
   1 (2) 
   

  

 
 
Datum  

 
 
Vår beteckning 

2017-08-25 10/2017 
Ert datum  
  

Er beteckning 

S2017/02159/SF 
  

 

 

 
Postadress Telefon E-post 
Smittskyddsläkarföreningen 
c/o Per Follin 
Smittskydd Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
 
Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm 
Besök/Internpost: Magnus Ladulåsgatan 63 A 
 

08-123 143 37 per.follin@sll.se 
 

Webbadress 
http://www.slf.se/smittskydd 

 

 
Till Socialdepartementet 

 
 

Yttrande över Samlad kunskap – stärkt handläggning.  
Betänkande av utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid 
arbetsskada SOU 2017:25. 

 
 
Syftet med förslaget är att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som 
arbetsskada. Utredningen har också haft i uppdrag att se över, förtydliga och förändra vissa 
försäkringsregler.  

 
Smittskyddsläkarföreningen ser positivt på att det generella skadebegreppet inom 
arbetsskadeförsäkringen blir gällande även för smittsamma sjukdomar och att den 
personkretsindelningen i gällande rätt slopas. Detta kommer att innebära en mer likvärdigt och 
rättvist skydd för samtliga arbetstagare oavsett arbetsplats och arbetssituation.  
 
En förbättring har skett gällande typningsmetoder vid humansmitta. Flera smittor kan idag typas 
med större detaljkunskap vilket gör det lättare att identifiera samband. 
 
Utredningen föreslår en förstärkning av skadades rättigheter genom en skyldighet för 
försäkringskassan att inhämta ett läkarutlåtande för utredning om rätt till ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen. För att försäkringskassan ska pröva om en sjukdom eller skada kan 
anses bero på arbetet finns två krav: 
 

- dels förmågan att skaffa inkomst är nedsatt med minst 1/15 
- dels att arbetsskadan kan väntas bestå i minst ett år framåt.  

 
Det är den försäkrade som själv måste ansöka om ersättning och det finns igen given tidpunkt för 
när prövningen av rätten till livränta ska ske. I och för sig är utredningens förslag att 
Försäkringskassan får ett utökat ansvar för att inhämta läkarutlåtande bra, men frågan är om det 
är tillräckligt. Att bedöma arbetsförmågan ett år framåt är komplicerat. Det är, som också 
konstateras i utredningen, därför extra viktigt att informationsskyldigheten i Försäkringskassans 
handläggningsrutiner klargörs. Eventuell skulle en bestämd tidpunkt i processen kunna införas 
när rätten till livränta ska prövas. 
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Smittskyddsläkarföreningen ser också positivt på föreslagna åtgärder för att stärka 
Försäkringskassans kunskap kring arbetsskador och de skillnader som finns mellan män och 
kvinnor. Även det uppdrag som Socialstyrelsen föreslås få om konsensusdokument, samt den 
ökade forskning som föreslås, bl a i det nationella programmet för arbetslivsforskning, kan stärka 
handläggning av en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada som utredningen 
föreslår. Avsikten med både konsensusdokument och ökad forskning kan vare ett bra stöd inte 
minst i den självständiga bedömningen som varje handläggare eller beslutsfattare måste göra 
inom ramen för arbetsskadebedömningen. 
 
 
 
För Smittskyddsläkarföreningen 
 
 
 
Peter Gröön                                                     Eva Gustafsson 
Jurist                                                  Bitr smittskyddsläkare 
Stockholm                                          Smittskydd Skåne 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


