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Försvarsdepartementetoch chefen förTill Statsrådet

särskildbeslutade tillsättaRegeringen den 23 januari 1997 utre-att en
reglerna för Försvarsmaktensuppdragdare med göra översynatt aven

verksamhet utomlands dir 1997:21.fredsfrämjande
chefen för Försvarsdepartementet,februari 1997 förordnadeDen 12

särskildBillumSydow, rättschefenstatsrådet Susanne ut-att varavon
iredare.

dag departementssekreterarenförordnadesSom experter samma
Helena Lindberg,kanslirådetFörsvarsdepartementet,Herman Jentzen,

Lindholm,förhandlingssekreterarenJustitiedepartementet, Lars
Stenberg,socialförsälqingsombudetArbetsgivarverket, Anna Märta

första GustafRiksförsäkringsverket och kommendören graden vonav
gällabeslut den 1997Hofsten, Försvarsmakten. Genom 17 attmars

Lindberg ochår entledigades Helenafrån och med den 14 mars samma
Justitiedepartementetförordnades kanslirådet Ingela Jönsson, som

expert.
februari hovrättsassessomsekreterare förordnades den 12 1997Som

Henrik Kjellin.
Utredningen utlandsstyrkan.Utredningen har antagit namnet om

betänkande Utlandsstyrkan. Ut-Härmed överlämnas utredningens
ställt förslagen.redningens har bakomsigexperter

slutfört.Utredningsuppdraget härmedär

Stockholm januari 1998i

BillumSusanne

/Henrik Kjellin





Innehållsförteckning

Sammanfattning 11

Författningsförslag 15

Förslag tilll lag utlandsstyrkan inom Försvarsmakten ..15om ............Förslag till förordning2 utlandsstyrkan Försvarsmakten.inom 18om

Utredningsuppdraget 25

Uppdraget 25
....................................................................................... ..

Utredningens arbete 26
........................................................................ ..

BAKGRUNDI 29

2 Fredsfrämjande verksamhet 29

Fredsfrämjande2.1 verksamhet 29
..................................................... ..former2.2 Olika fredsfrämjande verksamhet 30av ............................ ..

2.3 Försvarsmaktens internationella verksamhet 31
........................... ..

2.3.1 Särskilt SWEDINT 32om ................................................... ..
Framtida fredsfrämjande2.4 verksamhet 33

....................................... ..

3 Reglerna för den fredsfrämjande verksamheten 35............................. ..

Äldre regleringar3.1 ,.35
......................................................................

3.2 Regeringsformen 36
...................................................................... ..

3.2.1 väpnadBegreppet styrka .37
.................................................

3.3 Lagen väpnad styrka för tjänstgöring utomlands 38om ............... ..
Förordningen3.4 utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 38om .......... ..
Förordningen3.5 förmåner till anställd utlandsstyrkani inomom

Försvarsmakten 42
............................................................... ..



6 Innehållsförteckning SOU 1998:30

4 Risker vid internationellt fredsfrämjande arbete ..49............................

4.1 Riskerna vid utlandsmission 49en ................................................ ..Vilken4.2 skador förekommer 51typ av .......................................... ..
4.3 Hur skaderiskernaär 52stora ...................................................... ..Statistik från4.3.1 sjukvårdscentrumFörsvarets 52

..................... ..Statistik4.3.2 från trygghetsnämndStatens 55
............................. ..Särskilt4.3.3 riskerna för psykiska skador 58om ........................ ..Risken4.3.4 dödas under tjänstgöring 59att ................................ ..

4.4 Slutsatser avseende skaderiskema 59
............................................ ..

åtgärder5 skadeförebyggande 61

Arbetsmiljölagen5.1 61
...................................................................... ..

Försvarsmaktens5.2 arbetsmiljöarbete 65
.......................................... ..

Uppfölj ande5.3 verksamhet 68
.......................................................... ..

5.4 Antagning tillanställda utlandsstyrkan 69av ............................... ..

6 Omhändertagande vid personskada 71

6.1 Omedelbart omhändertagande vid personskada 71
....................... ..

Krisstöd6.2 72
.................................................................................... ..

6.3 Rehabilitering 73
........................................................................... ..

6.3.1 Lagen anställningsskydd 73om ........................................... ..
6.3.2 allmän försäkringLagen 74om ............................................ ..
6.3.3 Arbetsmiljölagen 77

............................................................. ..
6.3.4 Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar 78

........................... ..

för7 Ersättning personskada allmänna 81principer- .......................... ..

7.1 Skadeståndsrättens roll i det sociala skyddsnätet .81
.....................

7.2 skadeståndslagen ,.82
.....................................................................

7.3 Inkomstskatteplikt för skadestånd 86
............................................ ..

7.4 Samordning mellan olika ersättningar 87
...................................... ..

8 Regler ersättning vid personskada 89om

8.1 Lagen allmän försäkring .89om ....................................................
8.1.1 Sjukpenning ..90

.....................................................................
Folkpension8.1.2 91

..................................................................... ..
8.1.3 Tilläggspension .94

...............................................................



SOU 1998:30 Innehållsförteckning 7

8.2 Lagen sjuklön .96om .....................................................................8.3 Lagen arbetsskadeförsälcring 97om .............................................. ..8.4 Lagen statligt personskadeskydd 99om ........................................ ..8.5 Kollektivavtalsbestämd ersättning 100.......................................... ..8.5.1 Avtalet vidersättning personskada 100om ......................... ..8.5.2 Statens grupplivförsäkring 102............................................ ..8.5.3 Försvarsmaktens avtalssamling 103..................................... ..Övrig8.6 ersättning, 103m.m ............................................................. ..8.6.1 Trañkskadeersättning 104.................................................... ..8.6.2 Brottsskadeersättning 105.................................................... ..8.6.3 Stöd och tillservice vissa funktionshindrade 105
................ ..8.6.4 Assistansersättning 107........................................................ ..Bilstöd8.6.5 till handikappade 108

............................................... ..8.6.6 Vård närstående 109av ........................................................ ..

9 Internationell jämförelse 11 1

9.1 Danmark ..111.................................................................................
9.2 Finland 112.................................................................................... ..9.3 Norge 113...................................................................................... ..9.4 Nederländerna 113........................................................................ ..9.5 Storbritannien 116......................................................................... ..Österrike9.6 116................................................................................. ..

ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGn OCH 119.......................................... ..

utgångspunkter10 Allmänna 119

11 Utlandsstyrkans uppgifter 125

11.1 denBör nuvarande ordningen ändras 125
................................. ..11.2 definitionEn internationell fredsfrämjande verksamhet... 126av

11.3 Vissa särskilda avgränsningar 127.............................................. ..

åtgärder12 Praktiska 129

12.1 Riskerna inom internationell fredsfrämjande verksamhet..... 129
12.2 skadeförebyggande verksamhet 130

........................................... ..l2.2.l Utbildning skaderisker 130om .......................................... ..12.2.2 Arbetsmiljöarbetet 13 1....................................................... ..12.2.3 Särskilda insatser för minska skaderiskerna 133att
.......... ..



Innehållsförteckning8 SOU 1998:30

Urvalets betydelse 13412.3
................................................................ ..

Rehabilitering skadade 13512.4 av .................................................... ..
rehabiliteringen 135medicinska12.4.1 Den

................................ ..
Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar 13612.4.2

....................... ..
verksamhet 137Aktivt uppsökande12.4.3

................................... ..
rehabilitering 137Arbetslivsinriktad12.4.4

................................. ..
139Social rehabilitering12.4.5

.................................................... ..
gällalänge rehabiliteringsansvaret 14012.4.6 skallHur ..............

andra rehabiliteringsansvariga 140Samarbete medl2.4.7 .......... ..
Uppfölj verksamhet 141ande12.4.8 ............................................. ..

rehabiliteringsorganisation 142Försvarsmaktens12.4.9
.............. ..

144Krisstöd12.5 ................................................................................ ..

åtgärder 14513 Ekonomiska

Är personskada tillräcklig 145ersättningen vid13.1 ..........................
145Inkomstforlustl3.l.1 ............................................................. ..
147Ideell ersättning13. l ........................................................... ..

socialförsäkringssystemet 148luckorSpärregler i13.2 mot .............. ..
sjukvårdskostnader 149förKompensation13.3 ................................. ..

150utformning riskgarantiStatens13.4 Ny av ................................... ..
skyddetsärskilda ekonomiskadetvilka situationer bör13.5 I

15 1gälla
............................................................................. ..

..154till anhörigaSärskilt13.6 ersättningom .......................................

Övriga frågor 15714

överförda 157bestämmelser,och borttagna14.1 m.m. ..................... ..
157Disciplinansvar14.1.l .... .......................................................

änstgöringstid,änsteställning, utrustning,Militär14. l
fastställande lön 158arbetskrafttillfällig samt av ......... ..

159arbetstidSemester och14. 1 ................................................. ..
arbetsskada 159Tillämplig lag vid prövningl4.l.4 av ................ ..

160formRegleringens14.2 ................................................................ ..
överklagande 161Omprövning och14.3 ............................................ ..
övergångsfrågor 162Ikraftträdande och14.4 .............................. .... ..

163Konsekvenser förslagen15 av

163Kostnadskonsekvenser15 ......................................................... ..Övriga 166konsekvenser15.2 ..............................................................



Innehållsförteckning 91993:30SOU

167Författningskommentar16

167Försvarsmaktenutlandsstyrkan inomtill lagFörslaget om ......... ..
Försvarsmakten175utlandsstyrkan inomtill förordningFörslaget om





Sammanfattning

Utredningen har haft uppdrag reglerna för Försvarsmaktensi överatt se
fredsfrämjande verksamhet tonvikt påinternationella utomlands med

regler tillämpas personskador föreslå för-och rutiner vid samt attsom
för särskildbättringar. grund dessa förslag har utredningenSom ägnat

verksamhet,uppmärksamhet analysera riskerna i utlandsstyrkansatt
den skadeförebyggande verksamheten omhändertagandet dåsamt en
personskada inträffar.

Hög risk för allvarliga personskador

i fredsfrämjande verksamhet innebärAtt tjänstgöra internationell
förhöjda risker skadas och invalidiseras. statistik utredningenDenatt
inhämtat skaderiskema väsentligt högre för devisar att är än mest

invali-skadedrabbade yrkena risken skadas ochi Sverige. Både att att
ungefär förhållande till dem fullgördiseras gånger så hög. Iär tre som

dennavärnplikt skillnaderna inte lika det beror på ävenär attstora, men
förekommer iför skaderisker vadväsentligt änutsätts störregrupp som
soldaterna iarbetslivet. Statistiken visar det de menigaockså äratt

ochskadasutlandsstyrkan löper de riskernastörsta attsom
försärskild riskinvalidiseras. Verksamheten innebär dessutom en

allvarliga psykiska skador.
särskilda för dehöga skaderiskema satsningarDe motiverar an-

ocksåställda internationellt fredsfrämjande insatser. motiverasi Detta
fara fullfölja Sverigesde anställda frivilligt sig för förutsätter attattav

stödåtaganden till för världsfreden.

Utredningen föreslår i korthet följ

intensifierasDet skadeförebyggande arbetet utökas och

Försvarsmakten skall ha arbetsmiljöansvari princip utom-0 samma
finnaslands innebär bl. det skalli Sverige. Detta attsom a.

skyddsombud vid de svenska missionema.och skyddskommittéer
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10 miljoner kronor särskilt arbetsmiljöarbetepå inomsatsas0
Försvarsmakten. Medlen treårsperiod.skall betalas under Deut en
skall denbl. användas till olika riskmoment inomöversyna. en av
fredsfrämjande verksamheten och till skapa ökad medvetenhetatt

betydelsen skadeförebyggande åtgärder.om av
förKriterierna modifieras. Särskild vikt skall läggas vidantagning0

de sökandes omdöme och personliga mognad.

Det praktiska omhändertagandet dem skadats underav som
tjänstgöring förbättras

Försvarsmaktens för arbetslivsinriktad rehabilite-social och0 ansvar
förtydligas och defi-dem skadats under tjänstgöringenring somav

Försvarsmakten skall utreda rehabiliteringsbehovet, planeranieras.
hon färinsatserna och hjälpa och stödja skadade så han ellerden att

lämplig arbetsträning eller utbildning.
Försvarsmakten skall moti-kunna bidrag till utbildning0 en somge

eller förlängs till följd skadefallet. gällerDetta ävenveras av av
högre studier.

reha-Försvarsmakten skall kunna bidrag till särskildaandraäven0 ge
biliteringsinsatser.
Särskilda den skadades möjligheterinsatser skall för stärkagöras att0

aktivt de fall arbetsförmågaleva och självständigt liv, också iatt ett
inte kan uppnås.

särskildvarje anställd skadas allvarligt skall detFör utses0 ensom
har för skadade får rehabiliteringden lämpligattperson som ansvar

hjälpa denkoordinatör. Koordinatören skall dessutom kunna
angelägenheter,skadade med praktiska eller ekonomiska såsom att

ersättning på grund skadan.ut av
de tidi-Försvarsmakten skall ha särskilt undersökaattett0 omansvar

anställda drabbats skador.gare av

Det ekonomiska skyddet för förbättrasde skadade

samtidigtErsättningen enligt riskgaranti höjs totaltStatens sett som0
den omstruktureras. skall betalas till demHögst ersättning som
skadats händelser direkt samband med denharav som
fredsfrämjande insatsen.

särskild livsvarig skadade.En livränta införs för de svårast Den är0
år,skattefri och kan med basbelopputgå tvåmest persom

motsvarande kr penningvärde.6 000 i månaden i dagensca.
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till de anhöriga. Sär-vid dödsfall koncentreras nännastErsättningen0
sambo och bam.till make ellerskilda belopp utgår

sjukersättningalltidfår principskadas under tjänstgöring iDen0 som
räknadrehabiliteringspenningochsjukpenningmotsvarandeminst

lönen under tjänstgöringen.på
skall arbetsskadelivräntanarbetsskadaanställde drabbasOm den av0

arbets-vid full nedsättningminst fem basbeloppalltid baseras på av
fönnâgan.

under årfårunder anställningenanställd skadatstidigare treEn som0
sjukvårdsförrnåneranställningen avslutatsdetefter att somsamma

under tjänstgöringen.

anhöriga införsStöd till skadadesde

tillhemkomstenkunna vidskall förAnhöriga ersättning mötaatt0
sjukhus.skadad pådärefter besökaochSverige en

kunnaskallrehabiliteringskadadsmedverkar vidAnhöriga ensom0
orsakar.för kostnader dettafå ersättning som

tillbidragkunnaFörsvarsmaktenskallVid skadorsvårare ge0
till anhöriga.psykosocialt stödkrisstöd ochförkostnader annat

praktiskavägledning ibistånd ochskall kunna fåAnhöriga också0
koordinatörskadadesekonomiska frågor denoch genom

Regleringen

harbestämmelserlagform. Vissakräverförslag delvisUtredningens
Försvarsmakten.utlandsstyrkan inomsammanförts i lagdärför en om

förord-knutentill lagenåterfinns ibestämmelsernaHuvuddelen enav
Försvarsmakten.utlandsstyrkan inomning om

freds-internationellbegreppetlagen definierasden föreslagnaI även
för avgränsningenutgångspunktbildarverksamhet, vilketfrämjande av

verk-internationelltillförhållandeverksamhetutlandsstyrkans i annan
Försvarsmakten.bedrivssamhet avsom





örfattningsförslagF

lag utlandsstyrkan inomFörslag tilll om

Försvarsmakten

föreskrivs följandeHärigenom

tillämpningsområdeLagens

utlandsstyrkantillämpas de anställda i inom Försvars-§ lag på1 Denna
makten.

civila personalutlandsstyrkan den militära ochanställs endast2 § I som
verksamhet utomlands.internationell fredsfrämjandebehövs för

fredsfrämjande verksamhet insatserMed internationell3 § avses
utomlands syftei att

konflikt,risk för väpnadavvärja en
pågående väpnad konflikt,hejda samten

vapenstillestånd.fred ochöverenskommelserövervaka om
andraverksamhetinternationell fredsfrämjandeMed ävenavses

enligt ochmed 1-3uppgifter fullgörs samband insatseri somsom
fred.förutsättningar för varaktigför skapabehövs att en

vissa lagarTillämpning av

och kap. l-skall 3 kap., 6fråga de anställda i utlandsstyrkan 24 § I om
stycketandraförsta första och andra6 §§, stycket6 § satsen samta

tillämpas1977:1160och arbetsmiljölagen även8 9samt
hindrar detta.änstgöringsförhållandenautomlands, inteom

bestämmelserskall följandede anställda utlandsstyrkan§ fråga i5 I om
tillämpasinte
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15-17 lagen l982:80§§ anställningsskydd,om
§ semesterlagen12 1977:480, samt

arbetstidslagen 1982:673.

6 §Vid prövning anställd drabbats arbetsskada skall 7av om en av en
och 8 lagen 1977:265 personskadeskyddstatligt tillämpasom om
det förmånligare för den enskilde tillämpning motsvarandeär än en av
regler i lagen 1976:380 arbetsskadeförsälqing.om

Vid tillämpning lagen arbetsskadeförsälcring livränte-utgörav om
underlaget minst fem basbelopp.

Social arbetslivsinriktadoch rehabilitering

7 § någon skadas under anställning skallOm i utlandsstyrkan Försvars-
makten samråd med deni skadade

utreda behovet åtgärder för den skadade återfå fullskallattav
arbetsförmåga eller för stärka den skadades möjligheter iatt att
framtiden försörja sig förvärvsarbete,genom

det möjligt, bereda den skadade lämplig arbetsträning inomärom
för verksamhet,Försvarsmaktensramen

medverka till den skadade får yrkesutbildningtillgång till lämpligatt
fortsatteller utbildning ägnad hans ellerstärkaär attannan som

hennes förvärvsfönnåga, samt
förmedla kontakter med andra myndigheter och organisationer som
förfogar underlätta tillinsatser kan den skadades återgångöver som
arbetslivet.

8 fall§ i får ekonomiskt stöd tillI 7 § 3 Försvarsmaktenavsessom ge
utbildning föranletts eller förlängts till följd skadefallet.en som av av

fårFörsvarsmakten också stöd till andra åtgärder främjarge som
den skadades återgång anskaffande de hjälp-till arbetslivet tillsamt av
medel den skadade kan i behovsom vara av.

Om anhörigs medverkan betydelse för den skada-särskildären av
des rehabilitering får förFörsvarsmakten den anhörige ersättningge
kostnader föranleds sådan insats.som av en

9 § Om den skadade efter utredning enligt inte kunna återgå7 § l anses
till förvärvsarbete skall stärkaFörsvarsmaktens åtgärder inriktas på att
den skadades möjligheter liv.leva aktivt och självständigtatt ett

Detsamma gäller den skadade drabbats allvarligaom av men som
inte hindrar förvärvsfönnågan i övrigt påverkar livsföringen avse-men
värt.
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och finnsOm någon skadas under anställning i utlandsstyrkan det10 §
funktionshinderanledning skadan kan leda till beståendeanta attatt

eller allvarlig skall Försvarsmaktenär utseart, sompersonannars av en
skall bistå den skadade koordinatör.stödja och

tidFörsvarsmaktens kvarstår under11 § enligt 7-9 treavansvar en
särskilda skälåtgärder enligt och inledas.år från det § 2 3 kan Om7att

föreligger kan åtgärderna under ytterligare två år.utsträckas

skalluppgifterVid fullgörandet de i 7-912 § av som avses
länsarbetsnämndenförsäkringskassan,Försvarsmakten samarbeta med

och berörda myndigheter.andra
med eventuell arbets-Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas en

givares.

inskränkningFörsvarsmaktens enligt innebär ingen13 § 7-9ansvar
arbetsmiljölagendet enligt kap. och kap.i 2 3 2 §ansvar som a

åvilar1962:381 allmän försäkring1977: 160 22 kap. lagenl samt om
skadades arbetsgivare.den

Omprövning

hanenligt kanskadade nöjd med beslut 7-914 § den inteOm är ett
beslutet Försvarsmakten.eller hon begära Det omprö-omprövasatt av
överklagas.vade beslutet kan inte

Bestämmelserna 7-13lag träder kraft den januari 1999.i lDenna
utlandsstyrkananställdaskall tillämpas i fråga tidigare iäven somom

skadats efter utgången år 1992.av



örfattningsförslag SOU 1998:3018 F

utlandsstyrkan inomFörslag till förordning2 om

Försvarsmakten

föreskrivs följandeHärigenom

Utlandsstyrkans uppgifter

FörsvarsmaktenåvilarUtlandsstyrkan fullgör de uppgifter1 § som
utomlands.verksamhetinom för internationell fredsfrämjanderamen

i utlandsstyrkanAnställning

lämplighet föranställning utlandsstyrkan skall allmän2 § Vid i utöver
ochsökandes omdömede uppgifter fråga särskilt beaktas deniärsom

personliga mognad.

Arbetsuppgifterna

omfattar utbildning och tjänstgöring. tjänst-Anställningen både I3 §
anställdeförberedelser efterarbete.ingår såväl Dengöringen ärsom

utomlands.skyldig tjänstgöraatt

Anställningsavtalet, m.m.

anställdeskall skriftligt. avtalet skall den§ Anställningsavtalet I4 vara
och före-denna förordning deförbinda följa bestämmelserna isig att

utlandsstyrkans verksamhet.skrifter meddelade föri övrigt ärsom

tidentidsbegränsad ochutlandsstyrkan skall5 § Anställning i avsevara
dock tids-för Anställningen fårbåde utbildning och tjänstgöring.

tjänstgöringstiden.begränsas utbildningstiden ellertill endastatt avse

gällerföre anställningstidens utgång6 § Vid uppsägning anställningav
dock medge denuppsägningstid månader. Arbetsgivaren fårtreen av

anställde kortare uppsägningstid.
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fåanställde för tjänstgöringenden genomgått utbildningOm attutan
anställningen medgodkända vitsord, fär arbetsgivaren säga enupp

månad.uppsägningstid av en

Försvarsmaktensanställs utlandsstyrkan får enligti7 § Den som
förenligt organisationsplanbestämmande tilläggas militär tjänstegrad

utlandsstyrkan.

