionregeringensföreslås i gesning som
utifrån varjeverksamhetenorganiserabefogenheterstyrelse attkassans

där-detmeningminEnligt ärförutsättningar.försäkringskassasenskild
börförsäkringskassanhurdetaljidetta or-felaktigt sättför att ange

ärendeslag.visstförverksamhetsinganisera ett

Karlssonyttrande JensSärskilt av

översynBehovet av

gånger,fleraår ändratsunderharArbetsskadeförsäkringen senare
arbetsskadesjuk-ochjusteratsarbetsskadabegreppetharbland annat

minenligtkommergjortsharDenslopats. översynpenningen nusom
ården förstvarit bättre göra etthadetidigt, det att parmening för

kunnathadebättrelagändringarnadeeffekternadå senasteavsenare
bedömas.

i arbetetskadorförförsäkring tassärskildbehovetbörPå sikt av en
såförändratsårhundradeunder dettaharArbetslivetdiskussion.under

därförlösningradikalt. En är attminskatarbetsskadorförriskernaatt
allmännadenmedanarbetsolyckomatäckaförsäkringarlåta privata

arbetssjukdomama.får omfattaförsäkringen

arbetsskadeersättningSärskild

ocharbeteinkomstmellanskillnad egetklaralltidbörDet avenvara
börsocialförsäkringarAllabidrag.ellerersättningi forminkomst av
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därför innehålla självrisker, både så den ersättningsätt läm-att som
inte hela förlusten såoch vissamotsvarar delarsätt för-nas att av

lusten inte alls. Karensdagarersätts uppfyller det kravet ochsenaste
bör finnas också i arbetsskadeförsäkringen.

Det har uppmärksammats den nuvarande utformningenatt ar-
betsskadeförsäkringen inte med våra åtagandenstämmer överens enligt
ILO-konventionen nr 121 den punkt gäller karensdagar. Ut-som
redningen dock arbetsskadadenoterar har skyddatt sammantaget ett
enligt försäkringen vida överstiger konventionens krav.som

Mot bakgrund de ekonomiska och administrativa fördelarav som
karensdagar medför och den höga ersättning utgårtotalt vidatt som ar-
betsskada bör enligt min mening förslaget särskild arbetsskade-om en
ersättning inte genomföras.

Omställningsersättning och omställningsbidrag

Vid jämförelse med andra länder har omfattande socialförsäk-en
ringar. För finansiera dessa krävs dock höga skatter ofta beteck-att
nade avgifter. När konjunkturen i ekonomin försvagades kraftigt i
början 1990-talet blev det statsfinansiella skäl nödvändigt in-av attav
skränka försäkringama. Men dessa och andra förändringar till-trots är

i ekonominväxten För förbättra denna krävs reformerattsvag. som
stimulerar arbete och företagande, vilket i sin kräver minskadetur
offentliga utgifter. Därför bör socialförsäkringama inte utvidgas utan
starka skäl.

Som motiv för införa former för ersättning, omställningser-att nya
sättning och omställningsbidrag, anförs arbetsskadeförsäkringen kanatt
motverka rehabilitering. Några säkra belägg för detta redovisas dock
inte. Vidare framgår rättspraxis ersättning från försäkringenattav ny
redan i dag kan utgå under viss rehabilitering.

Jag därför tillräckligt starka skäl för införaatt ersätt-attmenar nya
ningsformer inte har redovisats och utredningens förslag i denna delatt
inte bör genomföras.

En tilläggsförsäkring administrerad arbetsmarknadens parterav

För år sedan analyserades svensk ekonomiett Ekonomikom-par av
rnissionen SOU 1993:116, Nya villkor för ekonomi och politik.
Kommissionen ansåg sammanblandning mellan det offentliga ochatt
organisationer problem ochär anförde Det viktigtett enskildaäratt att
löntagare och företagare har realistiska möjligheter det gällernäratt
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96Seorganisationer."arbetsmarknadensfrånstå fria s.försäkringar
och 97.

skäl kandettablandoch annatuppfattningden attdelarJag avanser
organisationer-socialförsäkringarfråga läggakommadet inte att

friheten.denminskardå detna

ochSjöbergMargaretayttrandeSärskilt av

SvenssonJan

arbetsskadavidtilläggsförsäkringTVA,

tillalternativgranskatutredningendirektiv har ettmed sinaenlighetI
arbetsmarknadensinnebärandearbetsskadeförsäkring attnuvarande

för-föradministrativafinansiella ansvaretsåväl detövertar somparter
arbetsgivar-frånföreträdaresamtligakonstateraVi kansäkringen. att

be-organisationernafackligademajoritetorganisationerna samt aven
förut-saknasuppfattningvårEnligtordning.sådanavvisarstämt en

riskerar,ändå skersåfrågan. Attiförslagfram en-läggasättningar att
klarafinnsregeringen. Dettillsignalerfeluppfattning,vårligt att ge

nuvarandesynvinkeladministrativ attekonomisksåvälfördelar somur
behålls.ordning

vidtilläggsförsäkringTVA,förslaget ar-kan konstateraVi att om
kandet intebristerochmotsägelser attså mångainnehållerbetsskada,

kollektiv-förutsätterTVAberedning. attfortsattförunderlagutgöra
försäkringspliktochadministrationförsäkringensträffasavtal t.ex.om

arbetsgivareför utandvs.arbetsgivare, ävensamtligaförgällaatt
dettainnebärnödvändiga attkollektivavtal är manOmkollektivavtal.

arbetsmarknadsvensk attkrävergången i lag parternaför första av
dettauppfattningvår ärEnligtfråga.specifikikollektivavtalträffa en

förhandlingsrätten.friai denklart ingreppett
försäkrings-enligtfinansierasförsäkringenskallförslagetEnligt

Docksektor.tillfrån sektorskiftakunnapremienochprincipermässiga
småochmellan30-35 storaskilja procentänpremien intefår mer

uppnås. Ikunnamål skaoförenligadessahurIngetföretag. sägs om
dagaktuell ivaddifferentiering äränmindredettapraktiken somär en

arbetsskadeförsäkringentillpremierochavgiftertillhänsyntarmanom
arbetsgivare.privatförTFA-försäkringenoch en

olycksfallfåväldigt trotsSverigejämförelse harinternationellVi en
arbetsskadeförsäldingen.tillavgiftdifferentieradharvi inteatt en

arbetetförebyggandedetfrämstuppfattningvårenligtberorDetta
landetsbedrivsarbetsmiljölagstiftningen,stödmedfrämst avsom,
riskmedföradetkan attpremierdifferentieradeInförs enarbetsplatser.
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det förebyggande arbetet ned och kan få till följd olycksfallentonas att
ökar i framtiden.nytt

Den föreslagna lösningen, skulle bilda försäk-att parterna egna
ringsbolag för administrera eventuell försäkring, bedömeratt vien som
utesluten. Enligt förslaget skall då istället kunna träffa avtalparterna
med försäkringsbolag åta sig skadereglering. sådanEn lösningattom
skulle innebära inte i förväg kan fastställa premie.att parterna För-en
säkringsbolagen kommer den premie krävs för undvikaatt ta ut attsom
underskott och för täcka framtida, idag okända, kostnader. Möjlig-att
heten för arbetsgivarna byta försäkringsbolag i framtiden kommeratt
också återspegla sig i premiesättningen. Sammantagetatt be-gör
dömningen kostnaderna kommer öka för arbetsgivareatt att en om
TVA införs. Detta beror dels administrationen kommer splitt-att att

flera bolag dels nuvarande LAF kommer giltighetatt ägaras att
på gamla skadefall. I utredningen har det inte med önskvärd tydlighet
förts fram TVA kräver komplettering i form TFA/PSAatt för atten av
dagens försäkringsskydd vid arbetsskada ska kunna bibehållas. Detta
får till följd vid eventuellt genomförande TVA, arbets-att, ett av en
givare får erlägga olika avgifter/premier för försäkringsskyddet,tre
nämligen nuvarande LAF, den framtida TVA till den kollektiv-samt
avtalade kompletteringen TFA/PSA.

Tanken sammanföra TVA med TFA/PSA vi möjligatt anser vara
med hänsyn till det taleförbud finns inom avtalsförsäkringama.som

Ny bevisregel

Alternativet med bevisregel, bygger på andra försäkrings-en ny som
lösningar, saknar analys konsekvenser för arbetsskadeförsäk-en av
ringen. Vår bestämda uppfattning det inte vidare gårär att utan att
överföra de förhållanden gäller för patientskadeförsälcringen ellersom
trafikskadeförsäkringen till arbetsskadeområdet. Arbetsskador och
uppkomsten dessa skiljer sig frånmarkant dessa områden.av

Omställningsersättning/livränta

Under utredningens arbete har i princip ställt positiva till in-attoss
föra omställningsersättning i samband med rehabilitering. Denna in-en
ställning har vi reviderat efter nyligen meddelade domar från Rege-
ringsrätten klarlagt rättsläget beträffande sådantillrätten ersätt-som
ning. Vi det angeläget ha så fåär ersättningsformeratt attanser som
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6 kap.föreslår ställetiocharbetsskadeförsäkringen attmöjligt inom
följande:enligtändrasLAF5 §

skaffaförmågahar fåttarbetsskada sinföljd atttillFörsäkrad avsom
tid medför längre minstnedsattbeståendearbeteinkomst enengenom

rehabilite-arbetslivsinriktadundertillfemtondel har ersättningrätt en
åtgärdenden månIarbetsförmågan.återställatillsyftarring attsom

liv-formiarbeta ersättningeller hennehindrar honom utgesatt av
kap.bestämmelserna ienligtränta

sjukpen-denberäknas sättbörför livräntaUnderlaget somsamma
semesterersättning 12förtilläggmedninggmndande inkomsten

procent.
ingå iintekostnadsersättning börförmånerskattepliktiga un-samt

livränta.beräkningförderlaget av

inverkanskadligpåfrestningPsykisk som

skadlig in-påfrestningpsykisktrörandeförslagetVi somattanser
Arbets-byggasskalllagstiftningmed hurverkan inte stämmer upp.en

generellthagenomförsförslaget ettskulleskadeförsäkringen om
från undan-undantagdärefterochundantagsedan ettskadebegrepp, ett

lagstiftningentillämpningenbeträffandeproblemEventuella avtaget.
utbild-ochinformationlämpligastuppfattning,vårenligtlöses, genom

ning.

arbetsskadeförsäkringeniKarensdag

viarbetsskadasambandikarensdagmedproblemetlösa anserFör att
förarbetsskadavidkonventiongällande attskallSverige sägaatt upp

karens-förbudförreservationmed motratificera denånyodärefter
arbetsskadesjukpenningsärskildFörslagetdagar. uppen-avserenom

bråkdelendastlöserochkritikernavilseledabarligen pro-avenatt
frånkritikundansigklararSverigeförgarantiingenochblemet är att

ILO.
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metoderOlika avgränsaatt

förteckningiarbetsskadebegreppet
konventionerinternationellasamt

rekommendationeroch

utforrrmingarbetsskadebegreppetsbeskrivningföljandeI det avenges
arbetsskadeförsäkringsutredningensyrkesskadeförsäkring,i lagen om

ILO-konven-länder,andralagstiftning i1992,förteckningtillförslag
balkEuroparådetsrekommendationerEG-kommissionens samttionen,

översikt.sammanfattandeDäreftertrygghet.social ges enom

1954:243lagenenligtyrkesskadaBegreppet
yrkesskadeförsäkring/YFLom

särskildioch YFL6 b ci §reglerades samtArbetssjukdomama en
stycket cförsta6 §enligtföreskriftermed1954:644kungörelse

YFL.
framkallatsocharbetetorsakatsskadaföreskrevsYFLI att avsom

yrkes-skallenergistrålandeellerinverkan ämne somansesavgenom
ochYFLenligtbestämning,ingenfalldessa närmareskada. I görs men

yrkesskadaförstås med även:kungörelsennämndaden

ovanligteller ansträng-ovanligaensidiga,inverkan"1 avgenom
framkalladrörelserande

omgivning;ellerisjukdoma senassena
epicondylerkringvävnadernai överarmenssjukdomb

ochepicondylit;
ellermusklerhandensellerdarming iellerkrampc armens

samverkanmusklersi dessarubbningannan
medellerhandförskrivningvidkoordinationsrubbning

fiolspelning,ellerpiano-telegrafering,videllermaskin
verksamhet.jämförligdärmedellermjölkningspinning,

tryckovanligtellerfortgående,inverkan upprepat2 avgenom
framkallad

ochunderhudsvävnad;slemsäck ellerisjukdoma
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b perifer nervförlamning s.k. sliparsjuka, betförlamning och
dylikt;

3 inverkan skakningar eller vibrationer från maskinergenom av
eller verktyg framkallad sjukdom i benstomme, leder eller
muskler eller sådan inverkan framkallad sjukdom igenom
blodkärlen i eller händer.armar

4 inverkan buller eller skakningar eller vibrationergenom av av
från maskiner eller verktyg framkallad sjukdom, dövhet eller
hörselnedsättning;

5 smitta framkalladgenom
a sjukdom, ådragits i sysselsättning vid laboratorium, därsom

arbete med smittämnet bedrives;
b sjukdom, i 2 § epidemilagen den 19 juni 1919 nrsom avses

443 eller förordnande utfärdats enligt 24 §varom samma
lag, tuberkulos, epidemisk hepatit och inokulationshepatit,
jämväl i fall under forskning åän institu-annat som avses
tion eller laboratorium eller i sysselsättning vid sjukvårds-
inrättning eller eljest under yrkesmässigt utövande sjuk-av
vård eller allmän hälsovård, sjuktransporttjänst, barn-
morskevård vårdeller å anstalt för barn åldringareller eller
under tjänstgöring såsom hemvårdarinna i den sociala hem-
hjälpsverksamheten; och

c bovin tuberkulos, erysipeloid, kokoppor, mjältbrand, mul-
och klövsjuka, trichofyti, tularerni, undulatfeberrots samt
Weils sjukdom, jämväl i andra fall underän asom avses
och b."

Den under punkt 5 b nämnda epidemilagen 1968 srnitt-ersattes av en
skyddslag 1968:231 och till den kungörelse 1968:234en som angav
allmänfarliga sjukdomar. Dit räknades bl.a. de sjukdomar nämnssom
under punkten 5 b.

