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Uppdrag att granska processen vid beslut om arbetsskada ur ett
jämställdhetsperspektiv

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att
granska beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv.
Syftet är att identifiera om det finns osakliga skillnader dels i beviljandet,
dels i den process som leder fram till beslut om arbetsskada och som
därmed medför olika utfall för kvinnor och män.
Granskningen ska avse arbetsskadeförsäkringen enligt det regelverk som
infördes 2002 och begränsas till uppgiven arbetsskada till följd av
sjukdom.
I uppdraget ingår att även granska de åtgärder som Försäkringskassan
har vidtagit i syfte att skapa en lika behandling för kvinnor och män
inom arbetsskadeförsäkringen.
Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 oktober 2011.
Ärendet
För handläggningen av arbetsskadeärenden har regeringen tidigare
uppmärksammat att kvinnor och män beviljas arbetsskadelivränta i
mycket olika omfattning. Regeringen gav därför i regleringsbrevet till
Försäkringskassan för 2007 i uppdrag om att analysera skillnaderna i
beviljandefrekvens vid beslut om arbetsskadelivränta för kvinnor och
män. I uppdraget ingick också att redovisa de åtgärder som
Försäkringskassan vidtagit för att komma till rätta med osakliga
skillnader.
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Försäkringskassan konstaterar i sitt svar den 22 februari 2008
(S2008/1814/SF) att myndigheten har vidtagit och kommer att vidta
olika åtgärder för att skapa enhetligare handläggning och ökad kvalitet.
Bland annat har Försäkringskassan infört ett metodstöd för exponeringsutredning och ett metodstöd kring försäkringsläkarnas yttranden i
arbetsskadeärenden.
Försäkringskassan angav dessutom att handläggningen av arbetsskador
skulle koncentreras till fem nationella försäkringscenter i syfte att ge
större förutsättningar för en enhetligare handläggning och ökad kvalitet.
Vidare angav Försäkringskassan att myndigheten avsåg vidta ytterligare
åtgärder som ska öka kvaliteten och skapa lika behandling av ärenden
över hela landet.
Regeringen kan konstatera att skillnaderna i beviljandefrekvens kvarstår
även för 2009. I de ärenden där det prövades om sjukdom orsakats
genom arbetsskada bifölls 23,1 procent av ansökningarna från kvinnor
och 39,7 procent av ansökningarna från män. Det finns flera teorier om
orsakerna bakom denna skillnad, men ingen säker kunskap. Det går
därför inte att utesluta att kvinnor och män behandlas olika i beslutsprocessen vid prövning av arbetsskada.
Regeringen ger med bakgrund av ovanstående ISF i uppdrag att granska
processen vid beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv.
Granskning ska omfatta hela processen fram till beslut, vilket inkluderar
såväl sådana underlag som utgör grund för beslut, såsom exempelvis
läkarutlåtande och arbetsplatsutredningar, som den handläggning som
Försäkringskassan ansvarar för.
I uppdraget ingår att granska de åtgärder som Försäkringskassan har
vidtagit i syfte att skapa en enhetligare handläggning och kvalitet inom
arbetsskadeförsäkringen.
På regeringens vägnar

Cristina Husmark Pehrsson
Leif Westerlind
Kopia till
Försäkringskassan
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