Lön m.m.

enligt deanställd utlandsstyrkan får under tjänstgöringen lön8 § iEn
grunder Försvarsmakten bestämmer.som

utlandsstyrkan ocksåförrättning har anställd iUnder utomlands en
särskilt belopp bestämmer.till tillägg med det regeringenrätt ett som

särskilda tillägget skall lika för alla iDet tjänstgör sammasomvara
tjänstgöringsförhållandenaområde och bestämmas med beaktande av

omständigheterdär. följd ellerdet till tjänstgöringens andraOm artav
finns särskilda skäl, skall något särskilt tillägg inte betalas.

och särskilt tillägg utbetalasLön i svensk valuta.

Reseförmåner m.m.

levnads-för ökadeUnder utgår9 § tjänstgöring i Sverige ersättning
för anställda inomomkostnader motsvarande vad gäller andrasom

Försvarsmakten.

lev-för ökadeutomlands ersättningUnder tjänstgöring utgår10 §
1991:1754. Det-nadsomkostnader enligt utlandsreseförordningen

förrättningsplatsen och återgäller vid från tillSverige samtsamma resa
ledighetunder än semester.annan

kostnaderandraFörsvarsmakten får besluta förersättningäven om
första de föranletts tjänstgöringeni stycket utom-än som avses om av

lands.
helanställd utlandsstyrkan har för varjeDen iär sex-som

tjänstgöringsplatsen ochtill frånmänadersperiod fri hemresarätt en
åter.

eller Organi-anställd enligt riktlinjer från nationernaOm Förentaen
medför säkerhet och samarbete i OSSE harsationen Europa rätt att ta

kostnaderföranhöriga till tjänstgöringsplatsen, utgår ersättningäven
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Försvarsmakten bestämmermed anledning anhöriga medföljer.attav
storlek.ersättningens

Semester m.m.

förbestämmelserfråga tillämpas motsvarande11 § I semester somom
andra anställda i Försvarsmakten.

Försvarsmakten.ledighet beviljasSemesterledighet och avannan
beslutatsdärvid beakta grunder kan haFörsvarsmakten skall de avsom
samarbete ieller för säkerhet ochFörenta nationerna Organisationen

OSSE.Europa

Förmåner skadavid sjukdom eller

sjukvårdsförmåneranställdefår den12 § Under tjänstgöring i Sverige
Försvarsmakten.vad gäller andra anställda imotsvarande forsom

månfri sjukvård i denUnder utomlands får den anställdetjänstgöring
ordning.honom henne imotsvarande förmån bereds ellerinte annan

sjukdompå grund13 § anställds arbetsförmåga nedsattOm är aven
sjukdomsperioden utbetala ersättningskall Försvarsmakten helaunder

alltid uppgårför sammanlagdaförlorad inkomst så den ersättningenatt
den lön ipåtill vad skulle ha utgått ersättningen beräknatssom om

anställde hade då sjukdomen inträdde.denpengar
sjukdomenanställdMotsvarande skall gälla för tidigare är enomen
utlandsstyrkanarbetsskada kan hänföras till tjänstgöringen inomsom

skullevadoch den tidigare anställde får lägre ersättning än somom
utlandsstyrkan. Ersätt-utgått beräknats på lönen iersättningenom
den hela anställ-lönen för sistaningen skall detta fall beräknas påi

ningsmånaden.
föremål för rehabiliterings-anställdOm anställd eller tidigare ären

ochFörsvarsmaktenåtgärder enligt utlandsstyrkan inom§ lagen7 om
§ lagendärvid enligt kap b eller 22 kap. 7uppbär 7 §ersättning 3 om

motsvarandeallmän andra styckena påförsäkring tillämpas första och
sätt.

Statens riskgaranti

utlandsstyrkanikläder riskgaranti för anställda i14 § Staten sig som
utomlands.ådragit fysisksig eller psykisk skada under tjänstgöring
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skadaFull enligt riskgarantin utgår vid15 § ersättning som
anställde fullgjortunder väpnad eller då deninträffat tjänstgöring

riskfylld ellersärskilt tjänstgöringannan
utomordentliga hän-orsakad krigshändelser eller andra2. ärannars av

fredsfrämjande uppdrag.delser har samband med ettsom
inträf-fall forsta stycketVid skada ii änannat somavses mensom

uppdragför fredsfrämjandefat under områdettjänstgöring inom ett
medersättningeller till eller ifrån sådant område utgårvid ettresa

hälften de belopp och §§.i 16 17av som anges
iskada skall skadainträffad sådanEn som angesanses vara en

haftdenförsta stycket det inte omständigheterna framgår attom av
andra orsaker.

tolvmed16 Vid full invaliditet utgår ersättning enligt riskgarantin§
två bas-basbelopp. livränta med årligt belopputgårDessutom ett om

invaliditetsgradbelopp skadades livstid. Vid lägreunder den resterande
med defem utgår livräntatill minst ersättning ochuppgår procentsom

lägre belopp invaliditetsgraden.motsvararsom
utbetalastolv åretLivränta uppgår till kronorän tusensom mer om
år.månad. andra fall sker utbetalning två gångergång I peren per

bas-dödsfall enligt med tolvVid utbetalas ersättning riskgarantin17 §
iefterlämnarbelopp till dödsboet, den avlidne arvingar nämnssomom

tillbasbeloppkap. ärvdabalken. utgåroch Dessutom2 1 2 sex
samboförhållandetefterlevande sambo,make eller maka varatsamt om

basbeloppocheller samboma har barn,minst år treett gemensamma
till efterlevande bam.varje

Särskild ersättning till skadade och anhöriga

underskadats anställning utlandsstyrkan har18 under i§ Den ensom
forefter det till ersättningtid år anställningen upphört rätttre att avav

fortfarandeskadan orsakade sjukvårdskostnader han eller honsom om
anställd utlandsstyrkan.varit i

läkar-Till efter genomgåranställd anställningstidens utgångsom
uppkommitundersökning för eller sjukdomutredning skadaav om

förunder utlandsstyrkan eller läkarundersökningtjänstgöring i att
undersök-erhålla invaliditetsintyg kostnader förutgår ersättning för
grunderför tidsspillan efterningen uppehälle ochsamt resa, samma

m.fl.gäller fråga allmänna medeli ersättning till vittnensom om av
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19 § Om anställd utlandsstyrkani förolyckats eller skadats så svårten
sjukhusvård krävs utgår ersättning till deatt anhöriga för skäligt antal

till den förolyckade eller skadade uppehälle och tidspillansamtresor
vid sådan efter grunder gäller frågai ersättningresa samma som om av
allmänna medel till vittnen m.fl.

fallI i första stycket får Försvarsmakten skäligtävensom avses ge
bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga i behovärsom

det.av

Uppföljande verksamhet

Även20 § efter det anställning utlandsstyrkani upphört, åliggeratt en
det Försvarsmakten utreda tidigare anställd inte drabbatsatt att en av
skada i 10 § lagen utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.som avses om
Utredningen skall ha den form och den omfattning motiverassom av
förhållandena under utlandstjänstgöringen. skallDen innefatta person-
lig kontakt, detta inte särskilda skäl kan obehövligt ellerom av anses
ogenomförbart.

Försvarsmaktens enligt första stycket kvarstår under fem åransvar
efter det anställningen upphört.att

Försvarsmaktens rehabiliteringsorganisation

21 § Försvarsmakten skall ha på lämplig organiserad verksam-sätten
het för genomföra vad i 7-12 lagen utlandsstyrkanatt som anges om
inom Försvarsmakten.

Koordinatörens uppgifter

22 koordinatörens§ I uppgifter ingår att
stödja den skadade så han eller hon får den vård behandlingochatt
eller de hjälpmedel behövs,som

till vad åligger Försvarsmakten enligt lagenatt 7-12se som om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten fullgörs på ändamålsenligtett
sätt,
sköta kontakter mellan Försvarsmakten och den skadade hanssamt
eller hennes anhöriga,
stödja den skadade hans eller hennes anhöriga de fårså densamt att
ekonomiska ersättning kan utgå med anledning skadan, samtsom av
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inteangelägenheterpersonligaandraskadade medhjälpa den som
skäligentillstånd inteföljd sittden skadade tillochanståkan avsom

klara själv.kan

och överklagandeHandläggning

Försvarsmakten.bestämsenligt 13-19Ersättning23 § av
förvalt-hos allmänöverklagasfår13-19enligt 10Beslut samt

till kammar-överklagandekrävs vidPrövningstillståndningsdomstol.
Övriga överklagas.fårbeslut interätten.

Tillämpningsföreskrifter

dennatillämpningenföreskrifterFörsvarsmakten meddelar24 § avom
förordning.

förord-Genomjanuari 1999.kraft den 1träderförordning iDenna
utlandsstyrkan inom1984:309förordningenupphävsningen om

tillförmåner1984:31förordningen FFSochFörsvarsmakten om
Försvarsmakten.utlandsstyrkan inomanställd i





Utredningsuppdraget

Uppdraget
variutredningen,tilldirektivjanuari 1997beslöt den 23Regeringen

följande.bland annat anges

avseendeförfattningsregleringenskallutredaresärskild översyngöraEn aven
tillförmånemaochutomlandsverksamhetfredsfrämjandeFörsvarsmaktens

personalen.anställdaden
medArbetetmateriellochÖversynen tekniskbåde natur.skall avvara

och rutinerreglerpå deinriktasskallinnebörd främstmateriella somreglemas
anställningen.medsambandskadas idemgäller för som

därförordning samt-resultera iskalldelentekniska översynenDen enav
verksamhetfredsfrämjandeFörsvarsmaktensrelaterade tillbestämmelserliga

såbörförenklingarförfatmingstekniskaocksåsamlade. Menutomlands finns
reglerarfrågordefrämst itydligheten,möjligt eftersträvaslångt somutan att

förlorad.förmåner, gårochskyldigheteranställdesden
förinomutförsuppgiftervilkaundersökabör an-Utredaren ramensom nu
utreda-börutgångspunktundersökningenMedutlandsstyrkan.ställning i som

verksam-tillförhållandeiavgränsningarlämpligatillförslag annanlämnaren
därvidochFörsvarsmakten vägafullgörskaraktärinternationellhet avsomav

andraåtagandeinternationellt ävensvensktföljdtillmyndigheten gesin att av
verk-utlandsstyrkansberöraindirekt kanellerdirektantingenuppgifter som

helt utanför.liggerellersamhet, som -- -
och tjänst-utlandsstyrkananställning ihurstuderautredarenbörVidare en

påavseendemedrättigheteranställdespåinverkar denutomlandsgöringen
ochförsäkringallmän1962:381lagenbestämmelserna itillämpningen omav

arbetsskadeförsälcring.1976:380lagen om
sambandidessatillämpningenochockså studera reglernabörUtredaren av

deeffekternasärskiltDärvid bördödsfall.ochpersonskadasjukdom, avmed
sammanhangdettautvärderas. Iområdepå dettagällersamordningsregler som

ochmyndigheternamellanansvarsfördelningenockså studerautredarenbör
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andra aktörer arbetsrutinema det ekonomiskasamt skyddetnär till förmån för
den anställde och dennes anhöriga aktiveras.

Omhändertagandet och uppföljningen i dessa situationer de anhörigaav
möjligheterna dennasamt ersätta för förloradatt arbetsinkomst och fak-grupp

tiska kostnader i samband vårdenmed den skadas bör ocksåav som
Ävenuppmärksammas. dessa punkter bör utredaren föreslå förbättringar.

En fråga utredaren bör belysa möjlighetenär helt eller delvis införasom att
särskilt tillgodoserett behovetsystem ekonomiskt skydd densom av om

anställde drabbas skador leder till bestående arbetsoförmåga Iav som
anslutning till denna fråga skall utredaren också redovisa de ekonomiska och
finansiella konsekvenserna sådantett system.av

Sammanfattningsvis anförs följande.

En särskild utredare skall reglernagöra översyn for Försvarsmaktensen av
fredsfrämjande verksamhet utomlands. Utgångspunkten för utredningsarbetet

grunderna för verksamheten,är anställningatt personal personalenssamtav
skyldigheter och förmåner i fortsättningen skalläven läggas fast genom
förordning. Utredaren skall alltså föreslå förordning där de grundläggandeen
bestämmelserna for verksamheten finns samlade.

Utredaren skall också sakliggöra prövning gällande regler ochen av
rutiner, främst med inriktning på dem tillämpas vid personskador, samtsom
lämna förslag till förbättringar.

Utredningens arbete

Utredningen inledde sitt arbete under februari 1997. Våren 1997 ägna-
des åt infonnationsinsamling, medan återstående tid åtgått till övervä-
ganden och sammanställning betänkandet.av

syfteI samla underlag till övervägandenaatt har utredningen besökt
Försvarsmaktens internationella kommando i Almnäs, den bataljon som
avlöste i Bosnien våren 1997, 09, underBa dess utbildningstid Eksjö,i
det nederländska försvarsdepartementet i Haag, Kammarkollegiet i
Karlstad Försvarets ukvårdscentrum påsamt Hammarö.

Till utredningens sammanträden har inbjudits företrädare för Riks-
försäkringsverket, Försvarsmakten, Socialstyrelsen Rikspolis-samt
styrelsen, vilka redogjort för olika frågor utredningens uppdrag.rörsom

Vidare har utredningen inhämtat upplysningar från Arbetarskydds-
styrelsen, Utrikesdepartementet, Generaltullstyrelsen, Försvarsmakten,
Statens Trygghetsnämnd, Trafikskadenämnden, Kammarkollegiet,
Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen Konsumenternassamt
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fråninformationockså inhämtatharUtredningenFörsäkringsbyrå.
Österrike reglerangåendeochEngland, Finland, NorgeDanmark, om

Även tillskrivitsmyndigheter harfranskaskydd,ekonomiskt menm.m.
franskadeuppgiftertidsådanerhållits ihar inte attnågot omsvar

betänkandet.kunnat införas iförhållandena
arbetstagarrepresentanter.arbetet informeratunderharUtredningen

CivilaOfficersförbundet OF, FörsvaretsdeltoginformationenVid
Kommunikationochför ServiceFacketänstemannaförbund FCTF,

SROF.reservofficersförbundoch SverigesTull-KustSEKO,
Bataljonen.KamratföreningenbesöktsdessutomUtredningen har av

utred-medsamråttutredningenharförsorgsekretariatetsGenom
verksamhet.internationellcivilpoliser iningen om





BAKGRUNDI

verksamhetFredsfrämj ande1

fredsfrämjandeöversiktlig bilddetta kapiteliAvsikten är att avenge
förredogöraskortVidare skall detoch utanför Sverige.verksamhet i

Försvars-inomverksamhet organiseratsfredsfrämjandehur Sveriges
viktigakanutvecklingslinjerskall någramakten. Dessutom urvarasom

lyftas fram.perspektivdirektivens

ande VerksamhetFredsfrämj1.1

Sveri-världskriget.redan före andraförekominsatserFredsfrämjande
sambandtill Saat-området isändesdebidragförsta trupper somvarges

skulle tillhöraområdetavgjordeden folkomröstningmed omsom
Frankrike.Tyskland eller

fredsbevarande styrkanden förstaskapadesvärldskrigetEfter andra
efterträffats Suez-vapenstilleståndsavtalför övervaka det1956 att som

säkerhetsrådetsefterFN-flaggunderhadeDessförinnankrisen. trupper
frågadockSydkorea. Dettaförekommit irekommendation snararevar

fredsfrämjandebundsförvantvästallierade hjälptede änatt enenom
börjanföljde undervid SuezEfteregentlig mening. insatseniinsats av

rad in-och därefterifredsfrämjande Kongoden insatsen1960-talet en
Medel-lqingkoncentrerade till regionenfrämst östrasatser varsom

havet.
verksamhetenfredsfrämjandedenslut harkalla krigetsEfter det

internationella planetpå detenighetoch medfart itagit störreattny
fredsfrämjande insatserkonflikter därhar deSamtidigtkunnat nås.
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gjorts förändrats. Under de första decennierna efter andra världskriget
många de väpnade konflikterna mellanstatliga, oftastörrevar av som en

följd avvecklingen kolonialväldena. På tid har konflikternaav av senare
allti utsträckning varit inomstatliga.större

Olika1.2 former fredsfrämjandeav

verksamhet

ÄvenFredsfrämjande verksamhet något heltinte entydigt begrepp.är
de fredsfrämjande insatserna regel bygger besluti på FN, saknasom av

egentlig definition sådana FN-stadgan. Iställetinsatser i harav en
avgränsning vad höra fredsfrämjandetill verksamhetav som anses

fram efterhand.vuxit I Sverige har begreppet vid fåtti mening
inkludera konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbevarande,
fredsframtvingande och fredsbyggande insatser. ochAvväpning

ocksåavrustning har kunna ingå fredsfrämjande åtgärd.ansetts som en
Konfliktförebyggande genomförsinsatser for hindra väp-att att en

nad konflikt utbryter i visst område där föröverhängande risk sådanett
föreligger. konfliktförebyggandeI insatser ingår bland politisktannat
agerande, diplomatipreventiv institutionellt humanitärtochsamt

Ävenbistånd. utplacering observatörer, civilpoliser förbandeller kanav
förekomma.

Fredsskapande insatser har till syfte fredliga medel,att tgenom ex
medling och diplomatisk verksamhet, få stridande tillparterannan upp-

fredgörelser eller vapenvila.om
redsbevarande traditionellF insatser i bemärkelse insatser somavser
efter freds- eller eldupphöravtal. Insatserna baseras pågörs ett parternas

medgivande på opartisk inställning till konflikten.samt en
Våldsanvändning kan förekomma inom för självförsvar, och dåramen
gäller det använda våldet skall direkt motsvarandepåatt ettvara svar en
åtgärd från skallnågon det proportion till vadstå iparterna, attav
angriparen våldet skall förorsaka ellerinte onödig skadaanvänt samt att

lidande.onödigt
Fredsframtvingande insatser utförs för ellermed militärt våld,att

hot därom, upprätthålla eller återställa fred i område. Dennaett typ av
insatser kan alltså innebära våldsanvändning vad kanutöver som anses

självförsvar. Både våldsanvändningen och själva insatsen i kansigvara
ske medgivande från konflikten.iutan parterna
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stärka och institu-Fredsbyggande syftar till byggainsatser att upp
konflikt. hardrabbats Deinfrastruktur landtioner och i ett som av en

undanröjafunktionkonfliktförebyggandesamtidigt attgenomen
konflikten skall blossa påförriskerna nytt.att upp

fredsfrämjande verk-förekommithar poliser iårPå ävensenare
uppgifthaft tillhar huvudsakallt utsträckning. De isamhet i attstörre

arbete sköts ioch till dessinhemska polismaktenövervaka den attse
förekommithar dockenlighet med principer. Det attävenrättsstatens

efterpoliser länderreguljära ihar tjänstgjortpolisstyrkor som ensom
Kambodja.exempelvis ifungerande polisväsende,konflikt saknat ett
rad andramedpoliser militärer kanVid ochsidan yr-personer enav

sjuk-hälso- ochviktigfredsfrämjande Enken ingå i insatser. ärgrupp
sänderförband Sverigevilken ingår i varjevårdspersonal, ut men som

Andraförband.stödjer andraenhetockså kan utgöra somen egen
juris-förbandkan ingå iyrkeskategorierexempel på präster,ärettsom

Även dåmilitärpoliser ochingåpoliser kanoch journalister.ter som
förbandet.för polisarbetet inomdet internamed ansvar

internationellaFörsvarsmaktens1.3

verksamhet

internationellaFörsvarsmaktensklart vadgårDet inte avgränsaatt av
Försvarsmaktensfredsfrämjande. Allverksamhet kansom anses vara

Sverigesdärmed också ifred Sverige ochverksamhet syftar till i
verksamhetenviss delEmellertid det bara äromgivning. är somav

länderden andrainvolverarinternationell den meningen äni att
Sverige.

försvars-verksamhet kaninternationellaFörsvarsmaktensTill
dock intede bedriver kanverksamheträknas. Denattachéema

förSamarbetetfredsfrämjande. inombetecknas ramensom
OSSE,och samarbete iför säkerhet Europaorganisationen
innebärfred PFFpartnerskap förVEU ochvästeuropeiska unionen
kursergenomförs såväl övningar,internationellt arbete. Detåtskilligt

Övningarna från deenheterinnebär olika militärainspektioner. attsom
uppgjordenlighet med tidigareiolika deltagande samövarstaterna en

utländska militärertillplan. syftar blandKurserna attannat enge
försvar kanlandsdemokratisk på hurinblick svensk,i ettsyn

installationer imilitäraInspektionemaochorganiseras styras. avser
inspektionerSvenskt deltagande vidmedlemslandnågot i OSSE.annat
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begärs från högre ofta medoch kort varsel. Själva inspektionen skerort
under kort tidsrymd, oftast någon dag.en

Vid sidan den utbildning, sker för harinom PFFav somm.m. ramen
samarbete skett i PFF-avtalets anda. Exempel depå detta minröj-är

utförtsningsövningar den baltiska kusten. Utbildningvidsom av
baltiska soldater har också för skallskett de kunna bildaatt ett eget
fredsfrämjande förband, BALTBAT.

Slutligen organiserar Försvarsmakten den fredsfrämjande verksam-
het sker inom för utlandsstyrkan.som ramen

Särskilt1.3.1 SWEDINTom

Försvarets internationella ombildades juli tillden 1 1997centrum
Försvarsmaktens internationella kommando. dockinnebar inteDetta att
det under vilken verksamheten känd, SWEDINT,ärmestnamn
ändrades. Verksamheten Almnäs utanförbedrivs i Södertälje.