Begreppet arbetsskada enligt lagen 1976:380
arbetsskadeförsäkring/LAFom

LAF innehåller generellt skadebegrepp innebär iett princip allaattsom
skador kan hänföras till arbetet eller faktorer i arbetsmiljönsom om-
fattas lagen. Psykiska eller psykosomatiska sjukdomarav som upp-
kommit under vissa förhållanden direkt undantagna ochär inteutgör en

Ävenarbetsskada. smittsamma sjukdomar undantagna från denär ge-
nerella regeln och arbetsskada endast vissa förutsätt-anses som om
ningar uppfyllda.är

stårI Sverige arbetssjukdomama för 70 antalet anmäl-procent av
ningar medan olycksfallen står för 30 Totalt anmäldesprocent. ca
15 700 ärenden för prövning under 1996.
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tillförslagArbetsskadeförsäkringsutredningens
förteckning 1992:39SOU

möjlighetenövervägde nyttArbetsskadeförsäkringsutredningen att
SOUbetänkandetlagen. Idirekt iarbetsskadebegreppetavgränsa

arbets-avgränsningföljande. Enbl.a.86 ffsid1992:39 avangavs
i lagenantingenåstadkommas attskulle kunnaskadebegreppet genom

skadligaangivnasärskiltvissatillellersjukdomarsärskildavissaange
detaljeratdetlista därmedkompletteraskundeLagenfaktorer. meren

tillskulle rättfaktorerskadligaochsjukdomarvilka er-gesomangavs
bestämmamöjlighetlagstiftarenmetod attsådanEn av-sättning. gav

sjuk-angivandetexakt. Genommycketförsäkringengränsningen avav
skadligainnehålletochbeskrivningoch artendomsdiagnoser avav
kemiskalyft,tyngden ämnenslyft,frekvensenfaktorer, avt.ex. av

bestämmasförsäkringenomfattningenkundesammansättning, gene-av
delvisstillyrkesskadeförsäkringrestriktivt. Lageneller varröst om

vilkakungörelsesärskildIdettaefteruppbyggd angavssystem. en
godtasskulleinverkanskadligberoende somsjukdomar typ avsom

huvud-iavgränsades efterarbetsskadebegreppet ettyrkesskada. Omen
god-förteckningen överdockdet attliknande tvungetsak system var

Detsammahänseenden.åtskilligairevideradessjukdomartagbara
fram-och denfaktorernaskadligaangivnademellankopplingengällde

i benstomme,sjukdomklarlagtDet attsjukdomen.kallade t.ex.var
ifaktorerskadligatillendasthärledaskundeintemusklerochleder

ensidigafall tillockså vissaiskakningarochvibrationer utanform av
psyko-ochPsykiskaarbetsställningar.ochrörelseransträngandeoch

på-tillrelaterasförhållandenvissaunderkundesjukdomarsomatiska
ytterligareaktualiserade ävenmedicinska rönNyai arbetet.frestningar

kompletteringar.

FinlandiarbetsskadaBegreppet
olycks-lagenarbetsskada ärreglernafinskai deGrundstommen omom
avlönatutförarbetstagarevarjestadgasvilkenfallsförsäkring i att som

olycksfall be-Somarbetet.olycksfall iförersättningtillarbete har rätt
kortunderpåverkanföljdtilluppkommerskadatraktas även avsom

Exempelyrkessjukdom.inteoch ersättsdygn,tid, högst ett somsom
sambandiuppkommitmuskel ellerömhet iskadasådan är somsena

komp-Lagenköldskador.skavsår ochsträckningar,arbetsrörelse,med
förordningsärskildyrkessjukdomslag. Isärskildmed gesletteras enen

arbetssjukdom.betraktassjukdomarexempelsedan somsom
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Med arbetssjukdom enligt lagen sjukdom, sannoliktavses som
huvudsakligen påberor fysikaliska faktorer t.ex. vibrationsskada och
hörselskada, kemiska faktorer t.ex. eksem och silikos eller biologiska
faktorer t.ex. smittsamma sjukdomar i arbetet. Under vissa förutsätt-
ningar kan seninflammationäven och epicondylit i s.k.överarmen
tennisarmbåge det följdersättas oftaär och ensidigtupprepatom en av
arbete. I den särskilda förordningen exemplifieras sjukdomar be-som
traktas arbetssjukdom uppräknad fysikalisk, kemisk ellersom om en
biologisk faktor förekommer tillräckligi grad. När det gäller fysika-
liska faktorer skakning, buller, övertryck, joniserad strål-t.ex.anges
ning, infraröd strålning och ultraviolett strålning. För kemiska faktorer

36 olikanämns alla kanämnen upphov till olika arbetssjuk-som ge
domar. Beträffande de biologiska faktorerna antal punkter iettanges
form biologiska aktiva frigörs frånämnen bakterier, mögel,av som

maskarsvampar, m.m.
Olycksfallsförsäkringsanstaltemas Förbund arbetar för närvarande

med Yrkessjukdomsförordningenöver ochatt möjligt lägga tillse om
ytterligare sjukdomar. aktuellt områdeEtt studeras mögelexpo-ärsom
nering.

Finland stårI arbetssjukdomarna för 5 anmälningarnaprocent av
och olycksfallen för 95 Av de anmälda ärendena godkännsprocent. ca
98 Typiska arbetssjukdomar hud- och hörselproblem,procent. är sjuk-
domar till följd och handbesvär. Totalt anmäldesstress samtav arm- ca
130 000 ärenden årunder 1996.

Begreppet arbetsskada i Norge

I 13 kap folketrygdlagen4 § vilka sjukdomar omfattasanges som av
trygdens grundskydd. I paragrafen uttalas det departementetäratt som

föreskrifter vilka sjukdomar skall likställas med arbets-ger om som
skada och här hänvisas till Sosial- och helsedepartementets föreskrift
den 11 1997 yrkessjukdomar, klimatsjukdomar och epide-mars om
rniska sjukdomar likställs med arbetsskada. I föreskriftensom anges
vissa specifika sjukdomar orsakats inverkan vissaupp som av av

smitta eller kemisk påverkan.ämnen, Sjukdomar till följd olika slagsav
förgiftning särskilt tillsammans med den näringsgren elleranges
arbetsprocess där sådan exponering kan förekomma. Listan dock inteär
uttömmande.

Fr.o.m. den januari1 1990 gäller särskild lag yrkesskadeför-en om
säkring ekonomiskt tillägg till folketrygdens kompensation.ettsom ger
Lagen har i princip innehåll folketrygden och hänvisar tillsamma som
föreskriften. Genom särskilt stadgande i 11 § c yrkesskadeförsäk-ett
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sjukdomochskadasådock ävenharringslagen öppnat att annanman
arbetsprocesser"ellerskadligafrånpåverkan ärrmenskyllaskansom

sigintehar använtpraktikenarbetsskada. Igodkännas avkan mansom
stadgandet.särskildadet

underutvecklatssjukdomarpsykiskaBelastningsskador och ensom
tillskall kommaHuri Norge.arbetsskadabetraktastid, inte mansom
förutredsdessarehabiliteringochbelastningssjukdomarmed avrätta

helsedepartementet.ochSosial-inomnärvarande experterav
anmäl-antaletför 17arbetssjukdomama procentstårI Norge av

står för 83olycksfallen procent.medanförsäkringsbolagentillningar
1991underförsäkringsbolagentillärenden000anmäldes 4Totalt ca

inteVi harannorlunda ut. tyvärrdå sågreglerna upp-observera att
folketrygden.anmäls tillskadormångahurgifter somom

DanmarkiArbetsskadebegreppet

revideratsharfrån 1978,gälldearbejdsskadeforsikring,Loven somom
arbejds-folgermodforsikringlagengäller1992majfr.o.m. avoch om
lydelsenochfortlöpandeskett senastesedanharLagändringarskade.

skadlig in-i arbetet,olycksfallomfattar1996. Lagenfrån juligäller
arbets-ochlyftskadorplötsligadagar,femtid högstunderverkan aven

sjukdomar.
sjukdomarvilkabestämmerArbejdsskadestyrelsen somförChefen

förteck-särskildfastställs idessaocharbetsjukdomarska ensomanses
fortegnelsebekendtgörelseArbejdsskadestyrelsens overning om

affolgermodforsikringlovgivningafmedforierhvervssygdomme om
år. Den senasteFörteckningen över annatvartarbejdsskade. ses

Drabbasskall över.ochfrån 1995 enman avversionen är sesnu
förpresumtiongällerförteckningenfinnssjukdom enupptagensom
skaArbejdsskadestyrelsendetfalldessaersättning. I är somtillrätt

arbetsmässigadeänberorsjukdomen annatsannolikt attgöra
kanförteckningenfinnsdesjukdomarAndra änförhållandena. som
harenskildepå denbevisbördanliggerhär somockså godkännas men
ochRygg-arbetssjukdom.frågadetsannolikt ärgöra att enomatt

förteckningenutanförliggersjukdomarsådanabesvärpsykiska är som
ordning.särskildigodkännaskansommen

måste vissagodkännaskunnaskallarbetssjukdom gene-För att en
bekendtgörelsensivilketuppfyllda,förutsättningarrella angesvara

åttamedlistaförfattningeninnehållerövrigtparagraf. Iinledande en
bilagafogadFtillochA-Hgruppesjukdomar gruppeenavgrupper

uppräknadevissaförorsakatssjukdomarinnehållerAGrupp avsom
ochorsakats ämnenhudsjukdomarBkemiska avämnen, somgrupp
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påverkan, C sjukdomar orsakats inandningannan grupp äm-som av av
D infektioner och parasitära sjukdomar,nen, grupp E sjukdomargrupp

orsakade fysisk påverkan, F cancersjukdomar orsakadeav grupp av
ärrmen finns i WHO Internationalupptagna Agency forsom Research

Cancer, H sjukdomar i tänder och tandkötton grupp Gsamt grupp
fosterskador till följd skadlig inverkan i arbetet.av

I Danmark står arbetssjukdomama för 41 det totalaprocent av an-
talet anmälningar och olycksfallen för 59 1996 anmäldes totaltprocent.

39 000 arbetsskador.ca

Begreppet arbetsskada i ILOs konvention

Internationella arbetsorganisationens ILO konvention nr 121 om
förmåner vid yrkesskada har ratificierats Sverige med verkan från årav
1970. Beträffande begreppet yrkes-/arbetsskada lämnas följande de-
finition vad gäller arbetssjukdom.

Varje medlem skall

a antingen sjukdomsförteckning,upprätta omfattar minst deen som
sjukdomar uppräknats i den vid denna konvention fogade för-som
teckning och skall såsom yrkessjukdomar under före-som anses
skrivna förhållanden;

b eller i sin lagstiftning intaga allmän definition begreppet yrke-en av
ssjukdomar, vilken skall tillräckligt vid för omfatta minst deattvara
sjukdomar uppräknas i nyssnärrmda förteckning;som

c eller förteckningupprätta yrkessjukdomaröver enligt komp-a,en
letterad med allmän definition begreppet yrkessjukdom elleren av
med bestämmelser, det möjligtgör fastställa sambandetattsom
mellan yrket och andra sjukdomar sådanaän förekommer isom
förteckningen eller under förhållanden avviker frånsom yppas som
de föreskrivna.

ILO- konventionens förteckning arbetssjukdomaröver 29tar upp an-
givna sjukdomar, orsakats smitta,ämnen, ljud, vibrationer ochsom av
högt tryck.
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EG-kommissionensiArbetsskadebegreppet
rekommendationer

inne-rekommendationår 1990underEG-komrnissionen somantog en
årrevideradesRekommendationenarbetssjukdomar.håller lista överen

enligtdetdär30-tal sjukdomaroch60Listan ämnen1992. näraupptar
sambandförfaktasäkerställdavetenskapligt attfinnskommissionen

Medlems-sjukdom.uppkommenochexponeringmellanföreligger
diag-minimumlistangodkännarekommenderar ett avländema att som

arbetssjukdomar.noser

Europarådets balkiArbetsskadebegreppet om

trygghetsocial

arbets-innehåller lista övertrygghetsocialEuroparådets balk enom
Sverige.ratificeratsharBalkensjukdomar. av

Översikt

LAFYFL

Generellt begreppavgränsning i lagAllmän
ochpsykUndantagenergistrålandeämnen o. -

psykosomatiska symtomochfaktorermedFörteckning
sjukdomarSmittsammasjukdomar;

särskiltregleras
rörelser;ansträngandeensidigt/1

tryck;2
skakningar/vibrationer;3

ochbuller4
smitta5

FINLAND1992:39SOU
förslagdiskussion -

faktorerskadligalagIsjukdomarvissalagI angesange
förordningsärskildIfaktorer.skadliga angeseller

kansjukdomardekompl.förteckningI görs som
arbetssjukdom.godkännas som

förteckning.Utförlig
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NORGE DANMARK

I lag hänvisas till föreskrift. lagI generella förut-anges
föreskriftenI specifika sättningar.anges

sjukdomar och faktorer i arbetet I särskild förteckning anges
kan godkännas arbets- ytterligare generella förut-som som

skada. sättningar och sedan speci-
Listan inte uttömmande.är fika sjukdomsgrupper och
Därutöver kan försäkringsbolagen skadliga faktorer som
bevilja ersättning i vissa tillytter- rättpresumeras ge
ligare fall. ersättning.

Utförlig förteckning, dock
inte uttömmande.

EUROPARÅDETILO EG

Ratificerats Sverige Rekommendation Ratificeratsav av
Förteckning skall 30-tal sjukdomar Sverigeom-
fatta minst 29 sjuk- 60 ämnen. 29 sjukdomar/
domar till följd skadliga faktorerav
angivna skadliga och arbeten.
faktorer och arbeten. Jämför ILO-listan.
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arbetsskadeförsäkringenfinskaDen

Inledning

modellenfinskadenhararbetsskadorinträffadeFörutom ersättaatt
arbetsmiljönförbättrasyfteockså tillarbetsskadeområdet genomatt

arbetsmiljö.uppnå bästaområden förolikareglersamverkan attav
skaderapporterings-ochinspektions-utvecklatvälbl.a.innebärDet ett

arbetsskadaderehabiliteringreglersärskilda personeravsystem, om
skade-tillstimuleramån skamöjligasteipremiesystemsamt ett som
arbets-reglernafinskai deGrundstommeninsatser.förebyggande om

varjestadgasvilkenolycksfallsförsäkring i attlagenskada ar-är om
olycksfallförersättningtillarbete har rättutför avlönatbetstagare som

Ävenyrkessjukdomslag.särskildmedkompletterasLageni arbetet. en
exempelvis kan nämnasbetydelse,författningarandra ärrad aven

olycksfall förskadestånd förlagolycksfallsförsäkring,lagen omom
.vårdanstalterunderhålls- ochstraff-,särskildaintagits isompersoner

undervisning.olycksfall vidskadestånd förangåendeförordningoch
ochdetaljerademycketreglernafinska ärdekanGenerellt sägas attsett

tillämpningsföreskrifter.ochhandlings-innehåller noggranna
försäk-000170Finland. ärförsäkrade imiljoner är2,1 personer

anmälningarna95förolycksfallenstår procentFinlandIringstagare. av
liggerfinskadetI5 systemetföryrkessjukdomama procent.och

under denhuvudsakoch iolycksfallvidersättningtyngdpunkten
Våradeförhållandena storamotsatta.Sverigeperioden. I ärakuta

uppstår förstkostnadernaocharbetssjukdomamafrånkostnader härrör
bestående nedsatt.arbetsförmågan kannär anses

ocharbetsolycksfall000140000130årligenanmälsFinlandI -
6 500färdolycksfall, än00015dessayrkessjukdomar. Av är mer

yrkessjuk-Typiskai arbetet.olycksfallövrigaochyrkessjukdomar
ochföljdtillsjukdomarhörselproblem, stresshud ochdomar är av

98godkännsärendenanmäldaAvhandbesvär.ochalltframför caarm-
endastbagatellskadorfjärdedeldessaAv utgör somprocent. ca en

Över arbetsoförmågaförorsakarhälftensjukvårdskostnader.medför
Endast imånad.under högst85och15 dagarunder högst procent enca

inkomstförlust.beståendenågontillanmälanlederfallen1 procent av
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I Finland erhåller den försäkrade sjukpenning/dagpenning motsva-
rande sjuklön fr.o.m. tredje dagen efter händelsen. Efter fyra veckor

dagpenningen 1/360 årsarbetsförtjänstenutgör här inkluderas allaav
löneinkomster den försäkrade har året.under Inom skilda bran-som
scher har tecknat kollektivavtal kan medföra vissa variationer.man som
Men inte obetydlig del det finska fårfolket till 100 kom-%en av upp
pensation under de första månaderna de sjukskrivna.ärsom

erhållerI Sverige den försäkrade ersättning i form frånsjuklönav
arbetsgivaren under de första 14 dagarna och därefter sjukför-genom

långtsäkringen. Först kan den försäkrade erhålla arbetsskade-senare
ersättning. Man kan därför räkna med svenska arbetstagare inte äratt
lika angelägna kollegorna i Finland anmäla inträffade händelserattsom

arbetsskador.som

Ersättningssystemets uppbyggnad

Lagen olycksfallsförsäkring 20.8 1948/608 skiljer från mångasigom
andra försäkringar eftersom det i stället för tvåsedvanliga finnsparter

försäkringstagaren arbetsgivaren har försäkringsplikt, försäk-tre; som
ringsbolaget och den försäkrade arbetstagaren för skull försäk-vars
ringen tas.

