
23. Psykiska arbetsskador
Motionär: Vision Göteborg

Från 31 mars i år 2016 gäller en ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket är bra med ett samlat 
grepp kring frågan.

Idag behandlas psykiska arbetsskador som arbetssjukdom där den som blivit sjuk ska kunna redovisa ett 
läkarintyg om att sjukdomen kommer att vara minst ett år till innan Försäkringskassan tar beslut om ifall det 
är en arbetssjukdom eller inte.
För den enskilde medlemmen som fått t.ex en utbrändhetsdiagnos kan detta vara besvärligt, det är inte många 
läkare som vill skriva ett sådant intyg. Detta medför att vi har medlemmar som inte får godkända arbetsska-
dor/arbetssjukdom och därmed också tappar ersättning från arbetsskadeförsäkringen/AFA.

Vi behöver få stressens sjukdomar/skador att bli godkända som arbetsskador

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

att  förbundet får i uppdrag att verka för en förändring av arbetsskadereglerna så att även stressrelate-
rade sjukdomar räknas som arbetsskador

 



Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Psykiska arbetsskador”

För att en arbetsskada ska prövas av Försäkringskassan krävs i dag att skadan är varaktig. Med varaktighet 
menas i detta avseende att den skadade ska drabbas av en inkomstförlust under minst ett år framåt i tiden. 
I praktiken behöver detta, precis som motionären påpekar, styrkas av en läkare som intygar att under minst 
ett år framöver kommer den skadade inte att kunna återgå i heltidsarbete, alternativt kommer inte att kunna 
återgå i ett arbete med samma inkomstnivå. 

När det gäller till exempel utmattningssyndrom är det mycket svårt att på medicinskt goda grunder göra en 
prognos som sträcker sig ett år framåt i tiden. Även om personen redan har varit arbetsoförmögen under 
längre tid anser läkare i många fall att det inte är möjligt att säga hur sjukdomen kommer att utveckla sig 
under så lång tid som ett år framåt i tiden. 

Detta innebär att många skadade inte får sitt ärende prövat av Försäkringskassan. Detta innebär i sin tur, med 
undantag av olycksfall och vissa specificerade sjukdomar, att den skadade inte heller kan få en prövning av 
skadan hos AFA Försäkring. 

Frågan som motionären tar upp är ytterst angelägen och Vision avser att driva den genom ett redan påbörjat 
TCO-gemensamt påverkansarbete. 

2014 publicerade TCO rapporten ”Arbetsskadeförsäkringen behöver genussäkras och förbättras. Rapporten 
var ett resultat av de diskussioner som förts i förbundens referensgrupp för socialförsäkringsfrågor inom TCO. 
För Vision var den mest angelägna frågan just det som motionären tar upp, att kravet på ett års varaktighet 
gör att många arbetsskador aldrig prövas, och att den drabbade därmed får stå den ekonomiska förlusten 
själv. TCOs förslag innebär en fast tidpunkt för prövning av arbetsskada, till exempel efter 90 eller 180 dagars 
sjukdom. 

Regeringen har nu tillsatt en kommission som ska se över arbetsskadeförsäkringen. Vision har i möte med 
kommittén, i maj 2016, poängterat hur viktigt det är att regelverket förändras, framför allt gällande tidpunk-
ten då en skada kan prövas. Kommitténs arbete ska vara färdigt 31 maj 2017. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
 
att  bifalla motionen.

 

 