SWEDINT:s huvuduppgift Sveriges förkompetenscenterär att vara
den internationella militära erfarenheterverksamheten. innebärDetta att
och information från svensk utländsk fredsfrämjande verksamhetoch
samlas. kunskap för behovDenna används inte bara Sveriges utanegna

viktig del i verksamheten också stödja med kom-andra länderär atten
fredsfrämjandevad insatser.petens avser

SWEDINT:s uppgifter förband för interna-I ingår även sättaatt upp
tionell till och den bataljon till Bosnientjänst. Fram med anländesom
under sköttes utbildnings-våren 1997 rekryteringen någotav av
förbanden landet. istället deti Numera ordningen sådan ärärute att

både förbanden.SWEDINT rekryterar och sättersom upp
Anställningen förbanden utlandsstyrkan.dem ingår i sker iav som

Utbildning för skall svenska freds-genomförs dem ingå isom
främjande sjuk-insatser och den militärer och civila, poliser ochavser
vårdspersonal. genomförs ocksåVid sidan denna utbildningtyp avav
kurser inom för PFF.ramen

har lednings- arbetsgivaransvaret förhållande tillSWEDINT och i
utlandsstyrkan. detta stödja utlandsstyrkan med underhålls-I ingår att
och personaladministrativa Vidare åligger det SWEDINTtjänster. att
sköta budgeteringen för och den ekonomiska redovisningen av
utlandsstyrkans verksamhet. Slutligen ingår det i uppgifternaäven att
följa och analysera utlandsstyrkan utveckla den.verksamheten i och att

Anställningen utlandsstyrkan omfattari såväl utbildning tjänst-som
utomlands fredsfrämjande Därtillgöring inom för den insatsen.ramen

kommer för från avrustningtid till och missionsområdet, itransport
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arbetstidsreglerad.utlandsstyrkan inteiTjänstgöringen ärSverige, m.m.
beviljasdock barakanledighetenföreligger,tillRätt semester ommen

Undersker.initiativ insatsenpåellergodtas FNdet kan varsannanav
innebärförekomma. Dettaleavekan s.k.tjänstgöringstiden även en

demissionsområdet. Avplatspå särskildledighet närabegränsad
flestaoch deanställningsaknar 70soldaterna procentmeniga annanca.

anställning.fasthafttidigare någondem har inteav
kur-mindreochtal 20runda 12genomförs i störreSWEDINTVid

levererasVidareelevdagar.000000-12llvilketår motsvararser per
anställdadevecka tillvarjeförnödenheteroch 50mellan 25 ton som

iungefär 500anställs 2Under årutlandet.ibefinner sig ett personer
hem-deltar imångalikainnebärvilketutlandsstyrkan, att personer

upphör.med tjänstensambandikomstprogram att
till 681. Avutlandsstyrkananställda iantaletuppgick1997I mars
ingick 543Vidaremilitärobservatörer.civilpoliser och 5962dem var

Makedonien.ochi Bosnientruppmissionemade bäggeanställda i
NewFN-högkvarteret ividplaceradpersonalingickövriga 17Bland de

Tjetje-ochSydkoreafunktionerobservatörsliknande imedochYork
Östra Make-Bosnien,Slavonien,fanns Georgien,iObservatörernien.

Guatemala.AngolaKuwait,Kashmir,Mellanöstern, samtdonien,
vidutlandsstyrkananställda itjänstgör1997Sedan juni tre

Köpenhamn.planeringsenhet iSHIRBRIG:s
uppgickverksamhetSWEDINT:sförsammanlagda kostnadenDen

år 1997.miljoner kr undertill 650ca

verksamhetfredsfrämjandeFramtida1.4

beredskapenförriktlinjer1996,försvarsbeslutet,detI senaste gavs nya
förnyelse,Totalförsvar i1996/97:4,fredsfrämjande insatser. Iför prop.

organi-skullekommandointernationellaFörsvarsmaktensanfördes att
med-Sverigefredsfrämjande insatserunderstödja deochutbildasera,

anfördes följVidareverkar

hälso-minröjning,fáltarbeten samtför ledning, transporterSpecialenheter t.ex.
skallkommandot. Dessainternationellavid detsjukvård skall organiserasoch

skall därförCivil expertishumanitära insatser.civila ochdelta ikunnaäven
tillknytasNyckelpersonal börspecialenhetema.forledningenmedverka i
ochlämpligAnnankrigsplacering.påenheterdessa sätt motsvararett som
börMaterielplanerspecialregister.förtecknasbör ipersonalfrivillig ett

grundbered-hålla högskall kunnaenheternahärmedSyftet är attupprättas. en
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skap. Då svensk specialistmedverkan aktualiseras skall den efterfrågade enhe-
insatsberedskap snabbt kunnatens höjas. En enheterna skall ingå i snabb-av

insatsstyrkan enligt nedan. Kommandot bör vidare hålla kader snabbten av
tillgänglig personal för tjänstgöring militärobservatörer och stabsofñce-som

for specialistuppdrag.samtrare
Försvarsmakten bör inom det internationella kommandot organisera en

snabbinsatsstyrka skall bestå mekaniserat skyttekompani,ettsom av
ledningspersonal specialenheterna enligtsamt kompanis storlek.en av ovan av
snabbinsatsstyrkan bör kunna insättas i krisområde femton till dagartrettioett
efter regeringens beslut. sammansättningen från olika specialenheter i styrkan
skall kunna långsiktigtskifta tiden beroendeöver internationell efterfrågan
och nationell kompetensutveckling. Insatser utomlands med denna styrka bör
begränsas till högst månader. årEtt efter avslutad insats börsex
snabbinsatsstyrkan ånyo insatsberedd.vara

Den specialenhet 1998 ingår i snabbinsatsstyrkan ingenjörs-är ettsom
kompani med ammunitions- och minröjningskapacitet.

Denna utveckling snabbare insatser kan dock medföra problem.mot
Ofta kan det bli frågan in i konflikt redan innan klar bildattom en en

den och vilka de stridande kunnat erhållas. Samtidigtärparternaav av
kan självklart tidigt ingripande leda tillett många risker undviksatt

själva konflikten kvävs i sin linda.attgenom
En utvecklingslinje också kan betydelsefull denärannan som vara
syftar till fylla kompetensgapet mellanatt de militära truppinsat-som
och de polisiära. Skapandet gendarmeriförband har diskuterats.serna av

Dessa skulle komma uppbyggnad motsvarandeatt vad s.k.en
nationalgarden eller inrikestrupper brukar ha, det vill relativtsäga tungt
beväpnade styrkor huvudsakligenmed polisiära uppgifter.



fredsfrämjandedenforReglerna2

verksamheten

denskilda nivåerregler på utgörolikakapitel behandlar deDetta som
verksamheten.fredsfrämjandeför denförfattningsmässiga ramen

kap.10utomlands finns isändasfårsvenskRegler när rege-truppom
iregleratsfall harutsändande i vissaförFörutsättningarringsformen.

utomlands. Deför tjänstgöringstyrkaväpnad1992:1153lagen om
för-huvudsakligen iutlandsstyrkan finnsbestämmelsernanärmare om

och iFörsvarsmakteninomutlandsstyrkan1984:309ordningen om
tillförmåner1984:31FFSförordningenförmånema ifråga omom

Försvarsmakten.utlandsstyrkan inomanställd i

Äldre regleringar2.1

fredsfrämjandeÅr tilltruppbidragsvenskaförformerna1964 angavs
uppsättandeförriktlinjergodkänderiksdagenverksamhet attgenom

FN-tjberedskapsstyrka försvensk änst.användandeoch av en
tillgodosekunnastyrkasådanmedAvsikten attsättaatt varenupp
syftevärlden ihelst i attför FNföstahandsbehovet insats var somaven

användasockså kunnaskulleStyrkanordning.ochupprätthålla lugn
olyckor.ochnaturkatastrofermedsambandhjälpverksamhet ivid
organi-skulleden600 ochlskullestyrkananställda iAntalet ca.vara
skulleBataljonernateknikerkontingent.bataljoner ochi två enseras

Tekniker-ordning.upprätthållandeförochför vakttjänstutrustas av
tek-igångoch hålladrivakunnauppgift skullekontingentens attvara

transportledning. Kon-ochsamhällsanordningarbetonade utövaniskt
ochstabs-ochilygtransportenhetomfattaocksåskulletingenten enen

observatörstrupp.
kungörelsenutfärdade regeringenriksdagsbeslutdettaMed stöd av
kungörelsenEnligtFN-tjänst.beredskapsstyrka isvenskl967:l8 om

tillställasskulleberedskapsstyrkasvenskbeslutakunde regeringen att
fredsbevarande operationer.deltaförfogande for iFN:s att
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väpnad styrkaregeringsforrnen innebär svensk1974Den attnya
detdet,sändas till land riksdagen tillåterendast får ärannat omom
skyl-ellerlag för åtgärdenmedgivet förutsättningarnai omsom anger

överenskommelseinternationelldigheten vidta åtgärden följeratt av
dettaföljdriksdagen. Someller förpliktelse har godkänts en avsom av

fär sända FN-truppöverfördes bestämmelser regeringen utom-attom
förberedskapsstyrka FNsärskild lag, 1974:614lands till lagen omen

förordningeninfördes ireglerna kungörelsetjänst. övriga i 1967 årsDe
sistnämndaberedskapsstyrka för1976:152 FN-tjänst. Dennaom

förordningen 1984:309förordning 1984ersattes omav
beredskapsstyrka för FN-tj änst.

det alltmerblevoch början 1990-taletUnder slutet 1980-taletav av
skulle kunnainternationella fredsbevarande operationertydligt att

huvudmannaskapoch underi former änkomma äga annatatt rum nya
radikalt underförändradessäkerhetspolitiska läget i EuropaFN:s. Det

Samarbetet i Kon-upplöstes.denna tid. Järnridån föll och Sovjetstaten
till Orga-ESK leddeferensen säkerhet och i Europasamarbete attom

bildades.OSSE Motför säkerhet och samarbete inisationen Europa
lagenbefogenheter enligtdenna bakgrund kunde regeringens om

lagför begränsade. Dennaberedskapsstyrka för FN-tjänst visa sig vara
tjänstgöringförväpnad styrkadärför lagen 1992:1153ersattes av om

ändradessamband lagen infördesutomlands. med denI namnetatt nya
förordningentillberedskapsstyrka förförordningen FN-tjänstpå om

utlandsstyrkan Försvarsmakten.inomom

Regeringsformen2.2

infår regeringenregeringsforrnenEnligt kap. 9 § sätta10
får svenskriket. övrigtförsvarsmakten vid Iväpnat motangrepp

land endasteller sändas tillväpnad styrka in i stridsättas annat om
för-lagmedgivet iriksdagen medger det, det är som angerom

åtgärden följerskyldighet vidtaför åtgärden ellerutsättningarna attom
godkäntsförpliktelse harellerinternationell överenskommelse somav

riksdagen.av
föremål förriketväpnad styrkafår inAtt regeringen ärnärsätta

möjligtintesådan situationhar sin grund i det i ärväpnat att enangrepp
riket inteavvakta riksdagsbeslut. När motväpnatatt ett angrepp

utlandettillsända väpnad styrkaföreligger kan regeringen endast om
föreligger.särskildanågon de situationer nämnts ovansomav

godkäntharindirektdem direkt ellerGemensamt för riksdagenär att
förutsättningarna för den.åtgärden eller
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riksdagen godkäntförsta de särskilda grundernaDen är attattav
hösten 1993sänds utomlands. exempel på detta då SverigeEtt ärtrupp

Även tilluppdragetskickade 880 soldater Tuzla-området.till om
fredsfram-huvuddelen fredsbevarande karaktär ingick ävenvar av
riksdagen.vilket beslut fattastvingande medförde måsteattmoment, av

Även IFOR-styrkan Bosnien-samband med deltagande i ii Sveriges
konstateradesinhämtades riksdagens medgivande.Hercegovina Det att

eftersom denstyrkan skulle fredsbevarande uppgifter,inte enbart ha
"befogenhet tvångsmedel gårskulle ha tillgripa militära utöveratt som

självförsvar".strikt
väpnadandra kompetens ingrunden för regeringensDen sättaatt

förutsättningarnadet lagutomlands medgivet iär att ärtrupp som anger
be-lagar där regeringenför åtgärden. Riksdagen beslutat tvåhar om

frågor.myndigas på hand besluta i sådanaatt egen
för tjänstgöring1992:1153 väpnad styrkalagenDen ärena om

utomlands. Enligt denna får på begäran Förentalag regeringen av
OSSEeller för säkerhet och samarbetenationerna Organisationen

verksamhet.för fredsbevarandeställa väpnad styrka till förfogandeen
fredsfrämjandeandra lagen utbildning för1994:588Den är om

tillväpnad styrkafår sändaverksamhet. Enligt denna lag regeringen
fredsfrämjandedeltaga utbildning förutlandet den mån denna skall ii

kom tillverksamhet internationellt samarbete. Lageninom förramen
styrka tillväpnadför befogenhet sändafrämst regeringen attatt ge

för PFF.övningar samarbetet inominom ramen
fårhörandetredje riksdagenssituationen då regeringenDen utan

internationellsända utomlands det följerdå överens-ärtrupp enav
stadgande har tillkommitkommelse godkänts riksdagen. Dettasom av

medlemsstaternatill innebärmed hänsyn 43 FN-stadgan, ärattart. som
tillväpnade styrkorsäkerhetsrådets anmodan ställaskyldiga påatt

rådets förfogande.

väpnad styrka2.2.1 Begreppet

dåderegleras regeringsfonnen situationerVad i 10 kap. 9 § ärsom
hindrar intestyrka utlandet. Bestämmelsenväpnad får sändas till att

ibeväpningutomlands. såsvensk beväpnad sänds Det inteär atttrupp
Regeringsformensväpnad.sig styrka skallgör att ses somen

förstyrka kan ha beväpningbestämmelse har tolkats på så sätt att en
väpnad.självförsvar för skull betraktasdenutan att som

beväpnaddär och för sigexempel iEtt regeringen truppsänt en
Gulf-fältsjukhus tillhöra sändesutomlands riksdagen är närutan att ett
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kriget. begärdeStorbritannien på skulle deltai början 1991 Sverige iatt
aktionen Irak anledningi dess invasion Kuwait. Regeringenmot av av

inhämta samtycke, skulle bidrabeslöt, riksdagens Sverigeatt attutan
fältsjukhus Fältsjukhusetmed bemannat stationerat Saudiarabien.iett

endast beväpnat för självförsvar.ansågs
beslut sedermera föremålblev för konstitutions-Regeringens

utskottets granskning. Granskningen anledning tillinte något sär-gav
skilt uttalande.

väpnad styrka för2.3 Lagen om

utomlandstjänstgöring

utomlandshar lagen väpnad styrka förSom tjänstgöringnämntsnyss om
tillkommit bakgrund bestämmelserna kap. 9 §i 10mot av

innehåller paragrafer.regeringsformen. Den tre
får väpnad förfogande förEnligt § regeringen ställa styrka tilll en

fredsbevarande verksamhet efter frånutomlands antingen begäranen
besluteller efterFN OSSE.ett av

personal skall väpnad för fredsbevarandetjänstgöra i tjänstDen som
uppgiften.verksamhet utomlands skall anställas särskilt förenligt 2 §

skall utlandsstyrkaanställs vidare ingå i inom Försvars-De ensom
anställasde skall väpnade styrkan skallmakten. ingå i denAtt sär-som

skallstyrkanskilt för uppgiften markering rekrytering tillutgör atten
eller arbetsgivareske frivillig grund. Varken Försvarsmaktenpå annan

fredsbevarande verksamhetkan alltså beordra personal delta iatt
utomlands.

kanframgår det antalet regeringen§Av 3 störstaatt personer som
för samtidigtsända utomlands väpnad tjänstgöring 3 000.är

inomutlandsstyrkanFörordningen2.4 om

Försvarsmakten

Inledande bestämmelser

förordningen utlandsstyrkan inominledande bestämmelsernaDe i om
Försvarsmakten omfattar l-3 §§.

ochstadgas skall rekrytera,§ FörsvarsmaktenI l organiseraatt ut-
utomlands utlandsstyrka.bilda styrka för tjänstgöring En mot-en
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medfinns förordningen 1994:642 in-svarande bestämmelse i §2
struktion för Försvarsmakten.

Försvarsmakten bestämmerframgår vidare2 § tjänstgörings-Av att
Verksamhetsområdet föreller tjänstgöringsområden inomområde

vid tillämpning vissahar betydelseutlandsstyrkan. Detta av
förmåner anställda.bestämmelser för deom

civil polis-förordningen skall tillämpas påstadgasI 3 § ävenatt en
utlandsstyrkan.avdelning tjänstgör isom

Anställning m.m.

skriftligt avtal.skall skeutlandsstyrkan enligt 4 §Anställning i genom
allmänna principerordningsbestämmelse. Enligtdock baraDetta är en

påutlandsstyrkan uppkommaavtal anställninggiltigt ikan ävenett om
följaskall anställde förbindaavtalet den sigI attsätt.annat

de föreskrifterförordningen övrigabestämmelserna i samt som
verksamhet.utlandsstyrkansmeddelats för

anställas utlandsstyrkanbör någon istadgas det inteI §5 att som
kräver.kvalifikationer uppgiftenhar högre än

samtidigt innehaanställts utlandsstyrkanEnligt får den i6 § som
tjänstledig frånanställning eller hon dåstatlig han utanärsomannan

blirutlandsstyrkanden anställs isärskilt beslut. Regeln innebär att som
från statlig anställningtjänstledigautomatiskt annan

tidsbegränsadskall enligtAnställningen i utlandsstyrkan 7 § vara
skall enligtAnställningstidengälla för högst månader.och får 25

och tjänstgöringenomfatta både utbildningen i Sverigehuvudregeln
utbildningstiden.endast förDock får anställning skeutomlands.

månader.uppsägningstidutlandsstyrkan gäller enligt 8 §I treen av
tidigare.den anställde slutar Omfår dock medgeFörsvarsmakten att

föregårvid den utbildninganställde blir godkändden inte som
anställdedock denfår arbetsgivarenutlandstjänstgöringen säga upp

förbundit sigMed tanke på Sverigemånads uppsägningstid.med atten
denuppgift måstevärldssamfundet sköta vissförhållande tilli att en

möjlighetdet finnsuppsägningstiden så långgenerella sättaattattvara
uppsägningstidenskälet tillersättningsstyrka. Detta sattsär attupp en
anställningsskydd.lagen 1982:80stadgaslängre den iän som om

anställ-lagenandra stycket gäller inte 15-17Enligt §8 om
bestämmelserför de anställda utlandsstyrkan. I dessaningsskydd i

anställningtidsbegränsadskyldigheterarbetsgivarens när enanges
ianställningsskydd skall arbetsgivarenupphör. Enligt § lagen15 om

anställningtidsbegränsadanställd meddelandevissa fall attom enge en
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denfortsätter tills vidare. detta krävs dock antingenFörinte att
tillfälligt tolv månader under denanställde anställd minstvarit senaste

fråga säsongsarbete.treårsperioden eller detatt är om
finnsförordningen utlandsstyrkan inom FörsvarsmaktenI 9 § enom

disciplinförseelser krigsmän,upplysning lagen 1986:644att om av
fel-för de anställda utlandsstyrkan.gäller i Hänvisningen ärävenm.m.
meddiscipilinförseelser krigsmän, haraktig. Lagen ersattsavom m.m.

disciplinansvar totalförsvaret,lagen 1994:1811 inom m.m.om
vid det allmännainnebär särskilt sidanDisciplinansvaret ett ansvar av

disciplinansvar kan denEnligt lagentjänsteansvaret. somom
instruktion elleråsidosätter vad han eller hon på grunduppsåtligen av

disciplinpåföljd. olikaiaktta åläggas Deorder har i tjänstenatt
löneavdrag utegångsförbud.påföljdema ochvarning, extratjänst,är

Ärenden chefen fördisciplinansvar Försvarsmakteninomprövas avom
den slag där den enskilde Ettdet förband eller enhet tjänstgör.annatav

disciplinpåföljd överklagas till allmän domstol.beslut kanom
utlandsstyrkan FörsvarsmaktenEnligt förordningen inom10 § om

tjänsteställning.utlandsstyrkan tilläggaskan den anställs i militärsom
organisationsplanenoch skall följaBeslutet fattas Försvarsmaktenav

civilabestämmelse det möjligt de iför utlandsstyrkan. Denna gör att ge
tjänstegrad undersjukvårdspersonal, militärutlandstyrkan, till exempel

tjänstgöringen.