Enligt lagen olycksfallsförsäkring alla arbetsgivare skyldigaärom
Äventeckna försäkring täcker olycksfall och yrkessjukdomar.att som

arbetsgivaren försummar teckna försäkring samtliga arbets-ärattom
skyddade lagens regelsystem. Skaderegleringen dåskötstagare genom

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Lagen skyddar däremotav
inte arbetsgivaren själv eller honom närstående hellerIntepersoner.
omfattas anställda i företagsledande ställning. Förhållandena för lant-
brukare, fiskare och regleras i särskild författning.renägare

Genom särskild författning skyddas underäven är ut-personer som
bildning och intagna straff- vårdanstalter.ochärgrupper som

Försäkringen någottecknas i de 14 försäkringsbolag harav som
koncession för olycksfallsförsäkring. tvåDet finns statliga delviseller
statliga anstalter hanterar och reglerar försäkringsskyddet försom
andra anställda. Statskontoret reglerar skador förän exempelvis stude-
rande, militärer och Omhändertagna skador för statligtsamtpersoner
anställda. Lantbruksföretagarnas Olycksfallsförsäkringsanstalt hanterar
försäkring och skadereglering för lantbrukare.

Försäkringsvillkoren ska godkännas tillsynsmyndigheten; Social-av
och hälsovårdsministeriet. Försäkringsbolagen har i princip en
kontraheringsplikt, vilket innebär de inte kan teckna för-vägraatt att
säkring. Vidare har de skyldighet erbjuda tilläggsförsäkring föratt ar-
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automatisktnärstående inteoch honombetsgivaren om-personer som
försäkringsskyddet i lagen.fattas av

årsskiftetsedanFörbund träderOlycksfallsförsäkringsanstaltemas
reglerarförsäkring. Detecknaarbetsgivare försummarin attom en

vissakan inomfunnits. Förbundetförsäkringen hadeskadan omsom
möjlighet krävafinns detutbetalat. Vidareåterkräva vad attmanramar

försäkringtecknatfrån arbetsgivare intepremiefyrdubbeltill somupp
något kon-integäller. Det finnsförsummelsentidför den separatsom

sambandupptäcks först iverksamheteroförsäkradeochtrollsystem
prernievolymentotaladenanmäls. Ca 0,45skadamed procentatt aven

skyldighetsådana inte har haftoförsäkrade och förför attavsätts som
försäkringsskyddet.ändå omfattasförsäkringteckna avmen

Olycksfall

drabbateller sjukdomskadaarbetetolycksfall iMed ar-somavses
anknytning tillförhållanden harunderarbetet elleribetstagaren som

områdearbetsplatsen ellerinträffaSkadan kanarbetet. annat som
följdskador tillprincipeller Iarbetsplatsen ersättshör till tvärtom. av

fram-intehändelseutifrån kommandeoförutsedd,plötslig och som
också inomsjukdomstillstånd kanuppsåtligen. ersättasVissakallats

iryggsträckningargällerolycksfallsförsäkringen. Detför sam-ramen
frätandeskrubbsår,skavsår, skada äm-arbetsrörelser,medband genom

eller m.m.gasernen

Yrkessjukdom

sjukdomaryrkessjukdomlagenenligt ärYrkessjukdomar san-somom
biologiskellerkemiskfysikalisk,berorhuvudsakligennolikt en

ocheksembullerskador,yrkessjukdomarTypiskai arbetet. ärfaktor
senskidein-förutsättningar kanUnder vissalungsjukdomar. ävenvissa

ocksåtennisarmbåges.k.epikondylit iflammation och överarmen er-
arbete.och ensidigt I sär-oftadet följdär upprepatsättas enavenom

såsom yrkes-betraktassjukdomarexemplifierasförordningskild som
biologisk faktorkemisk ellerfysikalisk,uppräknadsjukdom enom

faktorerfysikaliskadet gällergrad. Näri tillräckligförekommer anges
strål-strålning, infrarödjoniserandeövertryck,buller,skakning,t.ex.

36 olikafaktorerstrålning. kemiskaFör nämnsoch ultraviolettning
Beträffandeyrkessjukdomar.till olikaupphovalla kanämnen som ge

ochpunkter, nämligenantalbiologiska faktorernade ett sporeranges
och mögel,från bakterierfrigörsbiologiskt aktivaandra ämnen som
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tuberkelbacillen virus, bakterier, och maskarsamt protozoersvampar,
jfr. SOU 1992:39 135.s.

En sjukdom ha uppkommit den gångendag sjukdomen förstaanses
"framträtt". innebära gångenDet den dag arbetstagaren förstaanses
sökte läkare för den sjukdom sedermera visade sig yrkes-som vara en

utgårsjukdom. Ersättning dock endast fr.o.m. den dag sjukdomen kon-
arbetsoförmåganstaterades eller inträdde.

Ersättningsförmåner

fömiåner frånFöljande kan utbetalas olycksfallsförsäkringen: kostna-
sjukvård, års-der för dagpenning full dagpenning 360-delutgör en av

lönen, olycksfallspension, hemvård.menersättning kostnader församt
ocksåVidare kan ersättning till arbetstagarens anhöriga i formutges av

familjepension. Likaledes skadade glasögon, hörapparater,ersätts pro-
sjukvårdsersättningenTill räknas, förutom kostnader förteser m.m.

läkarundersökning, också tillhörande kostnader, läkemedelbl.a. för och
fåtill och från sjukvårdsinrättningar. Vidare kantransporter man er-

sättning för särskilda hjälpmedel.
Olycksfallsförsäkringen endast patientavgiftema. Sjuk-ersätter

vårdsavgiften betalar arbetsgivaren via skatteavgift.en
efter tredje dagen efter olycksfallsdagen. OmDagersättning utges

två frånvaromedför endast eller dagars betalar arbetsgivarenskadan en
fyra veckorna full kompensation,hela lönen. Under de förstaut utges

till 360-delarfr.o.m. den femte veckan ersättningen nedsätts avmen
år frånårlig pension. Dagersättning under maximalt räknatutges ett

olyckstillfället. Dagersättningen skattepliktig inkomst.utgör
årEfter olycksfallspension. Förutsättningarna arbets-är attett utges

inkomstbortfalletkapaciteten nedsatt med minst 10 ochär procent att
uppgår måtttill 5 Oftast inkomstbortfallet den för-är ettprocent.

Ärlorade arbetskapaciteten. den försäkrade endast delvis arbetsoför-
uppgårreduceras pensionen. Den totala pensionen till 85mögen

årsförtjänsten. Pensionen skattepliktig inkomst.utgörprocent av
utgångenMenersättning tidigast efter den periodutges av som ger

till dagpenning, fr.o.m. år efter händelsen. Ersättning utbetalas irätt ett
20 olika klasser. Vid bedömningen hänsyn till den medicinskatar man
invaliditeten. Ersättningen skattefri.är

princip alla samband med rehabilitering. Sjuk-I kostnader iersätts
Ävenvården dock för den medicinska rehabiliteringen. densvarar

yrkesmässiga rehabiliteringen sker i regel utanför försäkringsbran-
schen, försäkringsbolagen förutsätts initiera rehabiliteringspro-ettmen
gram.
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form pension.Efterlevande med visst belopp i Begrav-ersätts av
visst högsta belopp.ningskostnader medersätts

Rehabilitering

arbetsskadaderehabiliteringSärskild vikt har fästs vid av personer.
rehabilitering iSålunda särskild författning reglerföljer sam-omav

försäkringsbolaget har skyl-stipulerasband med yrkesskador. Här att
lång-medförrehabiliteringsprogram skadadighet initiera ettatt om en

funktionsförmågan. rehabilite-Underbegränsning arbets- ochvarig av
olycksfallspension, oberoendefull dagpenning ellerringen utbetalas av

samtliga kostnader ihandikapp. principinvaliditetsgrad eller I ersätts
sig hjälpmedel,rehabiliteringen. kansamband med Det rörat.ex. om

lån alter-utbildning, arbetsträning ellerarbetsprövning,kostnader för
medrörelse. Avsiktenbidrag förnativt ärsystemet attatt starta egen

lämpligt för-återgå till för honomskadadeunderlätta för den ettatt
Även för-tidigare yrke eller iantingen i hansvärvsarbete, ett nytt. om

sjukvårdenrehabiliteringskostnader detbetalar allasäkringsbolagen är
Också den yrkes-medicinska rehabiliteringen.för denansvararsom

försäkringsbranschen.sker regel utanförrehabiliteringenmässiga som
mellan premiensdär kopplingenföretagdet gällerNär större -

försäk-uppenbar använder sigskadekostnadoch företagetsstorlek är -
få företaget självtförekonomiskaringsbolagen attargument att re-av

före-rehabilitering innebärlyckadskadade Enhabilitera attpersoner.
inte rehabiliteringenbesparingar. Lyckasavsevärdakan görataget

livränta finan-ändå få lönen i formbetalakommer att somav enman
försäkringspremie.företagetssieras genom

Samordning

förhållande tillolycksfallsförsäkringen primär ifrånErsättning är an-
till ersättningförsäkrade berättigaddensocial försäkring. Om ärnan

frånvadhåll endast den del överstigerfrån utgesutgesannat somsom
återkräva vadFörsäkringsbolaget kanolycksfallsförsäkringen. ut-man

någon lagfinns enligttvå fall, nämligen detbetalat i ärannansomom
trafik-eller det sigskadeståndsskyldig för skada rör om ensamma om

skada.
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Administration Försäkringsbolagen-

såledesolycksfallsförsäkringenI Finland hanteras f.n. 14 försäk-av
tidigare Lantbruksföretagarnasringsbolag. Därutöver finns nämntssom

och Olycksfallförsäkrings-Olycksfallsförsäkringsanstalt, Statskontoret
anstaltemas Förbund har hand speciella och oförsäk-som om grupper
rade.

försäkringsbolagtidigare ska försäkring tecknas hosSom nämnts
koncession för olycksfallsförsäkring. För närvarande delar deharsom

på 96 marknaden. Olycks-försäkringsbolagenfem största procent av
inom finskden tredje försäkringsgrenenfallsförsälqingen är största

marknaden.vilket Denskadeförsäkring, 17 procentmotsvarar avca
från ipremieinkomsten olycksfallsförsäkringensammanlagda var

miljarder Mark.1990-talet har uppgifter 2,1början senareav
miljarder Mark.Skadeutbetalningarna 2var ca

genomsnittliga skadekostnaden för olycksfallen drygt 7 000Den är
siffra för färdolycksfallen 8 000Mark, medan motsvarande är runt

genomsnittskostnaden omkring 20 000Mark. yrkessjukdomamaFör är
Mark.

upprätthållafår bevilja ellerförsäkringsbolag inteEtt vägra att en
försäkring inte giltiguppsägningförsäkring. Vidare är annatav enen

något försäk-motsvarande försäkring tecknats hosi de fallän annaten
ringsbolag.

anmäladrabbas olycksfall i arbetet skaarbetstagareDen avsom
skyldighetdet arbetsgivarenstill arbetsgivaren. Sedanskadan är att

försäkringsbolaget det kananmäla skadan tillomedelbart antas attom
ini-ersättning. Anmälan kanskadan kan komma berättiga till ävenatt

dåFörsäkringsbolaget utrednings-arbetstagaren.tieras direkt ärav
Även anmälningsplikt till försäkringsbolagetskyldigt. läkare har när

försäkringsbolagetdiagnosticerat yrkessjukdom. Omhan attmenaren
stå försäkringsbolagetnågot risken, ska detbolag i stället börannat

ersättningen.förskottmottagit anmälan lämna motsvararett somsom
ståFrågan slutligen ska för kostnaderna avgörs avvem somom

sådan fråganämnden i kan inteOlycksfallsnämnden. Beslut av en
nämnden jfr. nedan under rubriken överprövning.överklagas om

verksamhet sysslar försäkringsbolagen isin skadeförebyggandeI
arbetarskyddethög grad med arbetarskydd. Man utgör storenser som-

naturlig del det skadeföre-del det förebyggande arbetetav som en av-
försäkrings-byggande arbetet inom näringslivet. Kontakterna mellan

Försäkringsbranschenbolag och arbetsgivare goda. anseruppges vara
arbetsgivarna inte försäkringsbolagets skadeingenjörer ettatt ser som

det myndighetspersoner ibland kan uppfattas. Försäk-hot sätt som
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fåringsbolaget och arbetsgivaren har intresseett gemensamt attav ner
premiekostnadema.

flesta försäkringsbolag skickar skadestatistik till sina kunderDe
med jämna mellanrum. innebär företaget kanDet äratt som ar-se vem
betsskadad, antalet sjukdagar, kostnaden hur mycketsamt som reserve-

skadan. På kunden kontinuerligt följa kostna-i detta kansättrats upp
fårderna till följd olycksfall i arbetet. Dessutom möjlighet iattav man

innehållerskadekostnadema till källan. Oftasin organisation följaegen
också företagets skadestatistik liggerinformationen uppgifter hurom

jämförelse med branschgenomsnittet.till i
finnsFörsäkringsbolagen inträffade skadefall fullt Detersätter ut.

inget tak för ersättningen i och skada. De bolag harövre en samma som
återförsäkraför olycksfallsförsäkring kan emellertid sinakoncession

visst belopp skada i försäkringspool.skadekostnader över ett per en

Olycksfallsförsäkringsanstaltemas Förbund

intresse-Olycksfallsförsäkringsanstaltemas Förbund är gemensamen
statliga för-organisation för de bolag har koncession för desamtsom

Förbundet s.k. registrerad förening och desäkringsanstaltema. är en
flesta arbetsuppgifterna regleras i lagen olycksfallsförsäkring.om

ocksåkoncession skyldiga delta i förbun-Samtliga bolag har är attsom
verksamhet. Förbundet medverkar i utredningar i samband meddets

och dödsfall. Vidare förbundetkatastrofartade olycksfall upprättar sta-
och kostna-gäller arbetsolycksfall och följdertistik detnär summerar

gånger år försäkringsbolagen meddela skadestatistikder. skaFyra per
på uppgifter försäkringsbolagentill förbundet. dessaDet är senaresom

grundar sina prernieberäkningar.
ersättningsnivåemaockså verkar förFörbundet likriktar och en en-

de privata försäk-hetlig praxis. Förbundet kan länk mellanses som en
utfärdas direktiv ochringsbolagen och tillsynsmyndigheten. Vidare re-

antalkommendationer till försäkringsbolagen. Inom förbundet finns ett
från tillsynsmyndig-med försäkringsbranschen,utskott representanter

viktigaste verksam-heten och ibland arbetsmarknadens Denparter.
angåendefrågor reglerheten sker inom juristutskottet bereder nyasom

försäkringsförrnåner.förändrade Vidare finns försäkringsut-och ett
statistikutskott. Förslag till föränd-skott, inforrnationsutskott ochett ett

ofta försäk-ringar olycksfallsförsäkringssystemet initieras inom ettav
frågan till saken kanringsbolag, därefter för vidare förbundet därsom

diskuteras med företrädare för de inblandade parterna.
Förbund förOlycksfallsförsäkringsanstaltemasDessutom svarar

åtaganden.Finlands samtliga internationella gäller regeltillämp-Det

l3 18-0105
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medborgare i Finlandför utländskainträffade arbetsskadorvidning
andra länder.medborgare iför finskasamt

tidigarefått inflytande. Somökatfr.0.m. 1997 nämntsFörbundet har
försäkring.tecknaarbetsgivaren försummarindetträder attomnumera
saken hartillämpning ochuppstår lagensoklarhetdetde fallI om

ärendet.förbundet avgörabetydelse har rättprincipiell även attgetts
ansökaharärenden självmantinteFörbundet attöver utan parternatar

saken.förbundet ska avgöraattom
ärendetbeslut imeddelar sittförsäkringsanstaltema intedet fallFör

utredningen ianstalten ären-månader efterinom mottogatttresenast
övergårårefterlevandepensionsärenden inomgälleroch detdet ettnär

Olycksfallsförsäkringsanstaltemas För-ärendethandläggningen av
betalarförsäkringsanstaltemainte ersätt-gällerbund. Detsamma utom

beslutetdagar efterinom fjortonbeslutföljd desstillning attegetav
efterdagarbeslut inom 30besvärsinstansensverkställereller integavs

Förbundet harlaga kraft.vunnitoch beslutetutredningende mottogatt
ikostnaderför sinaförsäkringsanstaltensedan regressrätt gentemot

ärendet.