Ijänstgöring m.m.

behandlas 11-13 §§.Frågor tjänstgöringen iom
skyldigutlandsstyrkanden anställd istadgasI 11 § är attäratt som

tidutomlands. denutbildning och Utövergenomgå tjänstgöraatt som
krävs förtid Sverigeför detta kan anställningen bestå iåtgår somav

utryckning.och for ochoch andra förberedelser avrustninginryckning
har tjänstgöraden anställde inte någonmärkaAtt rättär att att

sändafritt välja intestår alltså arbetsgivarenutomlands. Det utatt att en
föreutlandstjänstgöringenanställd eller avbrytaviss att

anställningstidens slut.
bestämmerEnligt omfattar utbildningen, regeringen inte12 § om

för personal. Förför befäl och två veckor övrigfyra veckorannat,
utbildning.anställda tillkommer veckors allmämnilitärkvinnliga två

inryckning och utryckning ingår inte itid krävs förDen som
utbildningstiden.

skallinte bestämmerOm regeringen tjänstgöringen utom-annat,
månader. observatörer ochlands enligt § längst sju För13 perso-vara

månader.dock längsta tid 13 Ut-nal vid högkvartersstab gäller en om
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Försvarsmakten bestämmervadtid anställde enligtdenna denäröver
för förbere-krävsden tidutomlands undertjänstgöraskyldig att som

materielöverlämnandeoch föravvecklingsarbetedelse- och m.m.av
förhindrastill Sverigetid då återtransportgäller under sådanDetsamma

förhållanden.extraordinäraeller andrakrigfördröjs på grundeller av

bestämmelserSärskilda

utlandsstyrkan inomförordningenbestämmelserna iövrigaDe om
bestämmelser"."särskildarubrikenharFörsvarsmakten, 14-20 §§,

förmånerbestämmelsersärskildadet finnspåminns14 §I att omom
förordningenhuvudsakligen ifinnsanställda utlandsstyrkan. Dessaitill

utlandsstyrkan inomtill anställd iförmåner1984:31FFS om
ellerregeringenenskilda beslutdeFörsvarsmakten, iäven sommen

meddelar.Försvarsmakten
förFörsvarsmaktenoch1997gäller sedan januaril15 § ansvarger

för deskallFörsvarsmaktenrehabilitering. attskadades ansvara
åvilarförsäkringallmänkap. lagenenligt 22åtgärder enomsom
skadas.utlandsstyrkananställdutförda iblirarbetsgivare om en

dennesfrånskadades arbetsgivaredenBestämmelsen löser inte ansvar
iställetTankenförsäkring.allmän attärenligt lagen om
fall då dendesköts irehabiliteringentillskallFörsvarsmakten attse

såhararbetsgivareskadadesdå denanställning ellerskadade saknar
kommerrehabiliteringtveksamtdetbegränsade äratt enomresurser
skadatsdemavseendeBestämmelsen skall tillämpastill stånd. som

år 1992.efter utgången av
modifierasdisciplinansvarbeslutafårReglerna avomvem somom

tjänstgöraskallutlandsstyrkananställdade i16 Där sägs att anses
innebärDettaenligt 12utbildning attenhet där de genomgåttdenvid

disciplinärenden.beslutar ichefen för detdet regementetär som
utlandsstyrkan,ienskilda kontingentenfår chefen för denDessutom

kommendörkapten,överstelöjtnant ellerlägst samteller honhan ärom
regel hardisciplinärenden. Dennabesluta ichefen för SWEDINT

behörigskall finnas någon prövaför det atttillkommit att
upplösts.utlandsstyrkanenhet inomdisciplinansvarsfrågor sedan en

lö-utlandsstyrkansförförnödenheterochfårEnligt 17 § utrustning
ochförasbestämmelsergällandeunderhåll hinder utpande utan urav

tullbestäm-exempeltillbestämmelserlandet.i Deåter in äravsessom
införsel vissabestämmelsermelser och varor.avom

utlandsstyrkanuppgifter Sverigestadgas för iI 18 § att avsersom
Anställ-personal.ytterligareanställasarbetskrafttillgängligfår utöver
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ningarna skall falli så tidsbegränsade. Försvarsmakten har såledesvara
möjlighet anställa personal tidsbegränsadmed anställningatt utöveren

vad lagen anställningskydd tillåter.om
Även den inte anställd vid utlandsstyrkan kan, enligt 19ärsom

tilläggas militär tjänsteställning under tjänsteresor till utlandet. Beslut i
detta avseende fattas Försvarsmakten. En motsvarande regel harav
införts ofñcersförordningeni 35 § 1994: 882. Bakgrunden till regeln

officeraresvenska lågahar grader internationellt Därför kanär att sett.
det anledningfinnas höja tjänstegraden vid utlandsresor.att

Slutligen stadgas i 20 § beslut tillsättning utlands-tjänst iatt om av
fårstyrkan inte överklagas.

2.5 Förordningen förmåner till anställd iom

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Arvode

första paragrafemaDe i förordningen förmåner till anställd itre om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten vilken lön den anställde får.styr

Enligt § får den anställde arvodel enligt de grunder Försvars-
makten efterbestämmer hörande Arbetsgivarverket. I frågaav om
civilpoliser skall Försvarsmakten istället höra Rikspolisstyrelsen.
Utöver detta arvode har anställdade till särskilt tillägg. Tilläggeträtt ett
skall lika för alla på plats och skall bestämmas medvara samma
utgångspunkt från tjänstgöringsförhållandena på platsen. det medOm
hänsyn till tjänstgöringens eller andra omständigheter finnsart
särskilda skäl skall dock tillägg utgå. fråga avdrag fråninte något I om

skallarvodet bestämmelser kollektivavtal gälla förstai 21 § 5 mom.
avd RegelnSA-F. innebär arbetstagare uppbäratt en som
reservstatsarvode skall ha löneavdrag motsvarande fyra femtedelar av
arvodet. Reservstatsavtalet kollektivavtal för officerare harär ett som
slutat sin anställning förtid, fortfarandei Försvarsmakten i men som
tjänstgör utsträckning.i viss

Enligt § skall fullgör flygtjänstgöring flyg-2 anställd haen som
tillägg enligt de regler för yrkesofficerare.gällersom

I 3 § stadgas arvode, särskilt tillägg flygtillägg skall betalasochatt
i svenska kronor.ut
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Reseförmåner m.m.

reseförmåner anställda ibehandlas de utgår till4-11I som
utlandsstyrkan.

utryckningvid inryckning ochFörmånerna 4 Denstyrs an-av
därfrån hemorten och till denställde får fri inom Sverige åter ortresa

sker.i sker eller varifrån från Sverigetjänstgöringen Sverige avresan
Försvarsmaktens bestämmande kan den fria istället utgåEnligt resan

vistelseorten.för från och till den ordinarie tjänstgöringsorten ellerresa
Även anställning utlandsstyrkan påde den söker i gör ersättsresor som

betalasResekostnadsersättning och traktamentemotsvarande sätt. en-
bestämmelsernabestämmelserna allmänt reseavtal. iligt i ARA Att

gäller allmänt förtillämpas innebär reglerARA stats-att samma som
anställdedock under dag då denanställda. Traktamente utgår inte avre-

hit.från eller återkommerSverigeser
sådanVidunder Sverige regleras iörrnånema 5F itjänstgöringen

ÖVA avtalden anställde förmåner enligtfår 2-4tjänstgöring om
verksamhetvid övningsverksamhet ochsärskilda villkor viss annan

ÖVA har tillinnebär arbetstagareinom Försvarsmakten. §2 rättatt
kaneller grund verksamhetens kravfritt logi då han hon på inte an-av

ÖVA tillanställdebostad. har denvända ordinarie Enligt 3 §sin rätt
dygn. Tilläggettjänstgöringstillägg på 62 krfria måltider samt ett per

anspråkidygn vilket åtta timmar tagitsskall betalas för varje änav mer
tillhanda-fall arbetsgivaren inte kanför eller tjänstgöring. deövning I

och förrätt-motsvarande traktamentefria måltider skallhålla ersättning
ÖVAskall ersättning föristället Dock enligt 4 §ningstillägg ute-utges.

då antaletmed överlevnadsövning,bliven sambandmåltid inte iutges
syfte.till övningens mål ochmåltider anpassats

har intekan kvar under tjänstgöringenAnställd bo hemma rättsom
ÖVA. inte vistasgäller dentill enligt Detsammaförmåner 2- 4 som

Undertjänstledighet.sjukdom ellerpå grundpå tjänstgöringsorten av
sjukvårdsinrättningelleranställd sjukhusden tid intagen påär annanen

ÖVA, intetjänstgöringstillägg för dagtid enligt 4 §dockutgår om
beslutarFörsvarsmakten annat.

ivid tjänstgöringFörsvarsmakten får bestämma ersättningenatt
och förrätt-traktamentefall skall utgå såsomSverige istället i vissa

anställ-särskildaavtalningstillägg enligt och § FARAARA 2 om
vid byteförmånerningsvillkor vid och förrättningtjänsteresa samt av

inne-bestämmelserna och FARA tillämpasarbetsort m.m.. Att i ARA
gällerallmänt för statsanställda. Dettaregler gällerbär att samma som
hög-observatör, för tjänstgöring ideltar i utbildning tillden som

dengällerkvartersstab eller för tjänstgöring i Korea. Detsamma som
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efter hemkomsten till Sverige deltar i avrustningsstyrka eller tjänstgör
instruktör.som

Enligt utgår förmåner utbildningskurser6 § under utomlands enligt
bestämmelserna i utlandsreseförordningen 1991 1754.:

regleras de förmåner utgårI 7 § under förrättning utomlands. Isom
förrättningen inräknas också för fråntiden Sverige och åter. Vidresa
sådan förrättning har den anställde till fria fritt nattlogi, frirätt resor,
kost och traktamente. Traktamentet skall utgå med beloppett mot-som

det15 dagtraktamente gäller på förrättnings-procentsvarar av som
platsen enligt utlandsreseforordningen. fria frånDe resorna avser resor
bostadsorten åter. frittoch nattlogi kan skallOm inte erbjudas ersätt-

styrktaning utgå för kostnader. Kostnaden får dock högreinte änvara
skäligt. motsvarande friaPå gäller då måltider kan erbjudasintesätt att
den anställde får dagtraktamentet förersättning förrätt-motsvararsom
ningsplatsen utlandsreseförordningen.enligt Utlandsreseförordningen

också för vad får utgå i resekostnadsersättningutgör samtnorm som
nattlogiersättning för och traktamente fårunder Sådan ersättningresa.

inte med högre belopputgå vad den skulle ha utlands-gjort enligtän
reseförordningen. Om den anställde tjänstgör ochobservatör isom
samband med ankomsten till tjänstgöringsorten inte kan använda sitt
nattlogi har han eller hon till ersättning. gällerDetsammarätt natt-om
logiet inte kan utnyttjas samband med bytei bostadsort eller vidav
återresa till Sverige. bestäms och denErsättningen Försvarsmaktenav
får inte utgå under fjorton dagar Slutligentjänstgöringstiden.änmer av
stadgas de förmåneri §7 i paragrafen bara utgåratt angessom om

förmånermotsvarande inte betalas annan.av
Enligt får den kostnadsfritt8 § anställde medföra bagage m.m. un-

der till förrättning utomlands eller till utbildningskurs utomlands.resor
vilken omfattning detta fårI ske bestäms Försvarsmakten.av
Den anställd för tid månaderminst har enligt 9 §ärsom en om sex
till fri hemresa till bostaden Sverige. anställd underi Omrätt en en

tjänstgöring utomlands tillfälligt kommenderas for tjänstgöring i Sve-
ÖVA.rige utgår förmåner enligt 2-4 gäller denDetsamma om an-

ställde förvistas i Sverige sjukvård eller konvalescens.
Utöver angivna förmåner har den anställde enligt till11 § rättovan

Ävenkostnaderersättning för för och eller liknande. före-visumpass
skriven läkarundersökning sistnämnda falloch vaccinering iersätts;
enligt vad Försvarsmakten bestämmer.
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amiljeförmånerF

ellerhögkvartersstab iobservatörer, itjänstgördemFör ensomsom
reglerasfamiljeförmåner. is.k.utgår Dessadelegation i KoreaSveriges

12-13 §§.a
anställ-tolvmånadersperiodför varjeEnligt utgår ersättning12 § av
till för-förrättningsplatsen ellerfrånför hemresaningstiden resaenen

förutgåroch bam. Ersättningenför maka eller makerättningsplatsen
anslutnings-kostnader föroch for oundgängligaturistklassflygresa i

denförlängs haranställningstidenoch for övernattning. Om an-resa
månader.redan efterför ytterligareställde till ersättningrätt sexresaen

förolycksfallsförsäkringochför särskild sjuk-ersättningVidare utgår
forrättningsplatsen. Förmedföljt tillmaka och barn demake eller om

vadenligtskolgångkostnader förbetalas dessutommedföljande barn
for visumkostnaderSlutligenbestämmer.Försvarsmakten ersätts pass,

medföljande.föroch vaccinering
vidmakamed make ellersambo jämställasskallEnligt §13

adressfolkbokförda påvaritsambornatillämpning 12 § sammaomav
bam under år18år. Med barn ävensedan minst ett menavses egna
fosterbam.barn ochmakas barn, sambosellermakes

i tjänst-till säkerhetensärskilda med hänsynfinns skäldetOm
familjeför-dra inFörsvarsmakten enligt 13 §fårgöringsområdet, a

före-skälmånader. sådanaNärviss tid dock högstundermånerna sex
för makekostnader för sådanaFörsvarsmaktenligger får ersätta resor

till förrätt-platslämpligföretas tilloch barneller maka änannansom
ningsorten.

Övriga förmåner

främst förmånergällerförmåner. Dettabehandlas övriga14-21I
personskada.sjukdom ochmed anledning av

denFörsvarsmakten dentillhandahåller utrustningEnligt 14 § som
dendetta kantjänstgöring. Utöveranställde för sinbehöver som

anställd fåkvinnligför katastrofhjälpspecialenhet ettanställts i samt
anställdedenbestämmer. OmFörsvarsmaktenutrustningsbidrag som

utrustning Försvars-hon köpa denhan eller fåönskar det kan som
tillhandahällit.makten

försäkrad enligtanställde enligt 15 §Under tjänstgöringen denär
tjänstegrupplivförsäkring.avtalet statensom
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Sjukvårdsförmänema regleras i 16 Under tjänstgöring inom lan-
det får den anställde sjukvårdsförmåner enligt kollektivavtal
bestämmelser i kap. första12 avd. SA-F för tjänsteman i
förmånsgmpp A. Under tjänstgöring utomlands får den anställde fri
sjukvård den måni förmånmotsvarande inte bereds honom i annan
ordning.

Enligt 17 § utgår för sjukdomersättning eller skada under tjänst-
utomlandsgöring enligt de grunder lagen arbetsskade-isom anges om

försälciing. I tjänstgöringen utomlands inbegrips färd från Sverige till
förrättningsplatsen och förutsättningåter. förEn ersättning dockär att
skadan eller sjukdomen skulle medförtha till ersättning enligt lagenrätt
1977:265 statligt personskadeskydd. Denna svårlästa for-någotom
mulering har sitt statligti den tid då anställda omfattadesursprung av
arbetsskadeförsäldingen ersättning till dem vid motsvarande skadamen
betalades direkt statsbudgeten. Regeln innebär emellertidöver att
prövningen skada eller sjukdom ådragits arbeteti skall görasav om en
enligt antingen lagen arbetsskadeförsälqing eller lagen statligtom om
personskadeskydd beroende vilkenpå lagarna det förmån-av som ger

RÅligaste förresultatet den enskilde. Jämför 1995 ref. 75.
andraI § stycket upplyses bestämmelser17 förersättningattom om

finnspersonskada också i avtalet ersättning vid personskada.om
delEtt viktig skyddet för de anställda utlandsstyrkan deni ärav

riskgaranti, förordningen.utgår enligt 18 § i enligtErsättningsom
riskgarantin betalas vid bestående invaliditet eller vid dödsfall grundpå

skada eller sjukdom i 17 vidErsättningen utgårav som avses
fullständig invaliditet och vid dödsfall med basbelopp22 enligt lagen om
allmän försäkring. Vid invaliditetlägre grad utgår lägre beloppav

invaliditetsgraden.motsvarande nedre för skallDen ersättninggränsen att
utgå fem invaliditetgrad.är procents

vid dödsfallErsättning betalas till dödsboet och ersättningen
vadminskas med tidigare utgivits såsom för invaliditet.ersättningsom

Vidare skall ersättningen alltid minskas med förvad skadasom samma
eller sjukdom utgått från FN eller OSSE. Någon till denersättning en-
skilde kan inte utgå från någon dessa be-organisationer. Däremotav
talar FN för kostnader förersättning soldaterstats att statensen en av
skadats fredsfrämjandeunder tjänstgöring med skade-50 000 USD per
tillfälle.

I 19 § regleras särskilda sjukförmåner för skador och sjukdomar
och arbetsofönnåga.i 17 § medför hel sådan skadaOmsom avses som

eller sjukdom medfört hel arbetsoförmåga sjukperiodutgår under en
högst dagar90 ersättning motsvarande vad den tidigare anställdeom

fått i arvode och flygtillägg. Ersättningen utgår för tid då denäven
anställde frånavstängd arbete på grund risk för överförandeär av av
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anställningen iådragit underhar sigeller hon kanhansmitta antassom
sjukperioden hadockskall utgå måsteersättningutlandsstyrkan. För att

slut.från anställningens180 dagarinträffat inom
livränta,med avlöning, pension,skall minskasenligt 19Ersättning §
anställdeden tidigaremotsvarande förmånellerunderstöd somannan

med sjuk-skeskall ocksåsjukdomsperioden. Minskningfår under
lagenförsäkring ellerallmänenligt lagenutgårpenning omomsom

arbetsskadeförsäkring.
minskningsregeln ienligt får19 §tid då ersättningUnder den utges

Eftersomeffekt.märkligförsäkringlagen allmänkap. 4 §3 enoma
ersättningarmed allaskall minskassjukpenningden innebär att som

sjukpenning-den10och överstiger %arbetsgivarenutges avsomav
betala helaFörsvarsmakten fåinkomsten, kommergrundande att er-

sjuke.till densättningen
undersökning förskall genomgåanställdhar attEnligt 20 § somen

eller förföreligger enligt 17 §till ersättning attkonstatera rätt er-om
ersättning.tillupphörtanställningenefterinvaliditetsintyghålla rättatt
ersättningfrågagäller ienligt de principerskall utgåErsättning omsom

förordningenmil. Dettamedel till Vittnenallmänna styrs avav
korthetIallmänna medel till vittnen,1982:805 ersättning mm.avom

ellermistad inkomstuppehälle ochutgår förersättninggäller att resa,
för tågkostnadenutgår förReseersättningenekonomisk förlust.annan

mil.krbetalas 12bileller motsvarande. Omklassandra använts per
med högstnattlogidag och förkrmed högst 60utgårTraktamente per

krmed högst 300utgårför mistad inkomstErsättningenkr.400 m.m.
dag.per

statligaanställde omfattas pensions-denframgår§Av 21 att av
anställningstiden.underbestämmelser

Ledighet

§§.regleras i 22-23ledighetFrågor om
enligt 22 §tillanställde hardenVilken rätt styrs avsemester

föravd,första SA-Fkap.kollektivavtal 10ibestämmelserna
undantagDock gällerA. attförmånsgruppitjänsteman som

och medtillmed april åroch ltiden frånskall räknassemesteråret ett
påföljande år.31 mars

bestämtFörsvarsmaktenenligt vadbeviljasledighetVidare gäller att
ledighetBeslutfastställt.och OSSEgrundertill de FNmed hänsyn om

denutlandstyrkan. Ominomden enskilda enhetenchefen författas av
för-påutanför förläggningenledighet vistasunderanställde
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rättningsplatsen får han eller hon andrainte reseförmåner trakta-än
enligt 7mente

Enligt 23 får§ ledighet beviljas enligt de grunderäven annan
Försvarsmakten bestämmer. Vid sådan ledighet beslutar
Försvarsmakten avdrag från den anställdes förmåner.om

Särskilda bestämmelser

Ett ökat skydd tillförsälcras inte bara de anställda i utlandsstyrkan. En-
ligt gäller bestämmelserna24 § i 18 § riskgaranti förstatens ävenom
personal inte anställd utlandsstyrkani under tjänsteresorärsom
utomlands berör utlandsstyrkans verksamhet. bestämmelseDennasom
omfattar exempelvis utfördem till utlandsstyrkan.transportersom

fråga stabsbidragI gäller enligt 25 § chefen för bataljonattom en
eller självständig enhet utlandsstyrkan under tjänstgöring ut-annan ur
omlands får disponera högst det belopp Försvarsmakten be-som

gällerDetsamma för personalvårdsverksamhet under tjänst-stämmer.
göringen utomlands. medlen för personalvårdsverksamhetAv får
respektive chef falli trängande låna skäligt belopp underlydandetillut
personal för täcka oförutsedda utgifter for resekostnader.att

Regler överklagande finns i 26 stadgasDär attom m.m.
ersättning enligt första skall17 § stycket bestämmas och betalas ut av
allmän försäkringskassa. enligtErsättning 18-20 skall däremot
beslutas och betalas Försvarsmakten eller myndighetut av annan som
Försvarsmakten bestämmer. Vidare gäller frågai ändring ochom
överklagande beslut i ärende handläggs allmän för-av som av
säkringskassa förstai instans 20 kap. 10-13 allmänlagenatt om
försäkring skall tillämpas. Andra beslut enligt skallförordningen över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol och vid överklagande till
kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Tillämpningsföreskrifter m. m.

Enligt får27 § Försvarsmakten utfärda föreskrifter för verkställighet av
förordningen. fråga skall detta dockI 17 § ske i samråd med Riks-om
försäkringsverket.