Premien

så denfastställaspremienskaolycksfallsförsäkringslagen attEnligt
prin-förvaltningskostnader. Iskäligaskadeutbetalningamatäcker samt

fastställs förstpremienden exaktavinstförbud ochråder därförcip ett
slutligaOm denföreligger.lönesummanuppgifterslutliganär pre-om

försäk-återbetalning tillskerpreliminäradenmien högre änär en
ringstagaren.

specifika arbetetdetde riskerbasispremienbestämsprincipI av
Medelpremienbetalar.arbetsgivaren ärlönerdemedför casamt som
tabelltarzfering därs.k.denDetlönesumman. är1,1 procent enaav

branschenaktuellainom denriskenberäknaspremien enbart som
andramindre företag. Denhandi förstaanvändsTeknikenhelhet. av

detskaderisken ii ställetspecialtariffering byggertekniken, en-
Försäk-något företag.teknik förutsätter störreskilda företaget. Denna

frånalltkombinationer,olikaerbjuder dessutomringsbolagen en ren
helaefterhand debiterasidär företagetlösningtabellprernie till en

självrisksystem.individuell ellerhalvindividuell,skadekostnaden
in-600 olika arbetenmedlistafastställsTabelltariffen caengenom

arbetstyperfinnsriskklasser. Dessutomolikadelade i ll varsomsex
riskpremie-särskildårVarje räknasriskklass.för sig bildar enegenen
materialet.statistiskapå färskastebaserad detvarje klassförsats

iochföretagets riskalltså enskildadetsiffraDenna utgör pro-anges
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mille. Den kan variera mellan 2 60 promille. Riskpromillen multipli--
sedan med lönesumman, vilket företagets riskpremie. Ungefärceras ger

sammanlagda premiesumman tabellpremier.50 % den utgörsav av
automatiskt specialtarifferat premien under årEtt företag blir treom

överstigit viss Under 1993 100 000 Mark. Somgräns. gränsenvaren
kan specialtariffen bygga olika premieberälmingsgrun-nämnts ovan

påverkarföretagets skadestatistik premien i skiftandeder, där egen
alltså först företaget specialtarifferas detgrad. Det är om som egna

påverkaskaderesultatet premien.kan
särskilt variationer det gäller risk-Det förekommer inte närstora
de olika försäkringsbolagen. Enhetligapremiens storlek mellan pre-

mieberälmingsgrunder används och tariffema baseras dessutom
premierna varieraskadestatistiken. Som kanden mestgemensamma

försäkrings-6 mellan och lägsta premie. I princip kan% högstarunt
premier de kan visa de har lägrebolagen endast konkurrera med attom

påvisaeller kan bättreadrninistrationskostnader genomsnittetän av-
på de premierna.kastning insatta

för bli specialtarifferadeföretag precisFör gränsenpasserat attsom
enligt tabellpre-används ofta teknik där halva premien fastställsen

hälften bestäms företagets skadestatistik.rniemetoden och andra Förav
dock specialtarifferingen företaget ide företagen innebärstörsta att

Visserligen betalasprincip förväntas betala sina skadekostnader.egna
debiterasersättningama försäkringsbolaget, kostnadernaut menav

efterskott. kan i stället för försäkring talaföretaget i Här attman om
mån svängningarskaderegleringstjänster. den kan klara iköpa I man

förmånliga modellen. Omskaderesultatet detta denär system mest man
kanske klaradäremot inte kan klara skadekostnadema fullt kanut, man

då självrisk.till viss belopp och väljer mycket högdem ett enav upp
för de företag specialtarifferade innebärPremietekniken inteärsom
får skadeförebyggan-omedelbart lägre premie vidtagitatt om manman

åtgärder. bygger företagetde Förklaringen är att systemet att
längre eller kortare sikt kommer betala sina skadekostnader iatt egna
form premier. Vid specialtarifferingen för de företagen liggerstörstaav

årenskaderesultatet de fem till grund för premien.under senaste
åtgärderskadeförebyggande innebär därför skadorna kommer bliatt att

sådanafärre och därmed premien lägre. Eftersom investeringar kom-
får ändåleda till lägre skadekostnader företaget utdelningattmer

längre sikt.
fastställs påSystemet med premierna grund skaderesultatet deatt av

åren har fördelen företagden varje kommer betala sinasenaste att att
uppnårskadekostnader därmedoch maximalt incitament föregna man

Ååtgärder.vidta skadeförebyggande andra sidan innebäratt systemet
gåreftersläpning, vilket kan resultera i premien samtidigtatten upp
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åretskadestatistiken det aktuella har nedåtgående trend. Social-som en
hälsovårdsministerietoch har beslutat särskilda regler vid bytaom av

åretförsäkringsbolag. ska premien i det försäkringsbolagetFörsta nya
året regel har tillkommit före-lika innan. Denna förstor attvara som

skadeutvecklingen neråt.inte ska byta försäkringsbolag pekarnärtagen
hälsovårdsministerietSocial- och tillsynutövar sträng överen pre-

påmiesättningen. Prerniegrunderna ska förhand fastställas ministe-av
riet. genomsnittliga administrationskostnaden 13,5 %Den är av pre-

tillåtasmien och endast bolag kan visa lägre kostnader kan sänkasom
så lågapremien. Förklaringen till administrationskostnaderna äratt

någrapå försäkringspremien inte belastasbl.a. bero att avuppges
Vidare debiteringssystemet adminis-marknadsföringskostnader. anses

effektivt. präglas försäkringen hög gradtrativt Dessutom cent-av en av
ocksåmed bl.a. datoriserade beslut. Slutligenralisering uppges samar-

försäkringsbolag mycket bra.betet mellan arbetsgivare och vara
också administrationskostnader och andrariskpremien skaFörutom

Tilläggen ska bl.a. täcka utbetal-finansieras premierna.utgifter genom
försummat teckna försäkringningar till arbetsgivare attvarspersoner
har tillräcklig omfattning sinför anställda arbetsgivare inteoch vars

försäkring. Vidareskyldiga tecknaverksamhet för attatt vara
avgift tillför Olycksfallsnämndentillkommer kostnaderna samt en

arbetsmiljöfrämjande åt-användas förArbetarskyddsfonden för att
gärder.

Prevention

därförmiljön kannivå relaterad till hur riskfylld DetPremiens är
ekonomiskt investera ivilligarbetsgivarenförutsättas är attrentatt mer

endastolycksfall utbetalas oftamiljö. Ersättning vidförbättraden
förhållandevis lättdärförsjukdomstid och det kanunder akut attvara
åtgärder. Arbetssjuk-vidta förebyggandemotivera arbetsgivaren att

då de visarsvårare komma dentorde däremotdomar vägen,attvara
infonnerar, in-dock aktiva ochFörsäkringsbolagensig först ärsenare.

håller statistikunderlag. medverkar,utbildar och med Despekterar även
åtgärder bör lättarearbetsmiljö. Preventivai projekt för tryggare vara

påminner eftersomdet finska,genomföra i ett systematt pre-omsom
arbetsmiljö.rnienivån står med företagetsi direkt konsekvens
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Överprövning

Det försäkringsbolagen i första hand beslutar huruvidaär som en ar-
betsskada ska godkännas eller Ungefär 98 alla anmäldaprocent av
skador godkänns. vissa fall har försäkringsbolaget skyldighetI in-att

utlåtande frånhämta Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden som
Olycksfallsförsäkringsanstaltemasansluten till Förbund. Försäk-är

ringsbolagens beslut kan sedan överklagas till Olycksfallsnänmden och
därefter till Försäkringsdomstolen och slutligen till domstolen.Högsta
Alla sakägare kan i princip överklaga beslut. Eftersom arbetsgivarenett

regel lagt ersättning förekommer det relativt ofta det ärut attsom ar-
betsgivaren överklagar. Om ärendet gäller tvist ersättningenssom om

årsarbetsförtjänstenstorlek, eller invaliditetsklass Försäkrings-ärt.ex.
domstolen sista instans. Till domstolen krävs prövningstill-Högsta
stånd.

årligentidigare anmäls olycksfall ochSom 130 000nämnts över
sjukdomar. dessa ärenden fattar försäkringsbolagen skildaI 300 000ca
beslut. 5 000 dessa beslut till Olycksfallsnämnden. Somöverprövasav
regel det arbetstagaren kräver högre ersättning. Olycksfalls-är som
nämnden fastställer 85 de överprövade ärendena. 15 % fallen% Iav av
ändras besluten till den försäkrades fördel. Ytterligare 000 ärenden1
överklagas till Försäkringsdomstolen, där 5 ändras till den10 %ca -

Försäkringsdomstolen förs vissa ärenden direkt.försäkrades fördel. Till
Cirka fall överklagas till domstolen. Endast i 20 %200 Högsta av

prövningstillstånd.fallen meddelas
olycksfallsförsäkringen obligatorisk försäkring kanEftersom är en

storleken sin försäkringspremie.arbetsgivaren besvära sig överäven
tvåeller avtal han inompremien strider lag kanOm han motattanser

år från anföra besvär Olycksfallsnärnnden.försäkringstidens början hos
Olycksfallsnämnden be-Enligt lagen olycksfallsförsäkring skallom

tvåstå heltidsanställd ordförande, minst viceordförande, lag-treav en
farna ledamöter, läkarledamöter arbetsmarknadsrepresen-samttre sex

föreslås arbetsgivarnaarbetsmarknadsrepresentanter skaTretanter. av
ledamöterna för år ioch arbetstagarna. Regeringen förordnartre treav

bestårVerksamheten indelad i sektioner, vilka ordförande,ärtaget. av
två arbetsmarknads-lagfaren medlem, läkarledamot samten en

medlemmar lantbruksföretagsmedlem. Slutligt beslutsamt aven
såsomnämnden tvingande och verkställs lagakraftvunnen dom iär

tvistemål. Verksamheten bekostas försäkringsanstalter harde somav
koncession.
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Kommentar

målsättningarmånga definskauppfyller detprincipI systemet somav
prerniesys-särskilt intressedirektiv. Avvår utrednings äripoängteras

bordeförsäkringsbolagenmellanKonkurrenseffekt.preventivatemets
Finland före-kostnader. Ioch lägrefärre skadorleda tillkunnaäven

Emellertidmellan bolagen.konkurrensmycket litenkommer ser man
på varjebyggermål i sig attkonkurrenseninte systemetutanettsom
premiekost-återspeglas iskamöjligtskaderesultatarbetsgivares om

skadevolym förtillräckligfinnsdetförutsätterSystemetnadema. att en
varje skadagenomsnittskostnaden för ärstatistikbygga attsamtatt

dåSverigeiinte desammaemellertidFörhållandenalåg.relativt är
från försäk-ersättningsslagbortoch tagitarbetsskadebegreppetändrat

därförkanskador.antal Detfått minskatdärigenomVi harringen. ett
erfarenheterna.finskaöverföra desvårt attvara

90Sverige.i Uppskadebildhelt änFinland har motI annanenman
fallasannoliktFinland skulleiarbetsskadorförkostnadernaprocent av

någonmedföraoch inteSverigeförsäkringen iallmännaunder denin
arbetsskadeförsäkringen.frånallsersättning

Finland. Menomfattande irehabiliteringenkring ärRegelverket
månad ochefterredantillbaka i arbeteskadadeflertaleteftersom är en

arbetsoförmågabeståendeleder tillanmälda fall1endast procent av
förhållandevis litet.underlagetsigtänka ärkan attman

medintresseregeliarbetsgivarenFinland har gemensamtI ett ar-
delenövervägandeeftersomarbetsskadaanmälabetstagaren avatt en

olycksfalls-betalas viaoch bortavaroutläggkostnader,arbetstagarens
i Sverige.intefinnssamstämmigt intresseNågot sådantförsäkringen.
arbetsskade-handläggningenmedräknarFinland ettI att avman

Olycks-lagenfallmånader. Iöverstiger attärende inte annattre anger
Förbun-hanteringen.Förbund kanfallsförsäkringsanstaltemas överta

försärendetlagenhåller sig tillsjälv bolagenbevakar inte utandet att
Även för-tilldet skulleärendet.iansökanefteröver parten varaomav

rimligtså intedeteffektiviseringenförsäkrade och öka ärdendel för
inteförsäkringskassankanSverige. Oftastsådan regel iinföraatt en

arbetsskadeärendet in-prövninghandläggning ellernågonpåbörja av
pensionsförmån enligtrehabilitering ochfattatsbeslut har omnan

försäkring.allmänlagen om
olycksfall till dearbetsskador och190 000anmäldesUnder 1990

årligenanmäls1990-taletmittenSedanförsäkringsbolagen.finska av
handoch i förstafall minskaranmäldaAntalet000.000 140130ca -

sysselsättningsgrad. Sammalägredet berorFinlandi attmananser
i Sverige.tendens kan man se
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Vid vårt besök i Finland framkom regeringen Olycksfalls-att gett
försäkringsanstaltemas Förbund i uppdrag delaröveratt storase av
lagen olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomslagen ankny-samtom
tande författningar. Förbundet har ersättningsgrundema föröveratt se
ryggskador och sambandstidens längd det gäller olika sjukdomar.när
Dessutom ska förbundet utvärdera menklassificeringen, ersättnings-
nivåerna och grunderna för ersättning det gäller olika diagnoser,när
rehabiliteringsansvaret i anslutning till sysselsättningsåtgärder samt
försäkringsskyddet för studenter och skolelever i samband med olycks-
fall. Slutligen det tänkt förbundet ska tillämpningenär överatt se av
lagen olycksfallsförsäkring det gäller specifika sjukdomar bl.a.närom
stressreaktioner till följd och lägga tilltrauma ytterligare yrkes-av
sjukdomar i den särskilda förordningen.