Risker vid internationellt3

fredsfrämjande arbete

psykiska och fysiskabehandlas de risker för denkapitel olikadettaI
för samband medanställd utlandsstyrkan sig ihälsan i utsätterensom

skadestatistik och vilken månVidare redovisas iutlandstj änstgöringen.
jämfört med andrariskerna högaär grupper.

utlandsmissionvidRiskerna3.1 en

försiginternationellt fredsfrämjande arbetedeltar iDen utsättersom
utförsberoendeskiljer på tjänstgöringenskaderisker. sigDessa var

Bidragande till hög rislcnivåkonflikt denoch vilken äravser. ensom
konflikt eller kort efterunder pågåendeockså insats görs enenom en

också haanställde har kanVilken befattning denvapenvila. stor
betydelse.

identifieratskador harmed förebygga SWEDINTarbeteI sitt att
risker.åtta huvudgrupper av

förstörelsedrabbats ochländer krigviktigt problem i ärEtt avsom
flerakan hävaoch Tillgång tillförsörjning med rent vattenmat vatten.

till färskgäller tillgångendag.timmars arbete varje Detsamma mat.
olikafinns ihälsorisk de sjukdomarEn smittsammaär somannan

från malaria till parasitergälla alltvärlden. kandelar Detta somav
med be-ochbarfota. Riskerna ökar också igårsprids till den attsom

förfredfrämjandetilllcrigshärjat land drasfolkningen i atttrupperen
eller erbjudaidka handel tjänster.

risker.och insekterbreddgrader innebär djurVid störrevarmare
utsträck-och i heltfinns giftiga spindlarExempelvis annanormar en

Sverige.ning iän
nyligenfaror områdekan utlösa iTill de situationer ett somsom

visarErfarenheter från Bosnienhör demonstrationer.skakats krigav
ofta kanorsak,haft begravningar,sammankomster t.ex.att som annan

politiska manifestationer.övergå i
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Bosnien har särskiltI problem kallat före-"slivoslqutning"ett
kommit. syfteI skjuts det byar eller hus nattetid. Detatt överprovocera
förekommer också skjutningen sker de fredsbevarandeatt över trup-

förläggningar. Syftet med dessa skjutningar träffainte ochär attpemas
skada och psykiskattutan utövaprovocera press.

förekommerrisker behöver relateradeDe inte till självasom vara
konflikten. händer fredsbevarandeDet enskilda föratt utsättstrupperur
sådant rån, misshandel extremfalletoch i blir gisslan.tagnasom som

händelserDenna kan naturligtvis försök ellertyp attav vara provocera
ske syfte uppnå politiskai fördelar, det kan också sigatt röramen om

kriminalitet. I krigsdrabbade länder kan rättsväsendet i upplös-ren vara
ning.

ordningsmaktenAtt spel bidrar till riskmoment:satts ännu ettur
trafiken. de skadorMånga förekommer har samband medav som
trafiksituationen. Under konflikt har ofta delar blivitvägnäteten av
förstört och andra delar minerat. belastningen på deDettaär gör att
farbara blir högre. saken hör bilarnaTill ofta dåligtivägarna äratt
skick.

kanske hotetDet åtminstone i de områden varitstörsta utsattasom-
för krig och oexploderad olyckordeminor Avär ammunition. som-
förekommit i Bosnien har relaterade där-37 % varit till ochminor,
ibland de allvarligaste. Skador kanmånga uppkomma bådeav genom
olyckshändelse eller vid aktiv erfarenheterminröjning. Internationella

handen allvarligtvid minröjare dödas och två skadas 5attger en per
röjda Bland de anställda utlandsstyrkan dock skade-000 minor. i har

nivåerna hittills varit lägre.avsevärt
Vid sidan dessa fysiska faror föreligger risk för psykiska skador.av

Riskmomenten ofta identifierbarainte lika lätt vad gäller fysiskaär som
skador. händer till allvarligaDet exempel vid olyckor denatt som
drabbas fysiskaden skadan får några psykiska problem,inte utan attav
det istället karnraten stod bredvid och händelsensågär som som
drabbas.
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förekommerskadorVilken3.2 typ av

med hänsynförekommervilka skadorheltäckande bild ärEn somav
dock ihar vissFörsvarsmaktenintegritetsproblem svårtill upprätta.att

tillskrivelsefysiska skador ibilden vadredovisatmån enavser
de1996.1 redovisningFörsvarsmaktensaprilden 30regeringen upptog

grundpåde repatrieratsallvarligt.skadats De ärnämns somsomsom
till januari 1996,september 1993 29från den 20skada under tidenav

halvt år.ungefär två ochdvs. under ett
grundtill Sverige påperiod återsändes 35Under denna avpersoner

vanligasteolika slag. DetSkador förekom mångaskadats.deatt varav
avskuren häl-lår ochskottskada ioch fötter, inklusiveskador på ben

medminskadordrabbadesstycken.fall åtta FyraDessa avvarsena.
skallen,följd. skadadebenen Treframför allt skador i ögonentresom

fick skador på inreeller enskilda fingrar. Fyraoch händernatre organ.
hemsändning,tillskador leddearmbrott andraRyggskador och somvar

fall.brännskador, totalt sjuliksom m.m.
deltardrabbakanpsykiska skadorviktigasteDe sompersonensom
delskumulativs.k.verksamhet delsfredsfrämjandei är stress,

disorder.posttraumaticsyndromposttraumatiskt GTSD, stressstress
olika miljöer. Vimänniskor idrabbarnågotKumulativ ärstress som
stressande. Ominverkarpåfrestningarför olikalöpandeutsätts som
den intevarandra hinnerinpåkommer försådana utsattetättstressorer

utbränd-tillståndöverbelastad. Detblir psykisktåterhämta sig, utan av
intedockupphov till gårkankumulativ över närhet stress mange

följder i det långafår knappast någraför Detlängre stressen.utsätts
loppet.

kan drabbapsykisk störningdäremotPTSD är personer somsomen
erfa-mänskligavanligahändelse långttraumatiskför utöverutsätts en

eller kon-bevittnabestå ihändelsen kantraumatiskarenheter. Den att
allvarlighotkroppslig skada ellerdödshot,med död ellerfronteras om

kon-upplevelserkrigsskador,kan sigkroppsskada. Det röra t.ex. avom
masskadesituationer.misshandel ellervåldtäkt,centrationsläger, tortyr,

eller skräck.hjälplösheträdsla,upplevtdrabbade har situationeniDen
förstadetFörkaraktäriseras ettSjukdomen symtomgmpper.treav

på-formhändelsen, iåterupplevandeplågsamtständigt och t.ex. avav
ständigtdet andraoch mardrömmar.minnesbilder Förträngande ett

svårigheterhändelsen ellerhar medtankarundvikande göraattsomav

1 Fö96/434/SI.ärendeRegeringens
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minnas viktiga detaljer den. Och för det tredje bestående teckenatt av
på psykisk överspändhet formi koncentrationssvårigheter,t.ex. av
sömnstömingar, irritabilitet och vaksamhet.spänd har oftastStömingen
föregåtts traumatisk krisreaktion harinte tillbakagått påav en som na-
t11rligt Biologiska, psykologiska och sociala faktorer kan ökasätt.
risken för den normala reaktionen efter psykiskt övergår iatt ett trauma
psykisk störning.

normalfallet detI visar sig drabbats PTSD inom treom en person av
till månader från den traumatiska händelsen. Det dock inteärsex ovan-
ligt det väsentligt längre tid, ibland fleratill år.att tar upp

3.3 skaderiskemaHur ärstora

Avgörande för utredningens ställningstagandevidare enbartinteär att
det föreligger särskiltvissa avgränsbara risker under tjänstgöring i ut-
landsstyrkan, vilka kan resultera fysiskai och psykiska skador utan

och i vilken utsträckning det sker. För kunna preciseraattsnarare om
på vilken nivå eventuella skaderisker ligger har utredningen inhämtat
statistik från Försvarets sjukvårdscentrum och från Statens
trygghetsnämnd. Statistiken från trygghetsnämnden därefterhar
omvandlats till relativa tal med hjälp uppgifter fråninhämtatsav som
Försvarsmakten. Som jämförelsetal har statistik från Arbetsmarknads-
styrelsen och dessutom statistik hämtats frånanvänts uppsatssom en av

Larssonz.K Torsteinmd och T Psykiska skador härefterJ har
behandlats särskilt. Uppgifterna i denna del bygger upplysningarpå

lämnats försvarsöverpsykiatern Per-Olof Michel. Slutligen harsom av
vissa jämförelser gjorts beträffande inträffade dödsolyckor.

3.3.1 Statistik från sjukvårdscentrumFörsvarets

Som har statistik inhämtats från sjukvårdscentrum.Försvaretsnämnts
Statistiken de skador hänföra till budgetåret 1995/96är attavser som
och omfattar anmälningar framregistrerats till och med den 28som
april 1997.

2Torsteinsmd och Larsson, Allvarliga arbetsskador i Sverige 1994-95, 1997.
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OlycksfallOlyckorAnmäldaAntaletEnhet
sjukmed 1000olyckoranställda per

anställda4frånvaro3

175 9 77281IFOR
Sverige

-IFOR 7406 170126210
utlandet

3 12248 5FN-obser-

Vatörer

2412Make- 42
donien

0700Civil- 52
poliser

iakttagelserkantabell vissabakgrund ovanstående görasMot omav
måstereservationvissfredsbevarande tjänstgöring. Enfarligheten hos
antalmindreochomfattar årmaterialet baraeftersomdock ett ettgöras

fåkannormalavvikelser därigenomochanställda utrymme.stort
sjukskriv-innebär minstskadoranvänds antaletAllmänt ensom

Arbetarskydds-jämförelsetal.anställda och ärningsdag, 0001 somper
i Sve-alla arbetstagarestatistikpublicerar för varje årstyrelsen över

sammanlagdaenhet. Detmed dennajämförelser justdärrige, görs an-

3 till sjukskrivning.lettoch hörselskadortand-Inklusive som
tilllettl och hörselskadorsjukfrånvaro tand-inklusiveOlycksfall med som

sjukskrivning.
5 månad.på utbildningstidenBaserar sig en

påuppdelatBosnien,6 baseradetotalt 1480 ibudgetåret 1995/96Under manvar
månader vardera.två perioder sexom

under andra7 har skadorsjukvårdscentrumEnligt rapporteratsFörsvarets
skeranmälningarallabekräftatfåtal. Rikspolisstyrelsen harperioder, dock attett

låg.skadefrekvensenintygatochtill SWEDINT äräven att
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talet anställda ingick underlageti 3 850 862 demAvsom var personer.
skadades 33 676 eller anställda8,7 1 000 och år.personer per

skadedrabbadeDen bland arbetstagare Sverigeimest gruppen var
de arbetade med kreatursslakt och hade årlig skadesiffra påsom som en
51,6 anställda och1 000 år. Arbete vid metallmalmgruvor innebarper

frekvensrelativ på trävamindustrin30,3. Inom frekvensen 23,0.en var
byggnadsindustrinInom skadades 14,9 anställda1 000 och år. Deper

arbetade ochi jord- stenvaruindustin drabbades skador20,5som av per
anställda och1 000 år.

totalförsvaretInom jämförelsetalet 8,5 skadade 1 000var per an-
ställda medan siffranoch år högre förnågot det militära försvaret,var
9,4. Poliserna skadades i utsträckning. dem det relativaFörstörre var
talet medan brandmärmens12,3, skadetal så högt 33,9.var som

hela utlandsstyrkanFör relativa skadetaletdet under budgetåretvar
1995/96 116 anställda1 000 och år. Tjänstgöringen FOR-styrkaniper
i klartBosnien skadedrabbad med relativ frekvens på 170.mestvar en
Därnäst följde skadefrekvensen under lFOR-styrkans utbildningstid i

med skadefrekvensSverige dempå Av tjänstgjorde77. inomen som
kontingenten Makedonieni skadades anställda24 1 000 år,av per
medan observatörerna hade väsentligt lägre skadetal, 00012 1per
anställda och år. Bland civilpolisema förekom skador detta år.inga I

sjukvårdscentrumsFörsvarets statistik förekommer dock anmälningar
andraskador under år.om

risken för drabbasAtt personskada vid tjänstgöring iatt ut-enav
landsstyrkan ligger framgårpå mycket hög nivå också Försvars-en av
maktens arbetsskador förårsrapport 1996. Den relativa frekvensenöver
arbetsskador Vållats olycka under 1996 115 l 000som genom var per
anställda. Motsvarande siffra halvåretför andra 1995 kon-123. Detvar
staterades vidare det antalet skadorrelativa elva gånger högre iatt är
utlandsstyrkan för anställda Försvarsmakten allmänhet.i iän
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trygghetsnämndStatistik från Statens3.3.2

inhämtatjämförelse har utredningen ocksåfå kompletterandeFör att en
redovisatsTrygghetsnämnd. denna statistik harstatistik från IStatens
tillanmältsantalet skador under åren 1993-1996det totala nämn-som

utlandsstyrkan, övriga iföljande yrkesofñcerare iden och för grupper:
ochtotalförsvarspliktigayrkesofficerare vanlig tjänst,utlandsstyrkan, i

totalförsvarspliktiga och frivilligafrivilliga under tjänstgöring samt
med dödlig utgång ingår inte iOlyckor och sjukdomarfritid.under

statistiken.

19961993 1994 1995OrsakGrupp

Olycksfall 32 14 5Yrkesofficeri 3
Sjukdom 4 2utlandsstyrkan 1 7

Övriga Olycksfall 16 7619 108i
4

3Misshandelutlandsstyrkan 1
Färdolyckfall 1

29 8Sjukdom 5 10

54118Yrkesofficeri Olycksfall 98 77
Misshandel 3Försvars-

4Färdolycksfall 223 15makten
615Sjukdom 56 14

8108 7 1414 1203Olycksfall lTotalförsvars-
2 6Misshandelpliktiga och

Färdolycksfall 11 260 53frivilliga i
188Sjukdom 143 309 319tjänsten

30Olycksfall 68 106 75Totalförsvars-
Färdolycksfall 5 2pliktiga 18 11och

4 1frivilliga Sjukdom 1 1under
fritid
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Vidare har Trygghetsnämnden redovisat de olyckornasangivnaovan
och sjukdomarnas konsekvens samtliga skador underattgenom ange
tiden 1993-1996 inneburit längre sjukskrivningstid dagar30änsom
eller medfört kvarstående besvär. observeraAtt olyckor och sjuk-är att
domar med dödlig utgång inte ingår dennai sammanställning.

Grupp Följder olycka eller sjukdom Antalav

Yrkesofñcer i sjukskrivning dagar30 14änmer men
utlandsstyrkan nga kvarstående men

Medicinsk invaliditetsgrad 0-15 % 10
Medicinsk invaliditetsgrad 16-30 %

Övriga sjukskrivningi dagar30 74änmer men
utlandsstyrkan nia kvarstående men

Medicinsk invaliditetsgrad 0-15 % 37
Medicinsk invaliditetsgrad 16-30 % 3

Yrkesofñcer i sjukskrivning dagar30 109änmer men
Försvars- inga kvarstående men
makten Medicinsk invaliditetsgrad 910-15 %

Medicinsk invaliditetsgrad 16-30 % 6
Medicinsk invaliditetsgrad 31-100 % 1

Totalförsvars- Sjukskrivning dagar30 1307änmer men
pliktiga och inga kvarstående men
frivilliga Medicinski invaliditetsgrad 0-15 % 837
tjänst Medicinsk invaliditetsgrad 16-30 % 4

Medicinsk invaliditetsgrad 31-100 % 2

Totalförsvars- Sjukskrivning dagar30 98änmer men
pliktiä och inga kvarstående men
frivilliga under Medicinsk invaliditetsgrad 0-15 % 61
fritid Medicinsk invaliditetsgrad 16-30 4%

För redovisade antal skadade skall riskfylldbild huratt ovan ge en av
tjänstgöringen i utlandsstyrkan siffrornamåste omvandlas till rela-är
tiva försttal. Vad gäller dem på grund skada drabbats änsom av av mer
30 dagars sjukskrivning invaliditeteller blir den relativa skade-
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anställda och år,hela utlandsstyrkan 22,12 000för lfrekvensen per
blir 8,95yrkesofñcerare utlandsstyrkanmotsvarande siffror för imedan

32,668 det sedan gäller demanställda hela Näroch för övriga som
förför hela utlandsstyrkan, 3,94frekvensen 8,11invalidiserats är

anställda.och hela för de övrigayrkesofficerama 11,46
underyrkesofficeraremedförsta handjämförelse kan iEn göras

skada drabbasgrundRisken för dem påSverige.tjänstgöring i att avav
invaliditet 000sjukskrivning eller 3,23 ldagars30 ärän an-permer

1993-19969 gällerVad sedanunder tidsintervallet årenställda och år
år.anställda och000invaliditet den ldrabbas 1,53risken att pervarav

totalförsvarspliktiga intresse.medjämförelseVidare kan avvaraen
under tjänstgöringskadadrabbasden relativa riskendem lågFör att av

17,92invaliditet påsjukskrivning ellerdagarsmedfört 30änsom mer
tidsintervalletlo skadaRisken fåaktuellaunder detår att somenper

totalförsvarsplilctiga och år.ledde invaliditet 7,02till tusenvar per
risk-siffror förmotsvarandefinnsgrund för jämförelseSom en

sjukskrivning iyrkeskårer. skador innebargällerVadutsatta mersom
skyddsarbetebevaknings- ochhade civilteller invaliditetdagar30än

medfrekvensenden högsta relativaoch väktarepoliser, brandmän
medträvaruarbeteDärefter följdeanställda och år.00010,02 lper

ochmedkommunikationsarbete 8,93,och9,67, sten-transport- gruv-
8,62.medoch anläggningarbetemed bygg-brytningsarbete 8,78 samt

deträvaruarbetaretill invaliditetleddede skadorfrågaI varsomom
0003,96 skador lrelativ frekvens påmedriskutsattamest an-peren

med 2,93,anläggningsarbeteochDärefter följde bygg-ställda och år.
ochmetallverks- smides-stål-,pappersarbete med 2,64,ochmassa-

stenbrytningsarbete med 2,22ochmed 2,28gjuteriarbete samt gruv-
sjuk-invaliditet och längrevad gällerrisknivåernämnda relativaNu

nedanstående tabell.samlatsskrivningstider har i

3 135antal årsarbetskrafter, 1993 1på följandehar baseratsBeräkningen varav
9731995 l 837yrkesofñcerare,957 822yrkesofficerare, 1994 1397 varavvarav

Antaletyrkesofñcerare.6381996 356yrkesofñcerare 1samt varav
årsarbetskraft ibakgrundfastställtsårsarbetskrafter har attmot enav

arbetsdagar.får 260utlandsstyrkan motsvaraanses
anställda9 yrkesofficerarepå 16 000baserats i genomsnittBeräkningen har att var

de aktuella åren.Försvarsmakten underi
år° totalforsvarspliktigapå genomsnitt 30 000har baserats iBeräkningen att per

perioden.tjänstgjorde under
arbetsskador" Allvarligaochfrån Torsteinsrud Larsson,hämtatsUppgifterna har

1994-95, 1997.i Sverige
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Grupp Invaliditet Invaliditet ellerl 000per en-
anställda/år bart sjukskrivning

dagar30änmer per
anställda/år1000

Utlandsstyrkan 8,1 1 22,12
Yrkesofñcerare i
utlandsstyrkan 3,94 8,95
Övriga utlands-i

kan 11,46 32,66s
Yrkesofficerare i
Sverige 1,53 3,23
Totalförsvars-
pliktiga i tjänsten 7,02 17,92

Trävaruarbetare 3,96 9,67
Bygg- och
anläggningsarbetare 8,622,93
Massa- och
appersarbete 2,64 7,82

Stålverksarbete
2,28 7,85m.m.

Bevaknings- och
skyddsarbete 1,89 10,02

3.3.3 Särskilt förriskerna psykiska skadorom

Ifråga posttraumatiskt syndrom PTSD allmäntkan sägas attstressom
riskerna ökar vanligare krigstressituationema kan räknaIär. man
med % soldaterna drabbas15-30 PTSD.att av av

Tidigare har undersökningar gjorts avseende svenska FN-soldater.
Fynden tyder på åldern har betydelse för hur enskildbraatt stor en
soldat klarar psykiska påfrestningar under tjänstgöringen. De som
oftast drabbades psykiska reaktioner de åldersgruppeni 17-20av var
år. Vidare har studierna de riskerar psykiskavisat utvecklaatt attsom
problem främst fanns i två de hemförlovats och degrupper, som som
hade hög alkoholkonsumtion.
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studierNorska har också högre självmordsrisk bland devisat på en
FN-soldater hemförlovas.som

Risken dödas3.3.4 under tjänstgöringatt

Ävenrisker redovisats leder till förhöjdDe skadefrekvens.som ovan en
risken dödas högre vid anställning i Hittills har 66Sverige.är änatt
svenskar dödats fredsbevarandeunder tjänstgöring, personervarav sex
under medtiden 1 januari 1993 till l juli 1997. kan jämförasDetta
siffran för hela arbetsmarknaden där dödsfall underi Sverige, antalet år

bakgrund1995 89. Mot sammanlagt 70 svenskar000attvar av ca.
fredsfrämjandetjänstgjort i kan risken väsentligtinsatser sägas vara

förhöjd jämfört med farliga yrken där de högstai Sverige,även
riskerna ligger kring 0,2 000 anställda och år avser arbete inomlper
jordbruks-, skogsbruks- och ñskerinäringarna. helaFör
arbetsmarknaden den relativa förolyckasrisken 1 0000,025attvar per
anställda och år.