I Finland medveten ministeriets fastställandeär för-attman om av
säkringsbolagens premiegrunder/villkor strider EG:s tredje skade-mot
försäkringsdirektiv. Olycksfallsförsäkringsanstaltemas Förbund har
därför i uppdrag förverkliga skadeförsäkringsdirektivetäven att sam-
tidigt ska till ministeriet bibehåller sin tillsynsfunktion.attsom man se

målsättningEn det finska för utländskaär öppnaatt systemetannan
försäkringsbolag.
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Den norska arbetsskadeförsäkringen

Lagen olketrygd medF särskilda bestämmelser förersättningom om
yrkesskador

förstaDen socialförsäkringslagen i frånNorge då1894 lagär en om
Årolycksfallsförsäkring för arbetare i fabriker kom till. 1928 öppnades

möjlighet för industriarbetare få vissa yrkessjukdomar likställdaatten
med olycksfall i arbetet. 1935 presenterades den första listan över
yrkessjukdomar. Utvecklingen ledde fram till lagen gemensam om
yrkesskadeförsälcring från 1958 omfattade industriarbetare, fiskaresom
och sjömän rad kornLagen omfatta allasamt atten nya persongrupper.
arbetstagare arbetets dessutom omfattades skolelever,oavsett art,
studenter och vissa andra Genom lag 1961 omfattades ävengrupper. en
militär personal, värnpliktiga och civilförsvarspliktiga bestämmel-av

De tidigare reglerna ersättningar vid yrkesskador och yrkes-serna. om
sjukdomar den januari1 1971 särskilt kapitel kapitel 11ersattes ettav
i Folketrygdlagen. innehöllKapitlet särbestämmelser för yrkesskador
så dessa kunde någotberättiga till högre ersättning alla andraatt änen
olycks- och sjukdomsfall. Yrkesskadedelen folketrygden administre-av
rades liksom den övriga folketrygden med statliga medel. Den 1 maj
1997 genomfördes redaktionell ändring reglerna i 11 kapitleten mer av
i Folketrygdlagen. De återfinnsreglerna i kapitel 13 yrkes-nya om
skadetäckning lag Folketrygd den feb.28 1997 19.om nr.

Personkretsen

Folketrygdlagens särskilda bestämmelser yrkesskadetäckningom ger
grundskydd vid yrkesskada för arbetstagare, fiskare ochett andra

fångstmän, militärer och värnpliktiga, brand- och räddningspersonal, de
flesta elever och studenter, deltagare i arbetsmarknads- och rehabilite-
ringsåtgärder, vissa andra såsompersonkategorier intagna fångvårds-i
anstalter. Slutligen omfattas självständiga näringsidkare och frilansare

tecknat frivillig anslutningsförsäkring till folketrygden.som en

14 18-0105
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lagenomfattasSkador avsom

definieras begreppetFolketrygdlagenkap. 3 §nuvarande 13I den ar-
tilldefinitionarbetsolyckor rättstadgasbetsolycka. Det att gerper

undantagna. IgenerelltFärdolycksfallenenligt lagen. är settersättning
ochmusklerbelastningsskador iuttryckligenparagraf sägs attsamma
tidsig underutvecklatharpåkänningarpsykiskaochskelett ensom

§kap. 4vidare i 13Detersättningsreglema.omfattasinte angesav
grundskydd. Itrygdensomfattassjukdomarvilkalag avsomsamma

föreskrifterdepartementetuttalas detparagrafen är omatt gersom
tillhänvisasyrkesskada. Detmedlikställasskasjukdomarvilka som

1997den 11föreskrifterhelsedepartementetsochSosial- ommars
skasjukdomarepidemiskaochklimatsjukdomaryrkessjukdomar, som

förgift-ochsjukdomarföreskrifteryrkesskadamedlikställas omresp.
vissaräknasföreskrifternayrkesskada. Imedlikställasskaningar som

förgiftningssjukdomarochlungsjukdomarsåsomsjukdomar p.g.a.
kemiskfinfördeladepåverkan ämneninverkningarolika resp.avupp

sjuk-specificeradeockså vissainnehållerFöreskrifternapåverkan.
arbetsförhållanden.särskildaandraochsmittadomar p.g.a.

Visandedag

olycksfalls-själva5 §enligt 13 kap.olycksfallför ärVisandedagen
förstaför detVisandedagen dagenyrkesskadesjukdom ärFördagen.

sigvisarskadanupphörtinverkan närskadligadenHarläkarbesöket.
inverkan.skadligmedarbetsdagentill den sistaVisandedagenfastställs

Bevisregel

skayrkesbetingade faktorer vägasbevisregel där§kap. 4I 13 ges en
på-ellersjukdomsåsomorsaksfaktorermöjligaandra annanannanmot

närliggandeinteorsaksfaktorermöjligaandraverkan. När merenger
ersättningbetalasaktuellatill deförklaringsannolik symptomeneller

regelmässigt ut.

Ersättningar

kanyrkesskadetäckningreglerfolketrygdensersättningarDe omsom
inkomstförlust, menersätt-varaktiggrundersättning vidvissbl.a.ärge

ochför läkar-ersättningrehabiliteringssjukpenning,ochsjuk-ning,
särskild medi-läkemedel,ochbehandlingfysikalisktandläkarbesök,
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cinsk utrustning, förbrukningsmaterial och särskilda hjälpmedel. Vida-
viss ersättning till efterlevande vid dödsfall. Bestämmelserre ges som

hur ersättningama ska beräknas finns dels i Folketrygdlagen ochanger
dels i särskilda föreskrifter utfärdats Sosial- och helsedeparte-som av
mentet.

Administration m. m.

Det Rikstrygdeverket administrerarär folketrygden centralt. På detsom
regionala planet finns fylkestrygdekontor och lokalt finns trygdekontor.
Besluten yrkesskador fattas trygdekontoren. Besluten kan sedanom av

Rikstrygdeverket och överklagasprövas till Rikstrygderätten.av

Antalet skadeanmälningar

Enligt SOS-registret har uppgifter skadeanmälningar ochsom om men-
ersättningssaker fr.o.m. 1992 skadeanmälningama till trygdekon-var

år 1993 år49 044 1994 55 år209 och 1995 60 984toren st, st st.
påKraven menersättning till trygdekontoren år 1993 2 851 st,var

1994 år2 598 och 1995 3 013st st.

yrkesskadeförsäkringLag om

Från och med den l januari 1990 infördes särskild lag yrkes-en om
skadeförsäkring i Norge lag 16 juni 1989 65 för tilläggatt ettnr. ge
till folketrygdens ersättningar. Meningen med yrkesskadeförsäkrings-
lagen den skadade full ekonomiskär täckning för yrkeskada elleratt ge
yrkessjukdom.

Genom yrkesskadeförsälcringslagen har Norge infört medett system
obligatorisk arbetsskadeförsäkring tecknas arbetsgivarna ien som av

privata försäkringsbolag. Ersättning enligt lagen yrkesskadeförsäk-om
ring ska komplettera grundskyddet enligt folketrygdens olika regler.

Personkretsen

Försäkrade arbetstagareär anställda hos arbetsgivareär i Norge.som
Möjlighet utfärda föreskrifter för norska arbetsgivare i utlandet, påatt
fartyg och bostadsplattfonnar finns. Den utför arbete försom en ar-
betsgivare omfattas lagens bestämmelser. Ombudsmän i offentligav
verksamhet, befäl och meniga i militärtjänstgöring tillhör personkret-
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allmännaför dettjänstgöraskyldighetpålagdunderAndra attsomsen.
sjukvårdsinstitutio-ochfångvårdsanstalterarbetsverksamhet iideltar

också försäkrade.ärner
näringsidkaresjälvständigaochuppdragstagarestudenter,Elever,

personkrets.inte lagenstillhör

omfattas lagenSkador avsom

princip detsammaiskadebegrepp ärYrkesskadeförsäkringslagens som
sjukdomochsåledes skadayrkesskadafolketrygdens. Som p.g.a.anses

epidemiskaochklimatsjukdomaryrkessjukdomar,arbetsolycka samt
föreskrifter denhelsedepartementetsochSosial-enligtsjukdomar som

ochBelastningsskadoryrkesskada.medlikställasska199711 mars
lagensfaller enligttidunderutvecklat sigpåkänningarpsykiska ensom

färdolycks-tillämpningsområde. hellerInteutanför lagensförarbeten
ersättningsbara.fallen är

yrkesskadeförsäkringslagenstadgande i ll § csärskiltGenom ett
också täcka "yrkesskadeförsäkringenmedmöjlighet an-öppnas atten
från skadligapåverkan äm-skyllaskansjukdomochskada somnan

ersättningtillmöjlighetsärskildaarbetsprocesser." Deneller somnen
praktiken.inågontingförändratinteharkunnaskullestadgandet ge

från folke-beslutenförsäkringsbolagenprivataavvaktar deVanligtvis
utvidgning. Förnågonbeslutföljer dessasochinstanser utantrygdens

försäkringsbo-betalarersättningfå sinskaskadade fortareden utatt
conto-belopp innanáklar,verkarersättningsfråganofta, ut ettlagen om

beslut.sinahar fattattrygdemyndigheterna

Bevisregeln

i lagendendensammayrkesskadeförsäkringen äriBevisregeln omsom
andrahärskafaktorer vägasYrkesskadebetingade även motfolketrygd.

påverkan. Närellersjukdomsåsomorsaksfaktorermöjliga annanannan
sannolikellernärliggandeinteorsaksfaktorermöjligaandra merger en

regelmässigtersättningbetalas ut.aktuelladetillförklaring symptomen
haryrkesskadeförsäkringslagenii ll § cbevisregelnDen generösare

praktiken.betydelse inågonintenämntssom

Ersättningar

delsyrkesskadeförsäkringslagen ärfå enligtkanersättningarDe man
akutinkomstförlustfördelsmerutgifter ochfaktiskaförersättning som
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orsakats skadan och högre norska basbelopp G.är Gän ärav som sex
sedan maj 1997 fastställt till 42 500 nkr. deI närrmda fallen sker in-en
dividuell bedömning och de utbetalade beloppen blir skattepliktig in-
komst.

Sedan 1991 gäller vissa förordningar standardiserade ersätt-om
ningar enligt yrkesskadeförsäkringslagen. Ersättningar för framtida ut-
gifter, framtida inkomstförluster, men-ersättning, utgifter vid dödsfall,
ersättning till änka/sambo/bam bestäms enligt standardiserade mallar
och utbetalas engångsbelopp. Engångsbeloppen skattebefriade.ärsom
Det bara avkastningen beloppen inkomstbeskattas.är Ersätt-av som
ningar till andra den döde har försörjt bestäms individuelltsom men
betalas också engångsbelopp.ut som

Vid bedömning framtida utgifter bestäms ersättningen till olikaav
standardiserade belopp beroende den skadades ålder. Det högsta
beloppet betalas den skadade år35 och det lägstaär änut om yngre om

år.han/hon har fyllt 70 Vid bedömningen framtida inkomstförlusterav
ersättningen vid 100 % förvärvsmässig invaliditet minst 22 Gär x om

den skadade tidigare har haft inkomst till 7 G. Om den tidigareen upp
inkomsten varit högre G höjs sedan beloppet stegvis för7än att som
maximal ersättning vid tidigare30 G inkomst 10 G. Omöverge x en
den förvärvsmässiga invaliditeten lägre 100 % reducerasär än ersätt-
ningen. den skadade fyllt årHar 47 vid skadan sker viss reduktion för

årvarje därutöver. års ålder måsteOm skadas vid 67 denen person
fåskadade för ersättning visa han/hon kommer fram-göraatt att att en

inkomstförlust.tida standardiserade ersättningen ska i principDen ge
den skadade full kompensation i praktiken viss överkompen-men ger

inkomstersation vid lägre och viss underkompensation vid högreen
inkomster. Men-ersättning standardiseras lägstamed ersättningsbe-ett

0,75lopp G vid medicinsk invaliditet mellan 15-24 % och ettom x
högsta belopp 5,5 G vid betydligt skada medi-100 %större änom x

Ävencinsk invaliditet. vid åldernmen-ersättningen har betydelse. De
standardiserade ersättningama till änka/sambo/bam bestäms i för-
hållande till den ålderefterlevandes och vissa G.procentsatser av

Ersättningen enligt det standardiserade utbetalassystemet utan av-
räkning de förmåner erhållits från folketrygden, pensioner ellerav som
andra försäkringsersättningar. frånFörtida á-contoutbetalningar försäk-
ringsbolagen sådant någonunderlättas eftersomett systemgenom sena-

avräkning trygdens utbetalda belopp inte behöver göras.re av
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försäkring saknasOm

försäkringsgivarenågon betalningsansvarigfinnsOm det inte attp.g.a.
någontecknat försäkringarbetsgivare inte harskadadesden svarar

solidariskt förförsäkringarkan tecknasamtliga försäkringsbolag som
före-enligt särskildafördelas mellan bolagenSkadesummanskadan.

sammanslutningbildatFörsäkringsbolagen harskrifter. en gemensam -
det ekonomiskaska bäraYrkesskadeforsikringsforeningen, an-som

försäkring.skaderegleringen det saknasombesörjaför och närsvaret

Finansiering m.m.

godkäntsharförsäkringsbolagtecknas iYrkesskadeförsäkring ska som
också försäk-bolagensgodkännaMyndigheten skaKredittillsynet.av

fått sådanti harförsäkringsbolag Norgetjugotalringsvillkor. Ett ett
Gjensidige, Vesta,Storebrand,bolagengodkännande. femDe ärstörsta

%Gjensidige 30Storebrand har 30 %,KLP-skade.Samvirke och caca
Även kon-utländska företag kanmarknaden.30 %och Vesta ca av

koncession iförsäkringsbolagutländskauppdragen. För ärkurrera om
skrivnaförsäkringsvillkormåste dock ha sinahemlandet tillräcklig. De

hittills till-harförsäkringsbolagbrittisktpå japanskt ochnorska. Ett ett
på marknaden.något år förekommitfälligt under

yrkes-täckerförsäkringskyldiga tecknaarbetsgivareAlla är att som
måsteanställdmed baraarbetsgivareyrkessjukdom. Enochskada en

Arbets-försäkringsplikt.har ingenför denne. Statenförsäkringteckna
sinyrkesskada direktförersättningi stället krävakan ar-tagaren av

betsgivare, staten.
återföring, s.k.införts reglerhar detFrån januari 1991den 1 re-om

Försäkrings-för yrkesskador.kostnaderRikstrygdeverketsfusjon av
pålagts ekonomiskapå så hela denoch arbetsgivarna harbolagen sätt

försäkrings-innebärRefusjonsordningenarbetsskadorna.förrisken att
iberäknasfolketrygdenåterbära belopp tillskabolagen procentett som

sedanharförsäkringsutbetalningar. Procentsatsengjordabolagensav
bolagensår densamma; 120 %1991 varitinfördesrefusjonssystemet av

refunderas till trygdesystemet.försäkringsersättningar skautbetalda
finansieraarbetsgivarna börrefusjonsordningenMotiven för är att
kostnadenfullt ocharbetsskadornautgifter fördet allmännas attut

Refusjonen skaframstå produktionskostnad.tydligt skadärmed ensom
verksamhet.skadeförebyggandeförincitamentettvara
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Premiesättning

Premien baserad fareklassindelningär har utarbetatsen som genom
Norges Forsikringsforbund. Norges Forsikringsforbund är en gemen-

intresseorganisation för de norska bolag har koncession attsam som
teckna försäkringar för yrkesskadeförsäkring. Arbetstagarna indeladeär
i sju olika fareklasser uttrycker riskrelationen mellan olikasom
yrkeskategorier. Fareklassindelningen grundar sig erfarenheter och

frånstatistik tidigare frivillig yrkesskadeförsäkring arbetsgivar-en som
kunde teckna för sina anställda komplement till trygdeer-ettna som

sättningarna.
De olika försäkringsbolagen har konkurrera kundernaatt om genom

sin premiesättning. Vissa bolag premien utgångspunktmedsätteregen
från antalet anställda inom varje fareklass hos den enskilde arbetsgiva-

Andra bolag bedömer näringen och företaget sådant. Prin-ren. som
cipema för riskvärdering och premiesättning till varje försäk-är upp
ringsgivare. Genomsnittspremien för anställd f.n. 570 år.krären per

årenDet har under frånframförts kritik norska LO och den norska
arbetsgivarföreningen yrkesskadeförsäkringssystemet. Kritiken harmot

gåtthuvudsakligen på försäkringsbolagen har tagit för högaut att ut
premier för fondera medel för framtida skador och försäkringensatt att
administrationskostnader varit ocksåhöga. Det har varit allmänen mer
uppfattning små fåttföretag finansiera företag för-att stora genom en
hållandevis högre premie.