3.4 Slutsatser avseende skaderiskerna

tvekan kan tjänstgöring utlandsstyrkan innefattaUtan i sägas stora
risker i förhållande till de risker föreligger vid tjänstgöringnormaltsom
i Sverige.

båda statistikunderlagen, vilka inhämtats oberoende varandra,De av
Ävenbild skaderiskerna. underlaget vissasamstämmig iger en av om

delar för innebärväl litet helt säkra slutsatser skall kunna drasär att
denna överensstämmelse allmänna bild statistikendenatt ger av
skaderiskerna får rättvisande.anses

handenStatistiken från Försvarsmaktens sjukvårdscentmm vidger
skadefallsärskilt i skadedrabbad. Siffran 170missionen Bosnien äratt

anställda och för det far-000 år gånger så högl är än treper mer som
Ävenligaste yrket enligt Arbetarskyddsstyrelsens statistik. utbildnings-

verkar skadedrabbad, underlaget härtiden Sverigei ärävenvara om
anmärk-litet. Antalet skador anställda och år särskilt77 l 000 ärper

ningsvärt, eftersom verksamheten sker förhållandeninte under sådana
råda missionsplatser.brukar påsom

bådeNågorlunda nivå med farligt arbete verkar däremoti annat
tjänstgöring observatör och Makedonien Siffrornai 12som vara.
respektive antyder inga anmärkningsvärda risker.24
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gäller de civila kan däremot konstateraVad poliserna attman
riskfylldutomlands förefaller lindrigare och mindretjänsten änvara

uppfattning bekräftatsden här hemma. ocksåDetta är aven som
Rikspolisstyrelsen.

trygghetsnämndfrån bekräftar vadStatistiken Statens sagtssom
Även förbandsmissionema, dåden bilden ochdet sär-ärattovan. ger

risknivåerna,skilt skadedrabbade. generelladen i Bosnien, Deärsom
dagarsdrabbas trettio22,12 promilles risk år änatt avper mer

risk blibli invalidiserad och promillessjukskrivning eller 8,11 att
gäller för dedubbelt vadinvalidiserad, någotär än mot sommer

fördeladedock inomfarligaste yrkena i Sverige. Riskerna inte jämntär
ungefär likautlandsstyrkan. Skadefrekvensema för yrkesofficerare är

innebärfarligaste yrkena vilket och för sighöga för de i Sverige, isom
dock de anställda utlandsstyrkanavsevärda risker. iDe ärmest utsatta

skadasyrkesofficerare. relativa riskerna för demDeinte attärsom
yrkenaför farligasteså högt riskerna deligger gångernära tre somnog

iSverige.
Bosniende höga skadenivåema vid missionen iSammantaget ger

anledning tillyrkesofficerareoch för de anställda inte ärsom
hög de soldaternaantagandet det i utsträckning menigaäratt som

dennadetdrabbas skador. antagande stöds ocksåDetta ärattavav
innefatta deanställda de arbetsuppgifter bordekategori harsom somav

särskiltskadeutsattskaderiskema. denna såAtt ärärstörsta grupp
saknardem tillhör dentill majoritetenallvarligt med hänsyn att somav

anställning den utlandsstyrkan.iänannan
dödas under tjänstgöring islutligen gäller riskenVad att

defå uttalandenantalet dödsfall så säkrautlandsstyrkan är att om
hittills harDock kan konstaterasrelativa riskerna inte går göra. attatt

underutlandsstyrkan dödatspromille de anställda iungefär aven
dödasriskenfinns anledningtjänstgöringen. Det ärattatt anta att
Bosnien.särskilt riskfyllda den iväsentligt under missioner,högre som



Skadeförebyggande4 åtgärder

detta kapitelI behandlas de åtgärder vidtas för förebygga såvälattsom
fysiska psykiska skador under utlandsstyrkan.tjänstgöring i Somsom

bakgrund beskrivs först de regler arbetsmiljölageni behandlaren som
arbetsmiljöns utformning, arbetsmiljöarbetet mellansamverkansamt
arbetsgivare arbetstagare.och Därefter behandlas de särskilda åtgärder
Försvarsmakten vidtar. Vidare berörs urvalsprocessen skalldeav som
anställas utlandsstyrkan.i

l Arbetsmiljölagen

Syftet med arbetsmiljölagens bestämmelser förebygga ohälsa ochär att
olycksfall arbeteti uppnå god arbetsmiljö.samt att en

Arbetsmiljölagen omfattar nio kapitel. behandlar lagensDessa
tillämpningsområde, arbetsmiljöns beskaffenhet, allmänna skyldig-
heter, bemyndiganden, minderåriga, samverkan mellan arbetsgivare
och arbetstagare, tillsyn, påföljder överklagande. dettaIsamt samman-
hang finns det anledning särskilt behandla de kapitelatt rörsom ar-
betsmiljöns beskaffenhet, allmänna skyldigheter samverkansamt
mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

Arbetsmiljöns utformning

grundläggande bestämmelsernaDe arbetsmiljöns utformning inne-om
bär arbetsförhållandena skall efter anställds förutsätt-varjeatt anpassas
ningar och följa samhällets förändring och de återfinns i kap.2 l

stadgasDär arbetsmiljön skall tillfredsställande med hänsynatt vara
till arbetets och den sociala och tekniska utvecklingen samhället.inatur
Vidare skall arbetsförhållandena till människors olikaanpassas
förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Arbetstagaren skall
också möjlighet påverka utformningen sinattges av egen
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utvecklingsarbeteochdelta förändrings-arbetssituation i rörsamt som
det arbetet.egna

skallarbetsinnehållocharbetsorganisationteknik,gällerVidare att
psykiska be-ellerför fysiskaarbetstagaren inteutformas så utsättsatt

skallolycksfall. Därvidellerohälsamedföra ävenkanlastningar som
ellerbeaktas. Starktarbetstiderförläggningoch styrtlöneformer av
efter-skall detSlutligenbegränsas.undvikas ellerskallbundet arbete
ochkontaktsocialtill Variation,möjligheterarbetetsträvas att ger

arbetsuppgifter ochenskildamellansammanhang attsamarbete samt
yrkesmässigochtill personligmöjligheterarbetsförhållandena ut-ger

och yrkesmässigtsjälvbestämmandetillveckling samt ansvar.
regler deninnehållerkap.bestämmelserna i 2 närmareövrigaDe om

och anord-skall arbetet planläggasarbetsmiljön. Blandfaktiska annat
Vidare skallmiljö.sund och säkerutföras idet kanså att ennas

frånlämpligadeoch inredda såutformade ärarbetslokaler attvara
ljusförhållanden och övrigaljud- ochLuft-,arbetsmiljösynpunkt.

Betryggandetillfredsställande.skallförhållandenarbetshygieniska vara
brand,fall,skadavidtagasskyddsåtgärder skall mot ras,genom

redskapmaskiner,lilmande. frågaeller Ielektriskexplosion, ström om
beskaffadede skall sågälleranordningartekniskaoch andra att vara

betryggande säkerhetsådantoch brukas påplaceradeoch sätt, att ges
Ämnen ohälsa ellerföranledakanoch olycksfall.ohälsamot som

betryggandeförhållandenunderanvändas endastolycksfall får gersom
säkerhet.

nås påolycksfalleller inteohälsabetryggande skydd annatOm mot
skall tillhanda-användas.skyddsutrustning Dennapersonligskallsätt,

dendet igällerförsorg. Dessutom ut-arbetsgivarens atthållas genom
skallbehovoch arbetstagarnasföranleds arbetetssträckning artavsom
ochförtäringpersonlig hygien,föranordningarochfinnas utrymmen

fordonolycksfall eller sjukdomhjälp vidförsta samt att ettvila församt
ändamålet.förskall lämpatpersonaltransportanvänds för varasom

Arbetsmiljöarbetet

och arbetstagaresarbetsgivaresbestämmelsernaallmännaDe om
kap.utförs finns i 3arbetsmiljöarbetethurfrågaskyldigheter i om

arbetsmiljölagen.
skallarbetstagareocharbetsgivaregrundläggande regelnDen är att

skall arbets-Vidarearbetsmiljö.godåstadkommasamverka för att en
arbets-förebyggabehövs föralla åtgärdervidta attgivaren attsom

red-maskiner,olycksfall. Lokalerellerohälsaför samtutsättstagaren
under-skalltekniska anordningarandraochskyddsutrustningskap,
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hållas väl. Om arbetsförhållandena påkallar det skall för-arbetsgivaren
anstalta företagshälsovård den omfattningi verksamheten kräver.om
Arbetsgivaren skall dessutom beakta den särskilda risk för ohälsa och
olycksfall kan följa arbetstagaren utför arbeteattsom av ensam.

Vidare skall arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på leder till arbetsmiljön uppfyllersättett attsom
arbetsmiljölagens krav. åligger ocksåDet arbetsgivaren utredaatt
arbetsskador och fortlöpande undersöka riskerna verksamheteniatt

vidta de åtgärder krävs för minska riskerna. Därtillattsamt attsom
kommer arbetsgivaren skall ha organisation för rehabilitera deatt atten
arbetstagare skadats under arbetet.som

arbetsgivarens skyldigheterI ingår också arbetstagarentillatt attse
får god kännedom de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs ochom
upplyses de risker kan förbundna arbetet. Arbets-medom som vara
givaren skall förvissa sig arbetstagaren har den utbildningattom som
behövs och vad han eller harhon iaktta för undgå riskerna ivet att att
arbetet. Arbetsgivaren skall också hänsyn arbetstagarenstill särskildata
förutsättningar för arbetet arbetsförhållandena ellerattgenom anpassa
vidta lämplig åtgärd. Vid arbetets planläggning och anordnandeannan
skall det beaktas människors förutsättningar utföra arbets-att att
uppgifter olika.är

Också arbetstagaren har skyldigheter. hon skall medverkaHan eller
i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet be-de åtgärderav som
hövs för åstadkomma god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall följaatt en
givna föreskrifter använda de skyddsanordningar och iaktta densamt
försiktighet i övrigt behövs för förebygga ohälsa olycksfall.ochattsom

arbetstagarenOm finner arbetet innebär omedelbar allvarlig faraochatt
för hälsa,liv eller skall han underrätta ellerarbetsgivarensnarast
skyddsombud. Arbetstagaren fn från ersättningsskyldighet för skadaär

uppstår till följd han underlåter utföra arbetet avvaktaniatt attsom av
på besked det skall fortsättas.om

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Bestämmelserna samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivareom
har samlats kap. arbetsmiljölagen.i 6 Där stadgas arbetsgivare ochatt
arbetstagare skall bedriva lämpligt organiserad arbets-sätten
miljöverksamhet.

arbetsställe,På där femminst arbetstagare regelbundet syssel-ett
skall det fleraeller skyddsombud. skyddsombud skallsätts, utses ett



1998:30SOUSkadeförebyggande åtgärder64

skyddsombudpåkallar det.arbetsförhållandenaockså utsesutses om
sådannågondet inte finnsarbetstagarorganisationen. Omlokaladenav

det påskyddsombud arbetstagarna. Omorganisation, utses enav
ombudenskyddsombud, skallfinnsarbetsplats utsesettän ett avmer

samordnauppgifthuvudskyddsombud med attatt vara
verksamhet.skyddsombudens

ocharbetsmiljöfrågorföreträder arbetstagarna iSkyddsombudet
skallsyftearbetsmiljö. dettatillfredsställande Iförskall verka om-en

ohälsa ochskyddetvakaSkyddsområdebudet inom sitt över mot
ellerplaneringdelta vidskall ocksåSkyddsombudolycksfall. nyaav

ocharbetsmetoderarbetsprocesser,anordningar,ändrade lokaler, av
användningvid planeringliksom ämnenarbetsorganisation somavav

skall underrättaolycksfall. Arbetsgivarenohälsa ellermedförakan
arbetsmiljöför-betydelse förförändringarskyddsombud avom

haroch arbetstagareArbetsgivareombudets område.hållandena inom
utbildning.erforderligskyddsombud fårför att ettgemensamt ansvar
erhålla deochhandlingardel deskyddsombud harEtt rätt att ta av

verksamhet.för ombudetsbehövsövrigtupplysningar i som
uppnåförbehöver vidtasåtgärderskyddsombudOm attattett anser

tillsigskyddsombudet vändaskallarbetsmiljö,tillfredsställandeen
ocksåSkyddsombudet kanåtgärder.sådanaoch begäraarbetsgivaren

förhållan-för kontrollskallundersökningvissbegära görasatt aven
framställning skall arbetsgivarenskyddsområdet. På genastdena inom

mottagithanbekräftelse påskriftligskyddsombudetlämna atten
besked idröjsmål lämnaskallArbetsgivarendennes begäran. utan
tid, kanskäligbeaktas inte begäran inomellerhan inte detfrågan. Gör

ingripa.yrkesinpektionen
för arbets-faraoch allvarligomedelbararbete innebärvisstOm ett

hän-uppnåsrättelse intehälsa och kanliv eller genasttagares genom
arbetetskyddsombud bestämmakantillvändelse arbetsgivaren, attett

yrkesinspektionen.ställningstagandeavvaktan påavbrytas iskall av
regelbundet syssel-arbetstagarefemtioarbetsställe, där minstVid

företrädare förskyddskommitté,skall finnas sammansattsätts, aven
skall tillsättasskyddskommittéoch arbetstagarna. Enarbetsgivaren

begärsdetantal arbetstagare,mindrearbetsställe medvidäven avom
bland arbetstagarnaanställdaför deFöreträdarearbetstagarna. utses av

bundenbrukarellerarbetstagarorganisationlokal är avvarasom
sådaningenFinnsförhållande till arbetsgivaren.kollektivavtal i

arbetstagarna.företrädareorganisation utses av
arbetsmiljöarbetet påplaneringenskall delta iSkyddskommittén av

följaskallgenomförande. Denfölja arbetetsarbetsstället samt noga
olycksfallohälsa ochskyddetfrågor samtutvecklingen i rör motsom

skyddskommitténarbetsmiljöförhållanden. Itillfredsställandeforverka
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skall behandlas bland frågor företagshälsovård, planeringannat om av
eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetodernya

och planeringarbetsorganisation, användning kanämnenav av av som
föranleda ohälsa eller olycksfall, upplysning och utbildning rörande
arbetsmiljön, arbetsanpassnings- rehabiliteringsverksamhetenoch på
arbetsstället.

Försvarsmaktens arbetsmiljöarbete4.2

Försvarsmakten har osäkerhet rått fråga arbetsmiljölagenInom i ärom
vid verksamhet förtillämplig utlandsstyrkans utomlands. I och sigäven

har skadeförebyggande arbete alltid förekommit, efter ökadatt enmen
skadefrekvens uppmärksammats har arbetet intensifierats på tid.senare

Förebyggande jysiska skador utlandsstyrkaninomav

förband inspekteras HögkvarteretVarje minst gång under tjänst-av en
säkerhet.göiingstiden. I dessa inspektioner ingår till de anställdasatt se

Bland inspekteras fordon ochannat vapen.
det löpande arbetet inom utlandsstyrkan ingår kallade hygien-I så

utförskontroller. bl läkare, eller hälsoskyddsinspektörDe veterinärav a
och bland inspektion lokalerna förinnebär de disponeradeannat en av

eventuellakontrollera brister och hälsorisker.att
Vidare behandlas frågor hur säkerheten för de anställda kanom

ökas förbandsnämnden. förbanden kan skyddsombudi Inom också vara
utsedda, vilka har visst ansvarsområde, exempelvis kompani.ett ett

missförhållande fram-Om brister i utrustningen eller något annat
kanaler det det skallkommer några dessa förstaär attstegetgenom av

avhjälpas förbandet den personal ellersjälvt. Finns inte utrustningav
för kankrävs detta missionsområdet, hjälp sändas från Sverige.isom

arbetet för minska skaderiskemaviktig del ocksåEn äratt att taav
på erfarenheterna inträffade skador. Om olycka medvara av en person-

skada följd inträffar, besiktning protokollochgörs upprättas ettsom en
händelsen. Sedan orsaken till olyckan vidtas därefter åtgär-över utretts

der för liknande olyckor skall undvikas.att nya
Vid detta skadeinriktadesidan arbete ingår det utbildningeniav mer
genomgång de för fysiskarisker skador kan förekomma ien av som

till utlandsstyrkan. de anställdaanslutning tjänstgöringen i Syftet är att
skall känna undvika riskerna.kunna igen och
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Förebyggande psykiska skador utlandsstyrkaninomav

för minskapsykiska skadorna pågår löpande arbeteVad gäller de ett att
utbildningFörsvarsmakten. arbete kan bestådem Dettainom sägas av

och stöd.
sådantkommer den anställde upplevatjänstgöringstidenUnder att

samhället.normalt det svenskalångt vad igår utöver mötermansom
nyligenpågår områden där ellerfredsfrämjande uppdragen i detDe är
efter-upphov till övergåendeupplevelser kankrig.varit Dessa ge
fått tidförsvinna enskildekommer denreaktioner, vilka i princip näratt

fall kanfrån tjänstgöringen. vissabearbeta upplevelserna Iatt som-
skador,händelser psykiskaallvarliga resultera isärskiltnämnts ovan -

skallanställda får före deutbildning de uppdraget ingårdenPTSD. I att
bakom dessaoch förstå mekanismernakänna igenlära sig typeratt av

i hurha grundläggande kunskaperdessutombesvär, samt att man
till med dem.kommer rätta

psykiskakan ha samband medfysiskaExempel på symtom som
huvudvärk, hjärtklappning,trötthet,efterreaktioner magsmärtor,är

svettningardiarré, potensproblem, frossa ochdåligskalcningar, aptit,
muskelspänningar.samt

sömnproblem,psykiska efterreaktionerpåTypiska ärsymtom mar-
skuldkänslor,snabbarädsla, humörsvängningar,drömmar, irritation,

ändradekoncentrationssvårigheter,ochsjälvförebråelser, minnes-
känslatomhet, isolering, aggressivitetensamhet,värderingar, samt en

maktlöshet.av
psykisk skapatsligger oftaBakom dessa reaktioner attstress avsom

Oftakunnat bearbetas klart.inteupplevelser under tjänstgöringen nog
för bearbetningså pressad tidunder tjänstgöringenkan miljön attvara

tidkan det ofta längretillräcklig omfattning. Dessutomfinns äninte i ta
upplevelse.bearbeta särskilt störandeden anställningen attavser en

tänktpsykiska skadorför undvikastödformernaolika är attDe att
modell.nedanståendefungera enligt
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Stöd psykiatrininom

Stöd på primärvårdsnivå

Stöd via SWEDINT

chefer och återträffarStöd via

Stöd kamrater, och anhörigavia vänner

Självhjälp och Stödgrupper

fårstödmodellen information samtliga anställdaBakgrunden till denär
kännareaktioner Grundtanken de skallpsykiska på är attstress.om

normala reaktioner och kunna hantera dem, antingenvadigen ärsom
själva eller i grupp.

första hand skall stöd hos kam-den anställde i sökaTanken är att
naturligahar också denoch anhöriga. visat sigDettavännerrater, vara

de tätt tillräckligtVid undersökning anställdareaktionen. en av om
för hadeoch dennapsyko-socialt stöd svarade majoritet gruppen

bestått arbetskamrater, och anhöriga.stödet i huvudsak i vänner
tillräckligt.emellertid sociala skyddsnätet inte Dettaalla detFör är

skulle kunnahändelser sådana desärskilt vid isoleradegäller är attsom
tillsechefernasådana situationer ankommer det påutlösa PTSD. I att

genomförs.avlastningssamtalatt
uppskakande händelseranställda drabbas särskiltdeFör som av

förmedla sådan hjälp antingenexperthjälp. kankrävs SWEDINT
personalanställde hem eller kompetentden åkeratt attgenomgenom

till tjänstgöringsområdet.åker
sjukvårdenkomplicerade fallen finns den allmännadeFör mest

med både och Specialistvård.primär-
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för det djupgående emotionellaFormerna stödet avlastnings-ärmer
samtal och debriefing. Båda genomförs metod.enligt i princip samma
Skillnaden kan debriefingen ochgår djupare in varje fasisägas attvara
därmed längre tid.tar

få den klargöra händelsen. förstaStödet går på Denut att utsatte att
delen fram fakta händelsenbestår i fråga vadatt ta attom genom som
hände. skede ställs frågan vad den tänkte för klar-I nästa utsatte att

får vad hanlägga denna del förloppet. Därefter den berättautsatteav
för på tydliggöra emotionella reaktion.eller hon kände så sinsättatt

genomförs kallad norrnalisering, vilket innebär denSlutligen så att ut-
blir medvetandegjord det normala eller hennes reaktio-i hanssatte om

ner.
Bakgrunden denna erfarenheterna visar riskernatill metod är attatt

ökar den enskilde hade liten möjlighet påverkaför PTSD attom
framstodsituationen och den dessutom oklar.somom

Uppfölj4.3 ande verksamhet

utlands-fonnaliserade åtgärderna för fånga de anställda iDe att upp
styrkan drabbats skada under dels hemkomst-tjänstgöringen ärsom av

återträffar. huvudsak efterreaktionersamtal, dels psykiskaDet iär som
upptäcks.

Hemkomstsamtalen del det hemkomstprogram allaär av som an-en
främstställda utlandsstyrkan skall genomföra. Syftet med samtaleni är
skapafånga dem kan behöva ytterligare stöd, också attatt upp som men

samtalentydligt avslut tjänstgöringsperioden. dettapå På sätt ärett en
viktig del det skadeförebyggande arbetet.i

den förstaHemkomstprogrammet pågår under dagar. Undertre
påbörjas ochanländer de anställda till Almnäs.dagen Avrustningen

samlad middag.dagen avslutas med en
information vilka normalreaktionema dåinleds medDag två ärom

beskrivshem från fredsfrämjande uppdrag. Samtidigtkommer ettman
anställda besked dedet stöd kan och de får tydligtSWEDINT attomge

Efterhöra frågor anställningen.alltid välkomna sig iär röratt av som
Högkvarteret den bild media förmedlatdetta informerar omom

verksamhet. sker med särskild tyngdpunkt påenhetens Detta
anställda harbevakningen lokala media från de regioner dei som

till. Vidare följer infonnation från arbetsförrned-starkast anknytning
lingen. kvarvarande delen dagen före kvällensDen av gemensamma
middag, hemkomstsamtal. genomförs i deDessaägnas grupper som

och skall tala hur detde anställda tjänstgjort i går påut att gruppen om



SkadeförebyggandeSOU 1998:30 åtgärder 69

särskiltSamtalen leds utbildadevarit tjänstgöra.att av personer som
militärer,exempelvis beteendevetare,kan präster.vara

tredje dagen den anställdes anhöriga Välkomna tillDen är
belö-och den avslutningsceremoni där FörsvarsmaktensSWEDINT

för internationella delas Därefterningsmedalj insatser ärut.
anställningen avslutad.

inslag arbetet för fånga dem har drab-Ytterligare i attett upp som
återträffar genomförspsykiska problem de 6-12bats är somav

avslutades. ingickmånader efter det anställningen Alla de iatt ensom
Återträffama ellerinbjuds till återträffen. sker kompanivisviss enhet

försiggår helg.stabsvis och under en
chefen skall kunna kontrollera ingensyfte för enhetenEtt är att att

fallet med dempsykiskt dåligt. Oftast brukar inte hellermår så vara
på återträffen. kan psykiska problemdyker Däremot ettvarasom upp

skäl utebli. denna bakgrund kontaktas alla de inteMot angett ettatt som
påtill varför de inte kommit till återträffen. läggsskäl Dettagott ansvar

till-återträffen skall den den uteblivitenheten. Under grupp som som
dettabestämma hur han eller hon skall kontaktas ochhörde rapportera

för enheten. sedan chefens kontrolleratill chefen Det är attattansvar
verkligenkontakten tas.

stöd idet vid kontakten den uteblivne har behovOm visar sig att av
fonn, detta till Därefter SWEDINTnågon SWEDINT.rapporteras tar

kontakt enskilde för klarlägga vilken formpersonlig med den att aven
allra flesta fall sker kontaktenstöd behövs. I de ett person-som genom

ligt möte.
gällerviktig då detKarnratföreningen Bataljonen är attparten annan

överenskommelseupptäcka kvardröjande psykiska reaktioner. Genom
kamratföreningenFörsvarsmakten utbildas kamratstödjare inommed

hjälpmöjlighet påverka enskilda söka viaoch dessa har även attatt
SWEDINT.

anställdaAntagning till4.4 av

utlandsstyrkan

betydelselöst från skadeföre-till utlandsstyrkan inteVilka ärantassom
benägen-byggande synpunkt. Exempelvis kan vissa ha störrepersoner
personligasjälva och andra för risker och vidare kanhet sigutsättaatt

utlandsstyrkanunder anställningproblem förvärras den istress som en
kan upphov till.ge
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anställda utlandsstyrkan gällergrund för antagningen iSom av
för rekryterings- och antagningssystemsedan juli 1997 Anvisningar1

för utlandsstyrkan".
medanutlandsstyrkan Högkvarteret,högsta cheferna iDe utses av
och detsker efter samarbete mellananställningar SWEDINTövriga ett

produktionsledare.lokalförband utsettssom som
tidigare tjänstgjort iVid gällerantagningen ut-att personer som

månadersanspråk förrän efter tolvlandsstyrkan bör i minstinte tas
komma fråga för högstVidare bör ivistelse Sverige.i treen person

minska riskensjuårsperiod bland förutlandsmissioner inom attannaten
kvaliñkationslqavskall uppfylla deför personalPTSD. Den tas utsom

skallDärvidbefattningsbeslqivningen.gradkrav ioch angessom
utlandsstyrkan inomförordningenbestämmelsen i 5 § om

kvalifi-med högreFörsvarsmakten inte bör anställas någondetattom
uppgiften kräver beaktas.kationer vadän

tillkriminalregistret skallförekommer i inteDe uttaspersoner som
frånundantagchefen förutlandstjänst. Dock kan SWEDINT göra

undvikapersonliga försöker deregel. de planetdenna På somman
ökaproblem, eftersom detta brukarflyr från personliga pro-snarare

blemen.