Undersökningar ForsikringsförbundNorges har genomfört harsom
enligt i augusti 1997 visat de administrativa kostna-statusrapport atten
derna för försäkringen uppgår till drygt 20 Förbundet har också%.
undersökt det faktiskt så små företag med mindre 20är änattom an-
ställda förhållandemissgynnade i till de företagen.är Detstörre är en-
ligt förbundet svårt i någranuläget dra säkra slutsatser eftersomatt

någoninte har varit verksamt under längre tidsrymd.ännu Desystemet
undersökningar gjorts tyder dock inte småföretagen harattsom
missgynnats. ändå såDet de mindre företagen har genomsnitt-är att en
ligt högre premie de berorDetta skadefrekvensen varitän större. att
högre hos de mindre företagen. På år har de genomsnittliga för-senare
säkringspremiema dock minskat för alla företagskategorier.

Yrkesskadeförsäkringens framtid Norgei

Enligt frånvad vi inhämtat Sosial- och helsedepartementet frånoch
Norges Forsikringsförbund har försäkringen haft svår inkömings-en
period. Försäkringsbolagen har med tiden lärt sig föra bättre statis-att
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erfarenhetergjortverksamhet ochsinfått kontrolltik. har överDe mer
troligenkommertidigare. DetlägrePremiema änframtiden.för är nu

Yrkes-framtiden.iramreglemaiförändringarnågraskeinte störreatt
kommit förharskadeförsäkringen att stanna.

dettiddiskussiontill ärfråga har tagits attEn senareuppsom
konfliktlös-och braeffektivförsärskild nämndborde etableras enen

yrkesskadeförsäkringensfrågor inomjuridiskaochmedicinskaning av
tillfällenflertalvidForsikringsforbund harområde. Norges ett upp-

Också sosial-stortingetsfrågan.angående denmyndigheternavaktat
frågan.diskuteratkomité har
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arbetsskadeförsäkringendanskaDen

årträdde kraftdansk lov arbejdsskadeforsikring i 1978. LagenEn om
årenutredningsarbete under 1974 1977. Lagenresultatet ettavvar -

helt lag lov 390 af 20. majreviderades och i maj 1992 antogs nr.en ny
Lagändringar har skettforsikring följder arbetsskada.1992 mot avom

lydelse gäller fr.o.m. den 1 juli 1996fortlöpande och lagens senaste
1996.lov 789 af 28. augustinr.

både arbetsrelaterade sjuk-omfattar olycksfall i arbetet ochLagen
obligatorisk försäk-domar. danska konstrueratDet ärsystemet som en

skyldiga teckna försäk-ringsordning. Arbetsgivama enligt lagenär att
ersättning till deringar i privata försäkringsbolag betalar utsom ar-

fårarbetsgivarna bärabetstagare drabbas skador. Det ärsom av som
ekonomiska skaderisken.den

förvaltningsmyndigheten Arbejdsskadestyrel-statliga centralaDen
godkännas arbetsskada och hurskada lagligen skaavgör somom ensen

ocksåinformerarArbejdsskadestyrelsenersättningen skastor vara.
försäkringsordningen, yttranden till domstolarallmänheten avgerom

till lagändringar utfärdarförsäkringsbolag, utarbetar förslagoch samt
tillämpningsföreskrifter.

Personkretsen

vidsträcktforsikring följder arbetsskada harLagen ettmot avom
tillämpningsområde. enligtomfattas lagenDe ärpersoner som av

arbetsgivare i Danmark medde har arbete hos1 kap. l 4 §§ ensom-
övergående. arbetetillfälligt eller Tillfälligteller lön, varaktigt,utan

förhållanden lagensDanmark kan under vissa omfattas underutanför
tjänstgör danskt fartyg omfattasbestämmelser. En sjöman ettsom

också familj arbetar ilagen. Medlemmar arbetsgivarens ar-av av som
Äkta vissabetsgivarens verksamhet omfattas. make omfattas bara om

förhållanden arbets-avtalsmässiga uppfyllda. Foster skadasär som av
förhållandena under moderns graviditet tillhör personkretsen. I övrigt i

ombud ochomfattas borgerliga och kommunalaär perso-personer som



SOU 1998:37Bilaga402 1.4

räddningsåtgärder både med ochsamhälleligavissautför utansomner
arbetet.till det vanligaanknytning

hushåll tjäns-och utför privataprivatarbetar iFör ettsompersoner
kalenderåröverstiger 400 timmarinteunder tiddärter persomen

arbets-anställdaintebestämmelser. Desärskildagäller av ensomses
någon obligatorisk för-omfattas intemening. Dei lagensgivare av

Arbejdsskadestyrelsenarbetsskada deteventuellsäkringsplikt. Vid är
fördela kostna-sedanskadade förersättning till denbetalar attutsom

tecknakoncessionharpå försäkringsbolagsamtligaderna att ar-som
fast-och FinanstillsynetArbejdsskadestyrelsenbetsskadeförsäkringar.

fördelningsreglema.deställer närmaregemensamt
inte lagensföretagare omfattassjälvständigaochUppdragstagare av

försäkringen. Dettäcktahuvudregeln inteenligtStudenterregler. är av
utbildningenipraktiskt arbetsmomentutförstudentenendastär ettom

någon kurs därstudentenskickarintresseskolan ieller egetom
fråga.iersättning kan kommaskadashan/hon som

lagenomfattasSkador avsom

ochi arbetetOlycksfallarbetsskada.vad§2 kap. 9I ärsomanges
plötsliga lyftskadordagar,högst femunder tidskadlig inverkan en av

bestämmelser.omfattas lagensyrkessjukdomaroch av
olycksfall berordefinierasolycksfall i arbetetEtt ett ar-somsom

frånochfärd tillarbetsförhållandena. Olycksfall vidbetet eller ar-
olycksfall i arbetet. Deträknas intefärdolycksfalls.k.betet ettsom

bevis-händelseutifrån kommandeplötsligtfrågaska somenvara om
fårhälsotillstånd. inteHändelsenpåverkar den försäkradesligen vara

vilja.försäkradesdenberoende egenav
berordagarhögst femmed varaktighetinverkanSkadlig somaven
sådanOmarbetsförhållandena omfattas reglerna.arbetet eller enav

härdenna. Detorsakat skadahar ärkortvarig inverkan ersätts egent-en
olycksfallsbegreppet.utvidgningfrågaligen avom en

infördesreglerna. Begreppetlyftskador omfattasPlötsliga genomav
lagparagraf1996 och regleras ijunilagändring fr.o.m. den l nyenen

ledskadorochlyftskador muskel-Plötsligakap. 9 §.2 är somnerv-a
lyftarbete i obekvämaanknytning tilluppstår med omedelbarspontant

arbetebelastandei övrigt harhosarbetsställningar ettpersoner som
plöts-förorsakad detövervägande delska tilllyft. Skadanmed avvara

Arbejdsskadestyrel-så harbegreppetEftersomliga lyftarbetet. är nytt
lyftskador.plötsligafått anmälningarbara in l 400hittills omcasen

ärendenaförsta sjuadministrativt avvisade. Deblivitdessa har600 av
skakommande praxisavgörande. Enförunder hösten 1997togs upp
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förståslägga fast vad ska med lyft, obekväma arbetsställningar ochsom
i övrigt belastande arbete med lyft.ett
Med arbetssjukdomar erhvervssygdommer sjukdomaravses som

medicinsk teknisk erfarenhet högreefter och i grad drabbar personer
varit för särskilda betingelser i arbetet. Chefen för Arbejds-utsattasom

skadestyrelsen bestämmer vilka sjukdomar ska arbets-som anses vara
sjukdomar och dessa fastställs i särskild förteckning. för-Dennaen

år.teckning versionen 54 afDenöver ärsenastevart annatses nr
januari 1995, enligt tjänstemän vid Arbejdsskadestyrelsen19. ut-men

version.arbetas för närvarande en ny
de förteckningen ocksåAndra sjukdomar finns kan god-än som

kännas arbetssjukdomar vissa specifika kriterier uppfyllda.ärom om
vidare rubriken bevisregler.Se under

Visandedag

och plötsliga lyftskadorFör olycksfall, kortvarig skadlig inverkan är
dåvisandedagen den dag skadan uppstod.huvudregeln Föräratt ar-

då fåtttidpunkt den skadadebetssjukdomar gäller visandedag densom
arbetssjukdom.vetskap sjukdomen antagligen ärattom en

Bevisregler

skadlig inverkan ska den skadade deVid olycksfall och kortvarig ge
sannolikt det den anmäldaupplysningar krävs för det ärgöraatt attsom

lyftskadorsig förorsakat skadan. Vid plötsliga skahändelsen i harsom
omständigheter pekarden skadade kunna redogöra för attsom

orsakats lyftarbetet.skadan uteslutande eller i övervägande grad har av
förteckningenhar sjukdom finns med iFör somen person som en

arbetssjukdomar gäller presumtion för till ersättning. Detöver rätt ären
i dessa fall Arbejdsskadestyrelsen ska sannolikt sjuk-göra attsom

något förhållandena.domen beror de arbetsmässigaänannat
ocksåsjukdomar de finns förteckningen kan god-Andra än som

då för försäkradekännas arbetssjukdomar. Det gäller den göraattsom
aktuella sjukdomen enligt de medicinskasannolikt den senasteatt

ställs inuppfyller de krav generellt sjukdomar irönen tassom som
förteckningen eller sannolikt sjukdomen i uteslutande ellergöraatt att

förorsakad arbetets särskilda Ryggbesvärövervägande grad är ärart.av
sådan åkomma finns med förteckningen somi vissainteen som. men

frågaändå. fallfall kan Det i dessa in casu-avgörandenersättas är om
frågaefter väldigt kriterier. och har varit politisk iDetstränga är en
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förteckningen eller inte. Rygg-föras in iryggbesvär skaDanmark om
utanför listan.finns fortfarandebesvären

Ersättningar

frågaikommaersättningar kan är:De som

och sjukgym-sjukvårdsbehandlingutgifter förför vissaersättning-
Arbejdsskadestyrelsenhoshandläggningunder ärendetsnastik som

regler.sjukförsäkringensallmännaenligt denkaninte ersättas
anskaffningsamband mediför kostnadervissa fallersättning i av-
Sjuktransporterhjälpmedelliknandeochglasögon samtproteser,

handläggning.ärendetsunder
glas-skadorreparationskostnaderersättning för proteser,p.g.a.-

i arbetet.harhjälpmedelliknandeoch använtsögon som
inkomstförlustförersättning-

för varaktigtersättning men-
dödsfallersättning vid-

försörjareförlustersättning vid av-

beräk-ersättningekonomiskinkomstförlustförErsättningen är somen
4/5skadan. Baraårslön innanfrån skadadesutgångspunkt denmednas

ifrånutgåårslönen kan ärmaximalaårslönen Denersätts. mansomav
67:e lev-detbaraErsättningkr.305 000september 1997 t.o.m.utges

två årsfå beloppdärefter kannadsåret. tidFör motsvararett somman
den100 %15 och högstmed minstErsättning kanersättning. ut avges

inkomstförlustendelpå hurberoendeframräknade lönesumman stor av
kapitaliserasErsättningenarbetsskadan.bero auto-kan ansessom

%. Vidunder 50 störreberäknasinkomstförlustenmatiskt varaom
Beloppentill 50 %.kapitaliseringansökakanförlust somuppomman

beloppenkapitaliserade ärlöpande. Dealltid% betalasöverstiger 50 ut
skattepliktiga.ersättningarnalöpandeskattefria. De är

invaliditetmedicinskförkanför varaktigtErsättning utges enmen
Vid 100-pro-%.vissa fall 120eller ihögst 100minst 5 och enom

120-procentigkr En369 000september 1997invaliditetcentig ut.ges
medi-den800 kr. Närtillfälle 442vidinvaliditet motsvarar samma

stegvisersättningenminskas100 %mindreinvaliditetencinska änär
invaliditetmedicinskfem-procentigminst vidför varaatt ensom

medreduktion 560 och 69 skerlevnadsåren mellan450 kr. För18 en
samordningingenhuvudregeln sker detår.varje Enligtför% men-av

frånersättningeller medersättningarsocialamed övrigaersättningen
försäkring.egen
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96 kr tillvid dödsfall schablonmässigt med 000Ersättning utges
uppställs vissa tidskrav äktenskapet ochänka/sammanboende. Det

på sammanboendet.
försörjare till änkalsam-betalas ersättning för förlustDessutom av

skett försörj-det faktiskt harmanboende bara rent enmen om
årslön i löpandeden dödesningsförlust. Ersättningen 30 %utgör av

kan förlängas.Ersättningen tidsbegränsadutbetalningar. är men
försörjningspliktdöde har haftErsättning till barn den motges om

årslöndödes i löpande utbetal-10 % denbarnet. Ersättningen utgör av
årår, eller barnet underbarnet fyller 18 21ningar intill dess äratt om

fråga reduceras beloppet för deflera barnutbildning. Om det är om
utsträckning.i vissandra barnen

Administration m. m.

ersättning enligtfattar beslutArbejdsskadestyrelsenDet är som om
följder arbetsskada.försäkringlagen mot avom

Ärenden i förteck-sådana sjukdomar inte finnsgäller somsom
föredras införplötsliga lyftskador skaarbetssjukdomar ochningen över
fattar beslut.ArbejdsskadestyrelsenErhvervsygdomsutvalget innan

särskild kommitté medErhvervsygdomsutvalget är representanteren
förSundhetsstyrelsen, Direktoratetfrån arbetsmarknadens parter, ar-

rådgivande för-iArbejdsskadestyrelsenbejdstilsynet ärsamt som
dock styrelsenpraktiken följerArbejdsskadestyrelsen. Ihållande till

rekommendationer.kommitténs
rådgivande beslutockså införEhrvervssygdomsutvalget ska omvara

förteckningArbejdsskadestyrelsenssjukdomar överatt ta nyaupp
arbetssjukdomar.godkända

sociale Anke-överklagas till denbeslut kanArbejdsskadestyrelsens
till dekan överklagasAnkestyrelsens avgörandenstyrelse. socialaDen

vanliga domstolarna.

skadeanmälningarAntalet

årantalet anmälningar 1992Arbejdsskadestyrelsens statistikEnligt var
avsåg 132 sjuk-22 018 olyckor, 13sammanlagt 38 670 dessast, av

årsedan fram tillanmälningardomar 520 sakskador. Antaletoch 3 steg
dessamed 835 Avdå anmälningar kulminerade 421995 antalet st.

År 1996sakskador.15 sjukdomar och 2 190gällde 762 olyckor, 91324
olyckor, 1613023 032anmälningarna till 40 942uppgick st, varav

sakskador.sjukdomar och 1 780
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årEnligt statistiken avgjordes 1996 5 205 olycksfallsärenden och
1 867 sjukdomsärenden, eller sammanlagt 7 072 ärenden där mener-
sättning beviljades. Arbejdsskadestyrelsen utgifter för dessa menersätt-

milj. årningar 235 kr. Samma avgjordes 2 153 ärenden in-var om
sådanakomstförlust olyckor och 779 ärenden sjukdomar. Ut-p.g.a. om

förgiftema inkomstförlustärendena till 1 629 milj. kr. Deangavs sam-
manlagda utgifterna för menersättningar och inkomstförluster 864lvar
milj. kr.

Finansiering m. m.

årArbejdsskadestyrelsen ska sedan 1993 finansiera verksamheten dels
frånmed bidrag försäkringsbolagens premieintäkter och dels med bi-

olika statsinstitutioner.drag Ett visst adrninistrationsbidrag ska be-av
talas för varje arbetsskadeärende styrelsen behandlar. Adrninistra-som

såtionsbidraget fastställt det ska täcka de genomsnittliga utgif-är att
utgångenvid Arbejdsskadestyrelsens ärendebehandling. tillFramterna

år 1996 administrationsbidraget beräknat efter olika grunder förav var
försäkringsbolagen för de statliga institutionerna. januariFr.o.m.resp.

svårtgrunder.1997 beräknas bidraget enligt Det är attgemensamma
på varje ihur läggs ned enskilt ärendestoraange resurser som men

på ingående utgåendestatistiken har det bl.a. tagits fasta antal och brev
från årensArbejdsskadestyrelsen under lopp. Arbejdsskadestyrelsens

år 1996sammanlagda intäkter enligt ekonomisk redovisning förvar en
årdrygt 127,3 milj. kr. Utgiftema för löner och övrig drift var samma

drygt 122,5 milj. kr.

Försäkringen

Försäkringsplikten för varje arbetsgivare och skeppsredaregäller som
sysselsätter omfattas försäkringen. Stat och kommunen person som av

försäkring för självförsäkrarbehöver inte teckna sina anställda. Staten
ändåmedan de flesta kommuner tecknar arbetsskadeförsäkring. Det

också särskilda regler för arbetar i begränsad omfattningfinns den som
hushålli privata redan berörts under rubriken "personkretsen".som

tjugotvåfinns idag försäkringsbolag i Danmark bedriverDet som
tvåarbetsskadeförsäkringsverksamhet. De bolagen FFE enstörsta är

arbetssjukdomarsammanslutning försäkringsbolag för och KGFav -
kommunemes Gjensidige. Finanstillsynet koncession till försäk-ger
ringsverksamheten och kan bl.a. kontrollera bolagen solventa.äratt

sådan.finns ingen statlig tillsyn premiesättningenDet över som
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beroendevarierade enligt uppgift i juli 1992Premiens storlek
frånskadefrekvensen mindre 100 krkaraktär ochverksamhetens än
år.kr anställd ochända till 7 000nämnare perupp

för-avtalas mellan arbetsgivare ochstorlek ska i principPremiemas
inblandning. finns förmyndigheternas Detsäkringsbolag när-utan

avancebegränsning in-bl.a. s.k.varande vissa begränsningar, somen
överskott.fritt använda försäkringensbolagens möjlighetskränker att

räkenskapsårets information till Arbejds-slut skickaska vidBolagen
under detpremieintäktemaoch till Finanstillsynetskadestyrelsen om

året.föregående
dramatisk skadeutveckling.1980-talet skeddemittenI enav

år det skulle inrättasbeslöt under 1987Finanstillsynet att en gemensam
försäkringsbolag med kon-Allaför yrkessjukdomar.försäkringspool

Syf-"erhvervssygdomspool".medverka i dennaskyldigacession är att
arbetssjukdomar mellankostnaderna förpoolen utjämnamed är atttet

användsintern tariffPoolens styrelse fastställerbolagen. avsomen
tariffriskgrupper. Indel-finns tio fastställdaalla bolag. Detpoolens

tillgänglig skade-på grundvalskeri de olika riskgruppernaningen av
ingår intei poolen skermellan de bolagstatistik. Konkurrensen som

arbetsgivare.för varje Närmed helhetslösningarmed premien utan ar-
andra försäk-vid sitt val invälja bolag debetsgivarna ska ävenväger

arbetsskadeförsäkringen.ringsprodukter baraän
olycksfallsför-två olika delar:delad iArbetsskadeförsäkringen är

Både administrativt ocharbetssjukdomsförsäkring.säkring och pre-
olycksfallsförsäk-Beträffandehålls försäkringarna isär.rniemässigt

monopol för-olycksfallsförsäkringsförbundet tidigareringarna hade
lagändringmonopol upphävdessäkringsmarknaden. Detta engenom

den juli 1994.1
forsikringlagenpågår för närvarandeDet översyn motomen av

Översynens lagen efter EG:ssyftearbetsskada.följder är att anpassaav
juniden 1992Rådets Direktiv 92/49/EEG 18bestämmelser i omav

direktoch andra författningarsamordning lagar som avser annanav
skadedirektiv. finnstredje Detförsäkring livförsäkring EG:sän nu

Folketinget denbehandlades 2ochlagförslag L 104 L 107 avsom
myndighet Arbejdsmarkedetsskadecember 1997. Enligt L 104 en ny

ha flera administra-inrättas skaEhrvervssygdomsSikring AES som
försäkringsbolagens arbets-såuppgifter. skativa AES övertasägaatt

arbetssjukdomsornrådet infordra bidrag AES bi-ochuppgifter -
Skadeer-från finansiera verksamheten.alla arbetsgivare fördrag att

till de ska-ersättning ska utbetalassättningar ska vidare beräknas och
blisåväl offentligaAlla arbetsgivare privatadade. tvungna att an-som

ska haförsäkringsbolag. AESsluta sig till AES. AES liknar sty-ett en
och det ska enligt L 107relse med arbetsmarknadens görasparter en
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koppling till det skadeförebyggande arbetet kan vissa premie-som ge
rabatter.

har kritiserats redan eftersom det kan svårtFörslaget bli be-att
kriterierna för premierabattema.stämma

försäkring saknasOm

försäkring ellerarbetsgivare inte har tecknat arbetsgivarenOm omen
ersättning Arbejdsskadestyrelsen försäk-okänd betalasär ut som omav

återkrävs frånsedan arbetsgiva-ring hade funnits. Skadeersättningen
försäkring måstearbetsgivaren inte har betalat han dessutomOmren.

betala sin försäkringspremie i efterskott. Beloppet betalas till Ar-alltid
samtliga försäkringsbolag i för-bejdsskadestyrelsen sedan gottgörsom

hållande till bolagens premieinkomster.

framtid DanmarkFörsäkringens i

Systemet kommer antagligendanska ska EG-anpassas.Det systemet nu
former för premiera arbetsgivarei framtiden finna satsaratt att som

åtgärder.arbetarskydd och förebyggande
plötsliga lyftskador har införts underskadebegreppetDe somnya

få tillämpning. med1996 tycks komma mycket Systemetsnävatt en
godkänna sjuk-och med särskilt kriterier försjukdomslistor stränga att

förhållandevis lätt för statsmaktenutanför denna lista detdomar gör att
omfattningen de framtida utbetalningarna.överblicka av

bestådet kommer säkertdanska inarbetat där ochDet är attsystemet
överblickbar framtid.inom en
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Exempel tillämpning av

arbetsskadeförsäkringen för

skador/sjukdomar i rörelseorganen
rygg, leder och muskler

Bakgrund

åren har kunskapenDe 10 avseende samband mellansenaste expone-
ring i arbete och hälsoeffekter rörelseorganen rygg, leder och
muskler ökar explosionsartat. Exempelvis det inte förrän deär senaste

åren fått5 har vetenskapliga undersökningar visat sambandsom
tennisarmbågemellan epidondylit och repetitiva kraftgrepp med

händerna. fanns epikondylitTrots detta listad yrkessjukdomsom en
redan för tillämpningen den gamla yrkesskadeförsäkringen.av

I propositionen till nuvarande lagstiftning Uppfattningen attanges
måsteviss faktor med hög grad sannolikhet orsakar skada dänneden av

dåallmänt accepterad olika forskares och läkares uppfattning påvara
gårmarkant isär beträffande den skadebringande effekten kansättett

kravet hög grad sannolikhet inte uppfyllt. beskriv-Dennaav anses
ning innebär vetenskaplig värdering publicerade undersök-att en av
ningar bör ha utförts för viss faktor ska innebära skadligatt en anses
inverkan i arbetet. ArbetarskyddsstyrelsenNIOSH i USA publicerade
i juli 1997 omfattande vetenskaplig värdering översiktoch epi-överen

rörelseorganenl.demiologiska bevis för arbetsrelaterade skador i
översikt, plus vetenskapligaDenna Översikter publiceras i veten-som

skapligt granskade tidskrifter och Arbetslivsinstitutet kan basav vara
för bedömning skadlig inverkan.av

någraNedan följer fallbeskrivningar där exempel bedörrmingar
tillämpning nuvarande arbetsskadelagstiftning i Sverige medav av

kommentarer.
Yrkestitel någotkan inte i fall användas för bedömning skadligav

inverkan. En utredning exponering där arbetsuppgifter och arbets-av

1US Department of Health and Services NIOSH. MusculoskeletalHuman
disorders and workplace factors. Edited by Bernard, Bruce July 1997.
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försäk-Utredning kan utförasnödvändig.karaktäriseras ärmoment av
klinik.företagshälsovård yrkesmedicinskellerringskassa,

axelledseninflammationMan medFall 1

år.kylskåpsmontering sedan 2medi huvudsak30-årig arbetatman som
hål bakstycke.i varje13borrade patientenkylskåpsmonteringVid
hålet. arbetsplatsut-ikablar Enkondensator ochskruv,därefterFäste

visa-arbetsmomentenfotograferingmedutfördredning avergonomav
30° i axel-framåt/utåtföringinnebarde änmomentenatt av armenmer

framåt/utåtföring i axelledenpatienten 2 418utfördeled. Totalt per
axeloch högervärkdebut ismygandePatienten fick vänsterdag. en

palpationsömhet,visade lokalLäkamndersökningår i arbete.efter ett
visade dettacortisonbedövningsmedel ochinjektioner att var enav

påteckensupraspinatus. Ingaaxelledsmuskeliseninflammation en
seninflammationenförklaringar tillandrasjukdom ellerreumatologisk

återgå till sitttvå år. kundeHanbesvärsfri efterblevPatientenfanns.
erhållitomskolninghar efteråterkom. Handåarbetegamla symtomen
i axel-framåt/utåtföringarmedför repetitivaarbete armenavsom

arbete.dettaleden. Han klarar av

axelledsmuskel supraspina-seninflammationfastställd iDiagnostiskt
repetitivajkamåt/utååörningförtustendinit exponeringsamt armenav

hadeskadlig inverkan. PatientenföreliggerSåledesaxelleden.i en
tillståndellersjukdomreumatologisktecken på någon annatinga som

Övertygande talar förskälinflammationen.orsakakunde tänkas att
orsakat seninflammationen.fallarbetet i patientensi justexponering

axelledseninflammationKvinna medFall 2

klyvningårs medtid arbetatträindustriarbetare. 12I48-årig kvinnlig
långa. Honoch 4mellan 1,80plankor, togmeter nersom varav

från2,0varierade mellan 1,70höjdfrån lassensplankoma men vagn, -
skrivbordshöjd. Ar-itill bänkhennestod tillgolv, vänster enomsom

axelhöjd. Dvs.händerna högresannolikt lyfteshögt änlyftesmama
120 till 240axelleden. Det60 grader iframåtfömingar än varamer
Såledesarbetsdag.timmarpå arbetet utfördes 8plankor varpervagnen,

dem imatade patienten inDärefterhögrepetitivt.armlyftantalet en
arbetadeveckaskrivbordshöjd. Varannanockså iklyvmaskin som var

vägde 1-1,5 kg.rondellslipmaskinhon med somen
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från års aldrig sjuk-axel och nacke efter 8 arbete,Besvär vänster
årsförrän arbete.och sökte inte läkare efter 12skriven för besvären

framåt elevation vid 70-80vid abduktion ellerOrtoped fann smärta ca
rotatorkuffen. Vid injektionfrämre delengrader. Palpationsöm över av

fritt isubacrornialis kan patientenbedövningsmedel i bursa röra ax-av
inklämmings syndromimpingement syndrom dvs.Bedömdlarna. som

seninflammation.axelniav senor

impingementsyndromfastställd seninflammationDiagnostiskt samt
axelleden.repetitivaframåt/utâzförning Så-för iexponering av armen

teckenskadlig hade påföreligger inverkan. Patientenledes ingaen
kunde tänkassjukdom tillståndreumatologisk ellernågon annat som

Övertygande skäl talar förseninflammationen.orsaka exponering iatt
fall seninflammationen.orsakatarbetet just i patientens

karpaltunnelsyndromFall 3 Kvinna med

års för värk i skuldraSöker efter 13 arbete40-årigt skolmåltidsbiträde.
arbetet förekommitUtredningen visar i det ihänder-handleder.och att

hantering disk ochlyft,kraftgrepp i formrepetitiva stor-tunga avav
arbetsdag. PlockningportionerDiskade 420köksmaskiner. avperca

patien-kantiner. Vid diskningenochtallrikar, tallrikstravar, varpannor
bestick. Varje backtallrikar, glas ochlyfta backar medattten tvungen

arbetsdag.fick lyftas 509 kg. Dessamed tallrikar vägde ca ggr perca
nervinklärrming ikarpaltunnelsyndromläkarutredning konstaterasVid

handkirurgi. Andra faktorerförbättras efterhandleden. Patienten som
karpaltunnelsyndrom saknas.förklaraskan

nervinkläm-handleder-händerklar avseendediagnosPatientens är
verifieradobjektivblevningkarpaltunnelsyndr0m. Diagnosen genom

arbetetSkadlig inverkan finnsnervledningshanteringsundersökning. i
möjligtkraftgrepp. iDet patientensrepetivitiva är symtomattgenom

karpaltunnel-och/ellermedskuldror sammanhänger exponeringen
syndromet.

ospecifik i nacke och skuldra4 med värkFall Kvinna
nackmyalgf

Kontorsarbete år.i 35nacke och skuldror.54-årig kvinna med värk i
maskinskrivning,huvudsakligentangentarbete,till 90 %Arbetet var

10 exponeringsårenmaskinrälcning. sistaoch Demaskinbokföring var
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datainmatningtangentbordsarbetet,huvudsakarbetsuppgifterna i av
års sambandefter 29 arbete. Ioch skuldravärk i nackeDebuttext. av

formi arbetet ihöga kravpatientenvärkdebutmed avuppgerav
framåtböjd vridenisittavarithontidspress atttvungensamt att en

nack-ömhetLäkarundersökning visarhuvudet. övermedställning
diagnoser förfått flera olikaharPatientenskulderrnuskulaturen. samma
och rizopati.smärtsyndrom"cevikobrakiellttillstånd "myalgi,

värknack-skulderospecifikmed5 KvinnaFall

ospecifik nack-medinsjuknarkommunalanställd kvinna41-årig som
år föredatainmatning 3år. medBörjati 22Kontorsarbetevärk.skulder

Arbetatinmatning.arbetstiden datainsjuknandet. 80-90 procent varav
arbetsbord,suttit vidUnder arbetetövertid förekom.dag,timmar8 per

45-60°huvudet vridithaftinmatningen vänstermedtillsammans
förhindrat arbete.värknack-skuldernedåtböjt. Ospecifiksamt som

skada.visarmätningar/registreringarobjektivaInga som

ochtill fall 4 5Kommentar

smärtsyndrom."cervikobrakielletdiagnosharPatienterna symtomen
vidvärk syndromrisk för inten-föreliggerexpertdokumentEnligt stor

särskilttim/dagtangentbordsarbete med 4tangentbordsarbete änsivt
förtidspress skäl talarövervägandeföreligger,Skadlig inverkanvid

ochmellan exponeringsamband patientens symtom.
"objektivasymtomdiagnoserbedömningvidfrågasvår utanEn av

följande: kanHur längeskadamätningar/registrering" är manav
tillstånd föreliggerarbetsorsakatattanse

skadestruk-och vilkadiagnosmed vilkensammanhängerFrågan
föreligger patientensden beskrivningföreligger. Avturer avsomsom

nack-ospecifikadiagnoserbetraktar patienternasjagsymtom som
Ävenoklar.skadade struktureruppgifterdärskuldersmärtor är omom

undersökningarfinns det flerahalsryggenförändringar ivisatröntgen
dåligaj. Hosochröntgenj/ndsamband mellan ärvisat symtomattsom

spondylos, dvs.förekomstenåldern0-års5i är avpersoner

2 disorders VDUextremityBergqvist U. Upper operators.L,Punnet among
1997;16: l-100och HälsaArbete