Omhändertagande vid personskada5

behandlarkapitel både det kortsiktigaDetta och det långsiktiga omhän-
dertagandet vid personskada under anställning utlandsstyrkan.i dettaI

främstingår först och det omedelbara omhändertagandet vid olycka.en
Vidare innefattas det krisstöd till de och detanhöriga arbetesom ges

genomförs för fånga dem drabbats skador, främstattsom upp som av
då psykiska. Slutligen skall behandlas ochockså den sociala arbets-

rehabiliteringenlivsinriktade skadade.av

Omedelbart omhändertagande vid5.1

personskada

Målet för det omedelbara omhändertagandet olycka utlands-vid ien
styrkan den skadade fort möjligt ochså skall få adekvat vårdär att som
följderna skadan därigenom minimeras. Självklart skiljer sig åtgär-av
derna väsentligt åt beroende vilken skada frågapå det ärtyp av om.

skador kan kräva omedelbart omhändertagande,Vissa andra inte. Vissa
behandlasskadade bättre på andra behöver tillplatsen, transporteras

Sverige.
skadas olycka den hjälpOm någon i första den förstainsatsenären

den skadades kollegor Under utbildningen alla anställdaskallsom ger.
ha lärt sig grunderna för första hjälp. kontakt medSamtidigt tas en
läkare på enheten för skadan hanteras med hjälpavvägning kanav om

de tillgängliga på platsen. Om skadan sådanär art attresursernaav av
den skadade behöver till kontaktasSverigetransporteras
sjukvårdsavdelningen vid operationsledningen Högkvarteret,på
varifrån hemtransporten leds.

till Sverige sker fråga Bosnien-Herce-Transporten i missionen iom
govina med norskt ambulansflyg. Oftast universitetssjukhusetmålet iär

detLinköping, där finns särskild kompetens gäller krigsskador.vad
skadadeden landar i Sverige tillNär övergår ansvaret

försvarsområdesbefálhavaren i i Linköping.Strängnäs Denmötersom
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skadade härefter landstingöverförs till sjukhus i det där han eller hon är
bosatt. Då övergår till berörd försvarsområdesbefalhavare.ansvaret

den skadade väl kommit till Sverige vården fråga för denNär är en
allmänna hälso- och sjukvården och för Försvarsmakten,inte vars

till psykosocialt stöd.begränsasinsatser
allvarligafråga psykiska stressreaktioner kan de såI om vara nog

till nödvändig. Istället kan det finnasSverige ärutan att transporten
sända tillanledning specialister missionsområdet.att

Krisstöd5.2

samhället alltmerUnder det decenniet har det i observeratssenaste att
människor drabbas emotionella kriser har behov stöd. Detavsom av

alltmerofta betraktades vanlig medmänsklighet hartidigaresom som
organiserade former. samhället beredskap både påfått har inrättatsI

landstingsnivå behov kata-kommunal och för kunna vidmöta störreatt
dock personliga kriserstrofer och olyckor. Detta stöd utlöses inte vid

hos enskilda.

Krisstöd Försvarsmakteninom

krisstödetHandbok för personaltjänst redovisas riktlinjer for inomI
gäller både händelser landet ochFörsvarsmakten. Riktlinjerna inom

utlandsstyrkan.händelser drabbar anställda isom
led DetFörsvarsmaktens krisstödsarbete personalansvaret.iär ett

stöd vidchef personalen har tillgång till adekvatåvilar tillsevarje att att
olyckstillfållen och vidkriser. gäller både vid enstakaemotionella Detta

beredskapkatastrofer. Både vid förband och skolor finns attstörre
eller kata-psykosociala behov kan uppstå vid olyckorhantera de som

för denna beredskapstrofer drabbar personalen. Inom tarramensom
till drabbad personal.Försvarsmakten också för anhörigaansvar
krisstödsarbete delsFörsvarsmaktensMålsättningen med är att

delsinformation förebygga stressreaktioner,utbildning ochgenom
bestående effekter emotionell kris.stödåtgärder reduceragenom av

består beredskapen kris-Vid kriser bland personal landetinom av
enderaproduktionsledare tillgång tillvarje lokal harstödsgrupper som

försvarsornrådesbefalhavarensellerorganisation genomgenom egen
militärområdes-försorg. regional nivå finns samordningsansvar iPå ett

lcrisstödsgruppoch centralt finns central i Högkvarteret.staberna en
personal påVid olyckor utlandsstyrkan finns regel utbildadi som

drabbade. behovet kanplats kan hantera stödet till Om ävenär stortsom
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stödarbetepsykosocialtinommed kompetenspersonal från Sverige
utlandsstyrkanområde där viss enhet inomtill dettransporteras en

tjänstgör.
den ska-möjligtlämnastill SverigeMeddelande anhöriga i avom
framförasdödsfall skall meddelandetskador ochVid svårasjälv.dade

motsvarande nivåofficerareeller påförsvarsområdesbefälhavarenav
lokala krisstödsgmppen.lämplig denåtföljd person urav

både vadförsorgFörsvarsmaktensstöderbjudsanhörigaDe genom
ochkontaktVid behov skerpraktiska frågor.emotionella ochgäller

med samhällets övrigasamordning resurser.
utlands-isvårt under tjänstgöringtill den skadats såAnhöriga som

möjligheterbjudsnödvändig mötatill Sverigestyrkan attärtransportatt
erbjuderdödsfallVidvederbörande förs till.den platsskadade påden

försorg,försvarsområdesbefälhavarensFörsvarsmakten, attsig genom
Vidareflygplats Sverige.vid lämplig imottagningsceremonigenomföra

be-samband medgäller itill anhöriga vadstöderbjuds arrangemang
gravning.

Rehabilitering5.3

nedsättningdrabbatsrehabilitera demförSystemet att avensom av
beroendeskiljerskada eller sjukdom siggrundpåarbetsförmågan av

gäller deeller inte. detanställning Närskadade hardenpå an-enom
medtillsammanshuvudsakligadetarbetsgivarenställda har ansvaret

arbets-träder in ilänsarbetsnämndemamedanförsäkringskassan,
arbetslös.skadadedenställegivarens ärom

allmänlagenregleras kap.anställda 22Rehabiliteringen omavav
kompletterasbestämmelserarbetsmiljölagen. Dessaförsäkring samt av

anställningsskydd.§ lagen7 om

anställningsskydd5.3.1 Lagen om

skadadförbetydelseanställningsskydd hari lagen attReglerna enom
kanhelsthurarbetsgivare inte sägaeftersomrehabiliterasskall somen

skadats.somen personupp
ochgrundadsakligtskall uppsägningnämnda lagEnligt 7 § varaen

arbetsgivarenskäligt begäradet detinteuppsägning attär attär omen
förhållandetdetinnebärarbete. Detta attarbetstagarenbereder attannat

grundtidigare arbete intekan klara sitt utgörlängreden skadade inte
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för uppsägning han eller hon kan utföra arbete arbets-annaten om
givaren.

5.3.2 Lagen allmän försäkringom

Reglerna rehabilitering kap.i 22 lagen allmän försäkringom om
infördes 1992. Syftet med lagstiftningen särskilt främja ochattvar
utveckla sådana rehabiliteringsåtgärder betydelse förär attsom av
underlätta sjukskrivnavarit under lång tid återgår tillatt personer som
arbetet. målgruppen inräknadesI också de uppbär sjukbidrag ellersom
förtidspension. Det alltså fråga arbetslivsinriktadär om en
rehabilitering, till skillnad från den medicinska rehabilitering skersom
inom hälso- och sjukvården.

Arbetsgivaren har enligt 1990/91:141 "för41 denattprop. s. ansvar
anställdes rehabiliteringsbehov kartläggs och för erforderliga arbets-att
livsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas". Det anfördes vidare att

för rehabilitering"ansvar kan dels för anställdett attavse ansvar en som
har behov rehabilitering får detta behov och tillgodosett, delsutrettav

för det hos arbetsgivaren finns fungerandeett att organisationansvar en
för rehabiliteringsarbetet."

uttaladesI propositionen dessutom avseende arbetsgivarens ansvar
det "ligger bådei arbetsgivarens och den anställdes reha-att intresse att

bilitering sker snabbt och effektivt. förstaEn uppgift vid längre sjuk-
frånvaro eller flera korta sjukfall reda behövspå det någraär att ta om
särskilda rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren bör ha föransvaret att

sådan utredning För detta skall kunna fungera det viktigtgörs. att ären
arbetsgivaren har ändamålsenlig organisation för rehabiliterings-att en

arbetet och för fångatidigt behovet rehabilitering.ett system att upp av
för klarläggaAnsvaret rehabiliteringsbehovet bör gällaatt oavsett- - -

hur behovet har uppstått."
Enligt propositionen borde arbetsgivarens dock inte stannaansvar

vid det ovarmämnda. arbetsgivarens bör också vidtaingå attansvar
de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan genomföras inomsom
eller i anslutning till den verksamheten. Exempel sådanapå åtgär-egna
der arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och omplacering.är Det
bör också kunna bli fråga vidta tekniska åtgärder eller skaffaatt attom
särskild utrustning för ändra den fysiska miljön och därmed minskaatt
arbetsbelastningen för den enskilde. kanDet gälla åtgärder be-även
träffande arbetsinnehåll och arbetsorganisation."

Avseende inriktningen hos rehabiliteringen sades vidare den böratt
"vara den anställde skall beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren.att
Förvärvsarbetet och gemenskapen på arbetsplatsen betydelsefullär en
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stöd för denoña starktArbetskamratemasociala livet.del deti är ett
återgårehabiliteras för kunna isjukdomsperiod behöverefter attensom

arbete."
skall enligtförsäkringlagen allmänförsäkrad enligtDen är omsom

till rehabiliterings-rehabilitering och hamöjlighet tillhakap. § rätt22 1
anställningknutna tillintemärka reglernapenning. Att är utanär att en

ellerarbetstagare, uppdragstagareden försäkradegäller äroavsett om
drabbatssyfta tillskall återge denRehabiliteringenarbetslös. att avsom

för-möjligheteller henneoch honomarbetsförmågansjukdom attge
arbets-ochsjukdomförvärvsarbete. Begreppensörja sig genom
skallVilka åtgärdersjukpenning.syftar reglernaoförmåga på somom

försäk-samråd med denskall planeras iför rehabiliteringengenomföras
förutsätt-individuellaförsäkradesskall denplaneringVid dennarade.

utgångspunkten.behovochningar vara
rehabiliteringförharförsäkrades arbetsgivareDen ansvaret att en

arbetsgivarenobehövligt skallframstårdet startainleds. inteOm som
delvishelt ellerden försäkrade varitrehabiliteringsundersökning nären

ocksåUndersökning skallveckor.fyra görasisjukskriven än ommer
denellergrund sjukdomfrånvarande påoftaförsäkrade varitden av
vidfrånvaroförarbeten harsjälv det. lagensbegär Iförsäkrade angetts

kanutredningOmfattningendet året.tillfällen under senaste va-avsex
åtgärdervilkaSyftet beskrivaomständigheterna.efterriera är att som

arbete ochtillkunna sittskall återgåden enskildeförkan behövas att
skall inteUtredningför åtgärderna.skallklara ut ansvarasomvem

klartdet stårExempel på dettaobehövligt. attdet är närärgöras enom
tillskälåtgärder vidtas. Ettsärskilda attske någrakanåtergång utan att

redan hararbetsgivarenbehövs kanåtgärder intesärskilda att envara
finnsdettillskyldigarbetsgivarenorganisation. Att attlämplig är att se
lagen§följer kap. 2rehabiliteringsverksamhet 3lämplig aaven

arbetsmiljö.1977:1160 om
rehabiliteringarbetslös initierasförsäkradefall dendeI är aven

arbetsmarknadsmyndighetemaharoch för sig ettförsäkringskassan. I
arbetslösinformation ärsaknarderehabiliteringsansvar, om enmen

undersjukskrivenarbetslös varit ändensjukskriven. När är mersom
Försäkrings-aktualiseras.rehabiliteringfråganskallfyra veckor om
åtgärderna.de vidarelänsarbetsnämndenmedsamrådplanerar ikassan

frånveckorklar åttaskall inomRehabiliteringsutredningen vara
fleraföranlettseller då densjukdomsfallet,anmälandagen för avav
begä-försäkradesdenistället sker påutredningenOmfall, det senaste.
utred-Närfrån begäran.åtta veckorklar inomskall den senastvararan
blivitden inteförsäkringskassan. Omtillskall den sändasklarningen är
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klar inom den föreskrivna tiden skall kassan istället underrättas om
skälet till dröjsmålet och den kan bli klar.när väntas

Om den försäkrade medger det skall rehabiliteringsutredningen
samrådi med hans eller hennes arbetstagarorganisation.göras Skälet till

medgivande krävs utredningen kan innehållaatt är integritets-att
känsliga uppgifter.

Under vissa förutsättningar kan försäkringskassan överta ansvaret
för rehabiliteringsutredningen. Skäl för detta kan arbetsgivarenattvara
saknar kompetens och för utredningen eller arbetsgivarenattresurser

påminnelser inte sköter åligganden.sina Vidare kan relationernatrots
mellan arbetsgivare och arbetstagare sådana det svårtäratt attvara
genomföra utredningen.

åliggerDet den försäkrade lämna de upplysningar behövsatt som
för hans eller hennes behov rehabilitering skall klarläggas.kunnaatt av
Vidare den försäkrade skyldig medverka rehabiliteringen.är aktivt iatt
Följden den försäkrade sköter dessainte åligganden kan bliatt attav
rehabiliteringspenningen ned.sätts

Det övergripande för rehabiliteringsverksamheten liggeransvaret
hos försäkringskassan. skallKassan samordna och tillsyn deutöva över
åtgärder förvidtas rehabilitera försäkrade. Vidare skall kassan iattsom
samråd med försäkradeden till hans behov rehabilitering kart-attse av
läggs och de nödvändiga åtgärderna vidtas.att

försäkradeOm den medger det skall kassan samarbeta med hans
eller hennes arbetsgivare och arbetstagarorganisation, socialtjänsten,
arbetsförmedlingen de andra myndigheter kan berörda.samt som vara
Kassan skall verka för och dessa inom sitt område vidtaratt var en av
de nödvändiga åtgärderna för rehabiliteringen skall lyckas. Slutligenatt
skall kassan till rehabiliteringen påbörjas så fort det möjligtatt ärse
med hänsyn till medicinska och andra omständigheter.

den försäkradeNär deltar arbetslivsinriktadi rehabilitering kan re-
habiliteringsersättning detta krävsFör dock arbetsförmåganutges. äratt
nedsatt med minst fjärdedel och åtgärderna syftar till förkortaatt atten
sjukdomstid eller häva eller förebygga arbetsoförmåga. Rehabilite-att
ringsersättning består dels rehabiliteringspenning, dels särskiltav av
bidrag. Rehabiliteringsersättning utgår längst till och med densom
månad försäkradedå den fyller år. särskilda65 Det bidraget underutges
rehabiliteringstiden för de ökade kostnader den försäkrade får.

Hel rehabiliteringspenning 80 den sjukpenning-utgör procent av
grundande inkomsten delad med 365, dvs. belopp sjuk-samma som
penningen. På sjukpenning kan rehabiliteringspenningsättsamma som
utgå hel, med fjärdedelar, med hälften eller med fjärdedeltre mot-en
svarande nedsättningen arbetsförmågan. Arbetsförmågan skallav anses
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alltså inteförhindrar arbete. Detrehabiliteringen ärmåndennedsatt i
nedsatt.skallarbetsfönnågangradvilkenisjukdomen avgör ansessom

sjuk-utgår iminskas med vadskallRehabiliteringspenningen som
och liv-sjukpenninglag,enligtföräldrapenningellerpenning samma
studie-deldenarbetsskadeförsälcringlagenenligt samtränta avom

gälleråterbetalas.skall Detsamma ersätt-liknande inteellermedel som
lagstiftning.utländskgrundförsäkrade får pådenning avsom

fall dårehabiliteringsplan i deskallFörsäkringskassan upprätta en
medsamrådiskallutgå. Planenrehabiliteringsersättning kan upprättas
skallVidarevidtas.skallåtgärdervilkaochförsäkradeden somange

tidsplanåtgärd ochrespektiveförharplanen ansvaret ensomange vem
denuppgiftinnehålladessutomPlanen skallrehabiliteringen.för omen

Försäk-rehabiliteringtiden.underersättningförkostnadenberäknade
ochföljsrehabiliteringsplanentillfortlöpandeskallringskassan attse

den.ändringar inödvändigadet görsatt

ölagenArbetsmilj5.3.3

tillbaka påfallerrehabiliteringsarbetearbetsgivarensdelEn stor av
lagenkap.med 22Samtidigt1977:1160.arbetsmiljölagen att om

arbetsmiljölagen.ändringar iradinfördes gjordesförsäkringallmän en
lämpligtpåtill sättâlades arbetsgivareBland attattannat se en

bedrivsrehabiliteringsverksamhetocharbetsanpassnings-organiserad
rehabilitering,ochArbetsmiljö1990/9l:140arbetsplatsen. Ipå s.prop.

anfördes:49

arbetsmiljöanpass-medtidigt arbeteochaktivtbetydelse forArbetsplatsens ett
arbetsledarnivå, finnslinjeorganisationen,understrykas. Ining kan inte nog

följa insatserochgenomförabedöma,förutsättningarnabästaofta de att upp
rehabilitering.yrkesinriktadochanpassningför

ochanpassnings-organiseradpå lämpligtdetpå finns sättKraven re-att en
Organisatio-arbetsgivare.gäller allaochgenerellahabiliteringsverksamhet är

försäk-allmänlagenskyldigheterna ieftermåstearbetet omanpassasnen av
anpassnings-organiseradlämpligtarbetsmiljölagen. Hur sättochring en

beroende förut-utformas varierardetalj börrehabiliteringsverksamhet ioch
arbetsgivareninnebärakanverksamheter. Detolika attinom t.ex.sättningarna

till det finns:attser
kontaktpersonerochkompetens-

ändamåletavdelade förekonomiska resurser-
mål frågornaförochpolicy-

arbetetorganisation av-
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tydlig ansvarsfördelning-
rutiner för tidiga kontakter med sjukskrivna-
rutiner for undersökning rehabiliteringsbehovav m.m.-
rutiner för kontakter med myndigheter, företagshälsovård mil.-
rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering-
samverkan med arbetstagarna-
Organisation och måsterutiner sådana tidiga vamingssignalerattvara

uppmärksammas och åtgärder ohälsa planeras och genomförs.att Detmot är
däremot inte nödvändigt med interna krafter klarar kartlägga, be-att attman
döma behov och alla åtgärder.genomföra Det finns olika med sär-av organ
skild kompetens kan anlitas för detta.som

kap.Det i 3 2 § tredje stycket arbetsmiljölagenär arbetsgiva-a som
rehabiliteringsansvar regleras. Arbetsgivaren skall till detattrens se

inom hans verksamhet finns på lämpligt organiserad arbets-sätten
och rehabiliteringsverksamhetanpassnings- för fullgörande deav upp-

gifter åvilar honom enligt både arbetsmiljölagen och 22 kap. lagensom
allmän försälqing.om

rehabiliteringenFör har kap2 andral § stycket betydelse.även Där
stadgas arbetsförhållandena skall till människors olika för-att anpassas
utsättningar fysiski och psykiskt hänseende. åliggerDet alltså arbets-
givaren löpande förändra arbetsplats så den anställde kan klaraatt atten
sitt arbete han eller hon drabbatsäven fysisk eller psykiskom av en
skada.

5.3.4 Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar

Genom ändring förordningen utlandsstyrkan inom Försvars-en av om
makten har Försvarsmakten sedan 1 januari 1997 för rehabilite-ansvar
ring de skadats utlandsstyrkani för tiden efter det deäven attav som
avslutat anställningsin inom Försvarsmakten.