3 disease of theDegenerative disc1963.Miller "and W. T.Friedenberg, Z. B.
178.and 45-A:1 171-1Journal of Joint Surgery"The Bonespine.cervical

relationshipsanddegeneration, its frequency1969. "DiscS. toLawrence,
28:121-138Dissymptoms". Ann Reum
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degeneration disker och ben-nybildning halskotpelaren vanlig ochiav
%".förekommer hos 80

skada har eller har haft kan haDen patienterna varittyp av av
överbelastningsmuskelskada". Enligt denna"typ kanteoritypen

statiska belastningar trapezius-muskelnlångvariga under arbetetpå
daglig aktivitet, innebär överbelastningeller -muskel-1i typsom en av

jfibrerna. I-muskelfibrerna de fibrer använder vid lågaTyp är som man
statisk muskelkontraktion under arbetekontraktionsnivåer. låg kanEn

endast I-muskelfibrer rekryteras för klararesultera i attatt typ av
kontraktionen vilket kan leda till överbelastning dessa muskel-justav
fibrer. biopsier från med kronisk trapeziusmuskelsmärtaI patienter
relaterat till stillasittande monteringsarbete eller datorarbete har man

och hade lägre relativ kärlför-funnit -jibrerna1 störreatt typ var en
kontroller. kan förklaring tilljämför med friska Dettasörjning vara en

den snabba uttröttbarheten och den värk hos dessasom man ser pa-
tienter7. morfologisk studie kvinnliga industriarbetareI aven annan

muskelfibrernaä.också skador dekunde 1- Hos åttapå typ avman se
med kronisk trapezius-muskelsmärtaundersökta patienternatio som

hänfördes till monteringsarbete fann förändringrepetitivt man en
-muskelfibrernag"-muskelfibrer bland Raggedkallad "ragged red 1typ .

red-muskelfibrer morfologisk förändring har samband medär somen
bristande blodförsörjning och tidiga tecken på energistörning iär

uppkomma sensibiliseringmuskelcellen, kansmärta recepto-genom av
ämnesomsättningsprodukter.och frigörande olikaavrer

4 syndromes. fieldHult, 1954. "Cervical, dorsal and lumbar spinal AL.
material of workers different occupationsinvestigation of non-selected 1200a

degeneration and so-called muscular rheumatism.with special reference discto
Scand SupplOrthop 17Acta

5 musculoskeletal and disorders of theHafberg, "OccupationalM. 1984. stress
pathophysiology. Archshoulder review of possible Int Occupneck and a-

förklaringsmodell förHealth 53:269-278. Hägg, G. 1988. "NyEnviron
skuldra Arbete Människa ochmuskelskador vid statisk belastning i och nacke."

Miljö 4:260-1
6 al. "Changes muscle morphologyLindman, R., M. Hagberg, 1991.et

trapezius myalgia. "Scand Work Health l7:347-55chronic J Environ
7 Hagberg, and 1984. "Muscular endurance andM. S. Kvarnström

Arch Phys Med Rehabilelectromyographic fatigue in myofascial shoulder pain.
65:522-5
8 al. "Muscle changes work-relatedS-E., A. Bengtsson, 1988.Larsson, et

Scandchronic myalgia Orthop 595:552-6Acta
9 Bodegård, trapezius myalgia.al. 1990. "ChronicLarsson, S.E., L. et

patients. Orthop ScandMorphology and blood flow studied in 17 Acta
615:394-8
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Ibland benämns kronisk ospecijik nack-skuldersmärta refraktärsom
då funnit vävnadsskada rutinfall kanbrachiell icervico smärta man

elektronmikroskopiska diagnostiken ochden utförligagöraman
ljusmikroskopiska diagnostiken med specialfärgningar krävs försom

vävnadsförändringar/ø.identifiera de tidigare beskrivna Hypotesenatt
muskulär mikrocirkula-tillståndet kan orsakas störning iär att av en

muskeln fårleder till nociceptorer ition smärtreceptoreratt ensom
förändringar signalerarkänslighet dessa vidökad smågör attsom

stimuli signalerar tilleller till och med smärtasmärta cent-utan yttre
hjärnan". Ämnesomsättningsprodukter kanochrala nervsystemet som

bradykinin och prostaglandin.känsliga bl.ärgöra smärtreceptorer a.
mekanisk ellerämnesomsättningsprodukter frigörs vidDessa trauma

orsakande syrebrist vävnaden.bristande blodcirkulation Detvid ärav
ämnesomsättningsprodukter frigörs viddessa 1troligt typatt -mus-en

förändring hjärnans tolkningkelfiberöverbelastning. Vidare kan en av
signalernalågtröskliga mekanoreceptorer orsakasignaler från attav

normaltcentrala ochuppfattas intesmärtanervsystemet som somav
kan också leda till störd funktionläges-beskrivning. Kronisk ismärta

förorsaka rad olikadet och symtomautonoma nervsystemet en som
känselförändringar.svullnader ochsvettningar,

"utläkningen" kronisktfinns idag kunskapDet ingen ettom av
nacke-skuldra. avseendesmärtsyndrom lokaliserat Omi teorierna typ

och mekanorecep-sensibilisering-muskelfiber-skada1 smärt-samt av
kroniskaidag kan degäller vilket mycket talar för smärt-torer --

tid försämrasmycket långsyndromen fortgå under successivtsamt
möjligttillkommer.ytterligare belastning Det är attyttreutan att

smärtsyndrom kanorsakar kronisktskadlig inverkan arbeteti ettsom
upphört. Studierdetefekt efterha 18 år exponeringenän attmer

rörelseorganen tillvärkpensionerade varvsarbetarebland ivisar att
med upphördförsämrades efteroch med exponeringpensioneringen

ej. Således talaraktualiserats ellerfrågan arbetsskadaoavsett omom

O ofsearch of the pathogenesis.F. al. 1992. "InCohen, M.L.; J Arroyo, et
Med 156:432-6cevicobrachail pain syndrome". J Ausrefractory

n relation pain.Neuropysiology of muscle in ProgessS. 1993. inMense, to
Amsterdam,fibromyalgia and myofascial and H. Merskey.H. Vzerøypain.

Ursin, Enderesen, al. 1993.Elsevier Science Publisher: 23-29. H., M. et
fibromyalgianeurobiological theory for muscle pain. ProgessSensitization: ina

myofascial Merskey. Amsterdam, Elsevier Scienceand H. Vzerøy and H.pain.
Publisher: 413-27

Ålund,12 "Work-related persistent neckS.-E. al. 1994.M., Larsson, et
1253-60former steelworks grinders. "Ergonomics 37:impairment: studya on

13 Persistence of musculoskeletalM., Sandén, al. 1988.Berg, symptoms:et a
longitudinalstudy." 311281-1285Ergonomics
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föreliggande vetenskaplig undersökning för arbetsrelaterad värk iatt
nacke-skuldra kan kvarstå under mycket lång tid efter det att expone-

upphört värken dessutom kan försämrasringen samt att trots att expo-
upphört. troligt mekanismernaneringen Det för dettaär att samman-

hänger med kroniskt smärtsyndrom.

Enligt min bedömning bör kroniskt smärtsyndrom initierasett som av
skadlig inverkan i arbete arbetsskada.anses vara en

Mats Hagberg professor/överläkare
Yrkesmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SigfridsgatanSt 85
66412 Göteborg
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alltidArbetsskadebedömningar inte

komplicerade

såväl exponeringmåste diagnosarbetsskadabedömningVid somav
redovisadei intygochverifierade relevantanoggrant genomvara

kompe-står dubblainte dennaallmänhetoch källor. Iundersökningar
arbetsskadebe-Därför harinstitution.förfogandetilltens samma

lång tid.ofta tagitdömningar
kliniska ochdär detskadetyper,emellertid vissafinns veten-Det

bedömare,käntbörskapliga underlaget t.ex.merparten avvara av
komplettaläkarutlåtandenabegärasådana fall kunna äriskulle attman

avgörandet kunnasådana skullefalluppgifter. Imed relevanta tas utan
utred-någon månad efterkonsultationer redanomfattandealltför att

till För-och redovisatsgenomförtsexponeringochsjukdomningen av
bedömning-situationer, därexempelfyraVi härsäkringskassan. ger

normal-ärende.snabbare förskeskulle kunna än ettarna

isocyanatexponeringvidAstma

år. På arbets-sedanbillackerarearbetar30-årig kvinna, sexsomsom
slipning sker iochreparationermindresprutbox,platsen finns men

bilar medregelbundetLackerarallmänventilation.med endastlokal
underisocyanathalt. Hardeklareradmed2-komponentlacker senaste

månadernaunder deorkeslöshet. Hartilltagandeåren upplevt senaste
och dessutomarbetetsig i bröstetgånger känttiotalminste täpptett

kraftig andnöd.medvaknatflera nätter
FEV%. Meta-ochför VC, FEVnormala värdenSpirometri visade

registrering visa-tvåunder veckorsflow-kurvorpositiv. Peakkolintest
värdenoch klart bättrearbetsdagarpå kvällar eftersänkningde klar

lördag söndag.-
astmasjukdomsäkerställd isocyanatexponering,såvälSåledes som

definitionerinverkan enligt LAFsskadligtstöd förvilket utgör att
luftvägssjukdomtidigare haftröker ellerföreligger. Då intepatienten

skäl samband.övervägande förtalar
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hos isolerareLungcancer

bestående58-årig aldrig rökt tobak, insjuknar med hosta efterman, som
Utredning Lungkliniken skivepitelcancerförkylning. vid visar ien

yrkesananmesen framkommer patientenhögre underlobsbronk. I att
15-års ålder har i isoleringsbranschen, förstsedan arbetat med-som

på 60-talethjälpare och lärling, sedan företagare. Har 50- ochsom egen
isoleringar.dagligen isolerat med asbest eller gamla As-rör reparerat

har huvudsakligen varit krysotiltyp.besten av
skivepitelcancer efter asbestexponerat arbeteVid 15 år iänmer

tvekan sådan säkerställd asbestexponering medföreligger ingen attom
grad sannolikhet kan orsaka lungcancerhög Så-angiven typ.avav

skadlig inverkan. sammanlagda harledes föreligger Den exponeringen
konkurrerandehög, latenstiden överskrider och30 år någonvarit or-

talar övervägande skäl försak till sjukdom har Därförpåvisats.
samband.

mångårigmedHjärnfunktionsföråndring hos man

lösningsmedelsexponering

åldern.20-årstill Sverige i48-årig med utländsk härkomst. Komman
gått årbyggnadsmålare nio i skolan.utbildad efteri hemlandetVar att

målare. Påbyggnadsmålarfirmor 70-arbetat hos olikaSedan 1972 som
allt nyproduktion med sprutlackeringtalet rörde det sig framför avom

alkydfärg. Undermed lacknaftabaseradelement och tidvis även väggar
övergång reparationsmålning färgtill med vattenbaserad80-talet

målningemellertid itak. Patienten specialiserade sigochväggar av
någralacknaftabaserad färg fram till fördär han fortsatte medträytor,

år år långsamt blivit tilltagande personlighets-sedan. underHar senare
irritabilitet, tillbakadragenhetförändrad med minnesproblem, trötthet,

koncentrationssvårigheter. ledare islutat sinaoch Har somengagemang
idrottsklubb styrelseledamot i invandrarföreningen.och som

behandlats distriktsläkare misstanke depressionHar utanomav
på yrkes- och miljömedicinsk klinik fram-effekt. Vid utredningstörre

vid intervjun med yrkeshygieniker, patienten har arbetat 20kommer att
år förstamed lacknaftabaserad färger de flesta arbetsdagama. Under de

dååren exponeringen ha överstigit gällande gränsvärden ochtio torde
legat på cirka hälften gällande gränsvärden.under de följande av

med sänktNeuropsykologisk undersökning visar hjämdysfunktion
uppmärksamhetsförmågapsykomotorisk snabbhet, koncentrations- och

frånFörändringarna bedöms klart avvika för-svikt bildminne.samt av
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nivåväntad med tanke patientens utbildning och tidigare livsför-
lopp. Den medicinska utredningen, omfattar sedvanliga undersök-som
ningar vid utredning hjämdysfunktion/demens, visar inga patolo-av

ovanstående.giska fynd Patienten har någotinte haftutöver
skalltrauma och det förekommer inga tecken alkoholöverkonsumtion

ellersig tidigare.vare nu
Måttlig-höggradig för med neurotoxisk effektexponering ämnen

under tiotal bedömes med hög grad sannolikhet kunnaår be-ett av ge
stående försämring hjärnfunktioner. Således kan skadlig inverkanav
konstateras. Sjukdomen har detta fall fastställtsi genom en noggrann

sjukhistorien och med hjälp neuropsykolgisk under-penetration av av
sökning. bedömer det hög grad sannolikhetVi för denattvara en av
beskrivna kan orsaka bestående nedsättningexponeringen en av
hjärnfunktioner. Andra tänkbara bidragande orsaker till hjärndys-
funktion ålder har kunnat uteslutas med säkerhet,i patientens stor
varför övervägande skäl för samband kan föreligga.anses

53-årigfingrarVita hos man

Ärskolgång 16-års ålderEfter avslutad vid arbetat bilverkstad. ut-
bildad bilmekaniker. tryckluftsdrivna verktyg,Har använt t.ex. mutter-
dragare, uppskattningsvis timme års ålder.1/2-1 dagligen under 35 Har

årsedan flera upplevt attacker "vita fingrar". Inledningsvis drabba-av
des ytterfalangen höger hands pekfinger vintertid. harFenomenet

lång-därefter spridit sig till högerhandens ring-, och pekfingrar och
två årenblodtomheten omfattar alla falangerna. Under de senastenu

har tillkommit attacker vita fingrar" vänsterhandens ring-även av
långfingrars ytterfalanger. Under attackerna fingrarna vaxblekaoch är

med skarp avgränsning norrnalfärgad hud. Symtomen kanmot mera
kvarstå timme, patienten inte kommer i uppvärmd miljö.änmer en om

få liknande besvär sommartid framför allt i högerhand hanKan när- -
badar i Upplever dessutom lite furnlighet i övrigt inga kän-havet. men

eller någon kraftnedsättning i händerna.selstömingar
Säkerställd traumatisk vasospastisk sjukdom efter arbete35-års

med relativt högt energitransmitterande mutterdragare och andra
verktyg bilverkstad. för vibrationer sådanpå Exponeringen är av om-
fattning, den med hög sannolikhet bedömes kunna upphov tillatt ge

skadlignämnda sjukdom, varför inverkan föreligger. Utredningen har
tecken kända invärtesmedicinska eller andra orsakernågra påvisat

till sjukdom. dessutom den sammanlagda vibrationsex-Raynauds Då
bedömes övervägande skäl tala för sambandponeringen varit stor
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traumatiskasäkerställainverka ochmellan den skadliga patientens va-
fingrarsospastisk sjukdom "vita

ørbaekPalleGunnar Thiringer
överläkaredocent,docent, överläkare

miljömedicinskaYrkes- ochsektionenYrkesmedicinska
enhetenGöteborg
Malmö

veit-Ilxgh
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