Enligt förordningen§15 utlandsstyrkan inom Försvarsmaktenom
gäller Försvarsmakten har för de rehabiliterings-att ett attansvar
uppgifter åvilar arbetsgivare enligt 22 kap. lagen allmänsom en om
försäkring fullgörs tidigare anställd skadatsäven gentemot en som
under tjänstgöring utlandsstyrkan.i Ansvaret skall enligt övergångs-
bestämmelsema tillämpas beträffande dem skadats efter år 1992.som
Förordningsbestämmelsen fråntar deninte skadades eventuella
arbetsgivare hans enligt lagen allmän försäkring elleransvar om
arbetsmiljölagen.
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rehabiliterings-för dettadirektivochfram riktlinjersyfteI att ta
synpunkterFörsvarsmakten. Deinomarbetsgrupptillsattes enansvar

ande.följarbetsgruppenframkom vargenomsom
intebehöverskadadrehabiliteraåtgärder förFörsvarsmaktens att en

iförsäkringallmänkap. lagen utanenligt 22begränsas ansvaret omav
stöd börytterligarebedömningfallet kanenskilda görasdet av omen

samarbetegenomföras undervidareRehabiliteringsåtgärdema börges.
arbetsgivareeventuellarbetsförmedlingen,försäkringskassan,med en

mfl.
Försvarsmaktenkompetens inomsåväl byggaViktigt somär att upp
samhällsorgan. Kom-berördaandrafinns inomdentillatt ta somvara

rehabi-tekniskochsocialpsykisk,kroppslig,omfattabehöverpetensen
verksamheten.Även tillknytasbehöverkompetensjuridisklitering.

ska-denförverkaFörsvarsmaktenskall attrehabiliteringsarbetetI
hennesellerstödja hansochfunktionsförmågarimligåterfärdade
indivi-skallrehabiliteringenförGrundensamhället.tillåtergång vara

förutsättningar.ochmöjligheterdens
på Hög-personalavdelningenskall ledasRehabiliteringsarbetet av
personallokalsamråd medhandläggas imöjligtlångtsåkvarteret men

eventuell arbetsgivare.Försvarsmakten ochinom
fråninformationerhållitharhögkvarteretPersonalavdelningen på

skulle kunnaanställdade tidigarevilkafrågaiSWEDINT somavom
ungefärvilkaDessarehabiliteringsansvaret.omfattas varpersoner,av

frågorinnehållit devilkenenkät,tillställtsdärefterhar50, somen
harde 50behövts. Avåtgärderytterligareavgörandetförkrävts caom
flestadedock harFörsvarsmakten;frånstödbehöverde20 attsvarat
medtillberättigadede varitersättningvilkenstöd i frågahavelat om

skadan.anledning av
kommakunnahittillsharrehabiliteringåtgärder för ansettsSärskilda

be-stöd fattatsformnågonbeslutförfrågai avomvaravpersoner,sex
medicinsktåterställdatillräckligtinteandraträffande De ännuärtretre.
skallavseendenandradem irehabiliterasyfteåtgärder iför varaattatt

meningsfulla.
längrehandförstahar i ut-beslutats avsetthittillsåtgärderDet som

folkhögskola.elleruniversitetpåbildningar
tillbedömtharrehabiliteringsverksamheten attföransvarigaDe upp

storleknuvarandevidförfråga insatserkomma ikanårtio perpersoner
utlandsstyrkan.på





6 Ersättning för personskada -
allmänna principer

grundläggande reglernaDe för vid personskada finnsersättning i
skadeståndslagen. kan bli följden skadaDen ersättning kansom enav
delas radi Till dem hör sjukvårdskostnader, inkomst-poster.upp en

ochförlust, sveda värk, lyte och olägenheter i övrigt. denFörsamtmen
kränkning vissa brottsliga inneburitgärningar kan dessutom särskild

de olika förersättning utgå. Av ersättningspostema brukar ersättning
ukvårdskostnader för inkomstförlustoch hänföras till den ekonomiska

skadan, medan övriga klassas ideella skador.som

Skadeständsrättens6.1 roll i det sociala

skyddsnätet

Vid sidan möjligheten till skadeståndsrättsligtersättning ettom genom
anspråk finns olikarad försäkringssystem vilka ersättning kanen ur
komma utgå. Försäkringar har dessutom betydelse vid kravatt mot
skadevållaren eftersom eventuell ersättning ofta utgåren en ansvars-ur
försäkring omfattar ellerhonom henne.som

vilka komma betalasDe ersättningssystem ersättning kan attgenom
kan både och allmänna. de försäk-privata Vid sidan allmännavara av

finns också särskilt ersättningsformer.ringssystemen reglerade Ett
exempel det sistnämnda den förpå riskgaranti gäller deär som an-
ställda utlandsstyrkan.i

olika försäkringama och bådeDe ersättningssystemen skiljer sig åt
vilkenberoende på grad anknytning krävs till den skade-somav

vållande handlingen och i fråga vilka olika delposter vidersättsom som
personskada.en
Vid civilrättsligt anspråk skadaden orsakatett rent gentemot som en

skadankrävs dels vållats vårdslöshet, dels den rim-äratt attgenom en
följdligt förutsebar handlande. andravisst Vid många deettav av

ersättningsformerna det med sjuk-räcker lösare anknytning. För atten
lagenenligt allmän försäkring skall till exempelpenning utgå krävsom
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bara arbetsoförmåga föreligger på grund sjukdom och huratt oavsettav
denna uppkommit utgår ersättning.

olika kan vid personskadade ersättningsposter ingåAv som en er-
brottsskade-samtliga ersättningssystemvissasätts genom som

trafikförsälcringen och personskadeavtalet. andraersättningen, I ersätt-
skadan, inkomstförlust.kompenseras bara viss del oftaningssystem av

samband medExempel detta de olika ersättningar kan utgå ipå är som
arbetsskada.en

princip grunden förden allmänna skadeståndsrätten iAtt utgör er-
eller inkomsternamed anledning personskada avbräck isättning av

påverkatde olika försäkringssystemen sininnebär inte iinte att tur
mellan och USA brukarskadeståndsrätten. Vid jämförelse Europaen
skadestånd delvis har grund irelativt modesta sinvårasäga settattman

han eller hon fårskadade oftast blir omhändertagenden oavsettatt om
skadeståndet.skadevållaren alltså beroendeoch inteersättning är avav

verkat återhållande på utveck-har de sociala skyddsnätenPå detta sätt
lingen högre ersättningsnivåer.mot

skadeståndslagen6.2

förgrundläggande bestämmelse reglerar ersättningDen som
kap. skadeståndslagen 1972:207. stadgaspersonskada § Där5 1är att

förtillfogats personskada omfattar ersättningskadestånd till den som
värk,utgifter, inkomstförlust, sveda ochsjukvårdskostnad och andra

följdolägenheter övrigt tillstadigvarande ilyte och samtannat avmen
skallför inkomstförlustskadan. Vidare ersättningsägs motsvaraatt

skadelidande skulle ha kunnatskillnaden mellan den inkomst densom
har ellerinkomst han skadanhan inte skadats och denuppbära trotsom

komma uppnåeller han kan beräknasborde ha uppnått att genomsom
färdigheter ocharbete hans krafter ochsådantett motsvarar somsom

utbildning ochmed hänsyn till tidigarerimligen kan begäras honomav
ålder, bosätt-liknande åtgärdverksamhet, omskolning eller samtannan

Medförhållanden. inkomst-ningsförhållanden därmed jämförligaoch
lik-näringsverksamhet och dessutomlikställs vidareförlust intrång i

med inkomst.hushållsarbete hemmetställs värdet iav
fördöden enligt kap. § ersättningskadan lett till utgår 5 2Om

dödsfalletskälig kostnad till följdbegravningskostnad och avannan
underhållunderhåll. för förlustförlust ersättningFör attsamt avav

enligt till under-dock efterlevande lag hadeskall utgå krävs den rättatt
fall beroende den avlidne.håll eller ekonomiskti annat var av
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underhåll skallför inkomstförlust eller förlustFrån ersättning av
försäkring,lagen allmänavgå enligtenligt kap. 3 § ersättning5 om

arbetsskadeförsäkring eller liknande ersättning. Detsammalagen om
betalassjuklöneller periodisk ersättninggäller pension samt somannan

lönefönnån.eller försäkringarbetsgivare ärsom enur enav
ska-kan skadelidande,denVid sidan dessa ersättningsposter omav
förfå ersättningbrottslig enligt kap. §gärning, 1 3dan orsakats vissav

kränkning se nedan.lidande eller kalladpersonligt så

Sjukvårdskostnader m.m.

desjukvårdskostnader ersättningsgilla, åtminstoneallaprincipI är om
bak-rehabiliteringen.medicinska Inödvändiga för denkan varaanses
ska-skadelidande bör minimeradenñnns dock regelngrunden attom

skadelidande bördeninnebär vårtdan. iDetta attett systern an-som
möj-utsträckningoffentliga sjukvården i sådenvända sig stor somav

omfatta kost-ersättningen enbartfall kommer därförligt. vanligaI att
vård-från olikaoch till ochpatientavgifter, medicinnader för resor

inrättningar.
harmotiverad.form vård Detfall kan dockI vissa av varaannan
denför vård hemmet godkäntskostnader iförekommit ävenatt om

sjukhusvanligtkostat vårdas pådyrare vad detblivit än attavsevärt
rehabiliteringen.haft betydelse förhemmet hadeeftersom vården i stor

drabbatsbara tillfalla dendenna kan inteErsättning typ avsomav
Även visskostnader har ianhörigaspsykiska skadan.den fysiska eller

tillfall fickersättningsgrundande. Imån restettansetts sompersonen
skadats,anhörigAustralien med anledningfrånSverige att er-av en

inkomstförlustförersättningför resekostnadema. Någon ut-sättning
gick dock inte.

Inkomstförlust

kon-dels deninkomstförlust delas ofta in i tvåförErsättning poster,
förförlustenförväntadeför förfluten tid, dels denförlustenstaterade

framtiden.
relativtdenför förfluten tid sågäller inkomstförlustendet ärNär

heltidsarbete. Denskadade harberäkna denokomplicerad ettatt om
tillhar i princip intearbetar bara under viss ersätt-rättsäsongsom en

ha Vid bestämningskulle arbetat.tid då han eller hon intening för av
utgått iför ersättningskall avdragför förfluten tidersättning göras som

eller liknande.form sjukpenningav
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fallI de den skadade inte arbetstagare bestäms efterersättningenär
särskilda principer. den skadadeOm varit företagare skall in-egen
trånget näringsverksamheten,i dvs. det avbräck skadan vållat, jäm-
ställas inkomstförlust.med exempel på sådant avbräckEtt är om en
lantbrukare skadats inte kan sköta djurbesättningsin måsteutansom

Ävenslakta den och därmed lider förlust. värdet hushållsarbete jäm-av
ställs inkomst. fleramed äldre rättsfall har förI utgått kost-ersättning
naden för hemhjälp då husmor skadats. studerar kan fåDenen som

för den försening orsakar,ersättning skadan till exempel har ersättning
då studier försenats med ingångslön för tid.utgått motsvarande

fråga inkomstförlustI avseende framtiden skall individuellom en
bedömning Vad skall bestämmas skillnaden mellan dengöras. ärsom
inkomst skadadeden borde ha haft han eller skadats, ochhon inteom
den inkomst kan förväntas. bestämma förlusten krävaAtt kansom en
omfattande utredning vilket innebär frågan ofta inteersättningatt om
kan förrän långt efter skadan inträffat.avgöras att

frågaviktig för framtida inkomstförlustEn ersättningärannan om
skall livräntautgå eller kapital. det sedan längeI Sverige harsom som

detvarit tradition utgår någon form livränta, det kapitali-dåatt utomav
skulleserade beloppet bli lågt. detta avseende frånI skiljer sig Sverige

de flesta länder.andra För ersättningen skall utgå kapital talaratt som
Ådet ökar den skadelidandes möjligheter ersättningen.utnyttjaatt att

andra sidan finns risk den skadade inte har möjlighet eller förmågaatt
placera medlen långsiktigt och därför står hjälp efter år.att utan ett par

Skadeståndslagen möjlighet till båda detersättningsformema och ärger
bara då väsentlig betydelse skadelidandesersättningen för denär av
försörjning den bör utgå livränta.som som

det inkomstförlust förfluten skallPrecis gäller för tidnärsom annan
försäk-ersättning utgått till exempel de allmännatyp av som genom

ringssystemen räknas då livränta eller kapitalbelopp bestäms.ettav en

Sveda värkoch

Sveda och värk denideell skadepost omfattar lidandet underär en som
akuta lytesjukdomstiden till skillnad från den utgår förersättning som
och Vad fysiskafrämst den och det obehagersätts är smärtamen. som

skadan lett till, mån kan inför framtiden kom-i viss ävensom men oro
Ersättning kan alltså för såväl fysiska psykiskautgåpenseras. som

följder.
skall bestäms akuta sjuk-Hur ersättningen bli hur länge denstor av

domstiden princip högre vid sjukhusvistelseDen iär änvarat. annars
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vid eller liknande. dock baraoch särskilt hög intensivvård Detta är yttre
förekommabedömningen Självklart kan detfaktorer hänga på.att upp

skador behöver vårdas påmed mycket intesmärtsammaatt personer
för sveda och värk låg 1995maximala ersättningsbeloppetsjukhus. Det

kr.på 00080ca.

ochLyte men

påverkafysiska defekter behöveroch inteMed lyte avses sommen
defektervanligen fysiskaMed förståsinkomstförmågan. lyte rent som

arbetsförmågan och därmed inkomstenpåverkar barainte ävenutan
hörden kretsenTilllevnadsföringen i övrigt. trängre menav
kanErsättninghuvudvärk,rörelseinslcränlcningar, dövhet, smärtor etc.

medförvanställande ochutgå för intedock änannatärräven annat som
obehag eller generande.psykiskt är

ekonomiska ieller kan i månFöljdema lyte viss sägas varaav men
invalidiserad kankostnader.innebärskadan i förlängningen Endet att

oftaresjukdomkan också drabbasbostad. eller honbehöva byta Han av
älv.gick klara Dennahjälp sådant tidigareoch behöva med attta som

för skadepostdock dennaextrakostnader inomersättstyp ramenav .
såvälbeaktasstorleken på ersättningdet gäller bestämmaNär att
fallålder. deden skadades Imedicinska invaliditetsgradenden som

missprydandevidtill exempelmedicinsk invaliditet föreligger,ingen
motsvarande skador.hämtats frånhar ledningärr,

kapital-regelbundet utgåbrukarför lyte ochErsättning sommen
skadades ålder såefter denkapitaliserasbelopp. Ersättningen att ungen

föräldre.kan få väsentligt Den gränsenän övreut er-mer enperson
650 000 kr.låg princip på1995 isättning ca.

Olägenheter i övrigt

skadestånds-olägenheter övrigt isärskild infördes iskadepostSom en
beteck-under dennavad kanlagen Som exempel på1975. ersättassom

denkanarbetet. Detkan anspänning ining antas attnämnas som
sänkt inkomst,eller hon fåttskada, han intedrabbats ävenav en om

få svå-och kanför bibehålla inkomstenbehöver siganstränga attmer
skulle ha uppnåtts.till den positionatt som annarsavancerarare

Även tillkvalificeratill fritidsaktivitet kanförlusten möjlighet er-av
elleridrotthindrastill exempelgällersättning. Detta utövaatt attman

längre sträckor. Dennafriluftsliv och jakt eller kaninte typ avresa
fritiden.också rubricerats anspänning påskada har som
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Olägenheterna kan beståi övrigt också i ändringar den dagligai
livsföringen. Till exempel har ökade besvär vid hus ochreparationer av
bil eller vid hushållsarbete godtagits.

Ersättning för olägenheter övrigt brukar beräknas till fast be-i ett
lopp år. På vad gäller för lyte ochsättper samma som som men an-

efterersättningen åldern. högsta sammanlagda beloppDetpassas som
utgivits från trafikförsälqingen för skadadenna 1995 585typ av var
000 kr.

lidandePersonligt

för personligt lidande kap. skadestånds-Ersättning utgår enligt 3 §l
lagen vid vissa brott. ersättningspost brukar också be-Dennatyper av

för lcränkning. brott den personligaersättning Denämnas är mot
friheten, ofredande, brytande eller telehemlighet, intrång iannat postav
förvar, olovlig avlyssning, olaga diskriminering, ärekränkning eller

liknande gärning. utgår bara till den blivitErsättning utsattannan som
för brottet.

Till brott den personliga friheten räknas de brottinte bara motmot
frihet i kap. brottsbalken brott och hälsa4 livävenutan motsom anges
3 kap. brottsbalken och sexualbrott 6 kap. brottsbalken.

6.3 Inkomstskatteplikt för skadestånd

skadestånd skattepliktigtDen grundläggande skiljelinjen för ärettom
eller skattepliktigt,det något hade varitinte ersätterär om som ex-
empelvis inkomst.

I 19 3 kommunalskattelagen 1928:370 stadgas§ l attst som
skattepliktig inkomst skall räknas jämlikt lagen all-inte ersättning om

försäkring, lagen arbetsskadeförsäkring ellermän mot-annanom
svarande reglering grundas på förvärvsinkomst,ersättningen inteorn

tillfallit grund försäkring inte tagits iersättning någon påsom av som
samband med från trafikförsäkring,tjänst ersättningsamt annan an-
svarighetsförsälcring eller skadeståndsförsälcring inteersättningenom

förlorad inkomst skattepliktig natur.avser av
de olika delpostema enligt skadeståndsrättenAv i ersättning ären

det brukari princip bara för inkomstförlustersättningen ansessom
skattepliktig.
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olika ersättningarmellanSamordning6.4

olikamellansamordning eller avräkninghuvudregel skerSom
innebärgrund.vila Dettapåden mån de kaniersättningar sägas samma

100medbör kunna utgåinkomstförlust inte änförersättningatt mer
Även avräkning.normaltskerideell ersättningfrågaiprocent. om

dvs.s.k. beloppsersättningar,föravräkningsker ingenDock
därellerbelopp vid skadautgår med visstersättningar ensom

ienskilda skadepostemadepå någonbaserasinteersättning av
ochpersonskadeavtaletenligtMellan ersättningskadeståndslagen.

tjänstereseförsälqingeneller enligtriskgarantienligt Statensersättning
avräkning.sker ingen





ersättning vidRegler7 om

personskada

tjänstgöring iinträffat underpersonskadavid ut-Ersättning somen
för denskadanekonomiskaför denutgå såvällandsstyrkan kan som

allmännaden främstinkomstförlustgällerideella. Vad ersätts genom
arbetsskade-ochförsäkringenden allmännaersättningssystem som

grundutgå påkanviss ersättningförsäkringen, ävenäven avom
kollektivavtal.

dess-kollektivavtalgrundpåutgår främstIdeell ersättning menav
utlandsstyrkantill anställda iförordningen förmånerenligtutom om

Försvarsmakten.inom
deenligtför inkomstförlustersättninganhöriga kan utgå vissTill

bådeutgåideell ersättning kanmedanförsäkringssystemen,allmänna
nämnda förordning.enligtkollektivavtal ochgrundpå nyssav

de baraförsäkringssystemendegäller enligt allmännaGenerellt att
inkomstförlusterbasbelopp.och halvt Förtillersättning sju ettuppger

kollektivavtal.enligtutgånivå kan ersättningdennaöver

försäkringallmän7.1 Lagen om

i lagenfinnspensionsförmånernasjuk- ochde allmännaReglerna om
bestårförsäkringenallmännaiörsälqing.allmän Den1962:381 avom

dentilläggspension. Iförsäkring förochfolkpensioneringsjukförsäkring,
rehabilitering.reglerblandingår ocksåförsäkringenallmänna annat om

sjukpenningför sjukvård,ersättningbestårSjukförsäkringen avav
bestämmel-sjukförsäkringenTillföräldrapenningfönnåner. äroch av

ochfolkpensionenBådesjuklön knutna.1991:1047lageni omserna
ochförtidspensionålderspension,utgå formkan itilläggspensionen av

efterlevandepension.
delsmedborgare,dels svenskaomfattarförsäkringenallmännaDen

Sverige. Förmedborgare bosatt i rättsvenskden ärattutan varasom
försäkringskassan,hosdock inskrivningfönnåner krävsflertalettill

gälleranställdastatligtSverige. Förförutsätter bosättning ivilket
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särskilda regler. Om regeringen föreskrivitinte skall denannat som
sänds till land statlig arbetsgivare förett annat arbetsgivarensav en
räkning bosatt i Sverige utlandsvistelsen avseddäven äranses vara om

Ävenlängre år. medföljande make,att än sambo barnettvara samt
under skall18 år i sådant fall bosatta i Sverige.anses vara

sjukpenningl

tillRätt sjukpenning föreligger för den inskriven vid försäk-årsom
ringskassa och har sjukpenninggrundande inkomst uppgårsom en som
till 24 basbeloppet f.n. kr.8 800 Med sjukpenning-procent av ca.
grundande inkomst inkomst arbete denoch denutgörsavses av av
årliga inkomst den försäkrade kan komma få tillsvidare.antassom

Vilken inkomst försäkrad kan få bedömningsfråga.ärantasen en
Särskilt kansvår bedömningen vid tillfällig anställning. Enligtvara
huvudregeln krävs den tillfälliga anställningen minstatt sexvarar
månader. För den enskilde efter denna behållaperiod skall få sinatt
sjukpenninggrundande inkomst krävs han eller hon uppfyller vissaatt
villkor, såsom ställa tillsig arbetsmarknadens förfogande.att t.ex.

inkomstenI ingår endast ersättning i försäkrade fårdenpengar som
för arbete såsom arbetstagare allmäni eller enskild inkomsttjänsteget

anställning eller på grund inkomst förvärvskälla.av annan av annan
Vid beräkningen den sjukpenninggrundande skall bortsesinkomstenav
från inkomst överstiger ochsju halvt basbelopp. förErsättningettsom
arbete formi uppgår till minst kr räknas in-1 000av pengar som som
komst anställning, den försäkrade hos deninte anställdäven ärav om

ersättningen.utgersom
Sjukpenning utgår vid sjukdom ned den försäkradessättersom ar-

betsförmåga med minst fjärdedel. Arbetsmarknadsmässiga, ekono-en
miska, sociala och liknande förhållanden skall dock inte in vidvägas
bedömningen hur mycket arbetsförmågan ned.sattsav

Med sjukdom likställs arbetsoförmåga orsakats tidigaresom av
sjukdom sjukpenning förutgått den sjukdomsperioden. Vid bedöm-om
ningen arbetsförmägan nedsatt skall hänsyn också till denär tasom om
försäkrade kan utföra andra arbetsuppgifter arbetsgivaren erbjudersom

de sedvanliga. Sjukpenningenän helt ellerutgår med fjärdedelar,tre
hälften eller fjärdedel motsvarande graden nedsättning arbets-ien av
förmågan.

Det grundläggande sjukdomsbegreppet inom sjukförsäktngen defi-
nieras inte lageni allmän försäkring. Som utgångspunkt har i praxisom
tagits uttalande förarbetenai till lagen allmän försäkringett SOUom
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läkarvetenskapligspråkbruk ochvanligt1621944:15 gängseattoms.
kan varjedenna bakgrundvägledande. Medböruppfattning vara
livsproces-ihop medsjälstillstånd inte hörelleronormalt kropps- som

förändringarfysiskaochsjukdom. Störningarbetecknas somsomsen
däremot integraviditet betraktasåldrandet ellernaturligaberor på det

levnadsförloppet.normalamed detde hör ihopeftersomsjukdomsom
Även för tidsjukpenning ändå utgåföreligger kansjukdom inteom

rehabiliteringellermedicinsk behandlinggenomgårförsäkradedå den
före-tillsjukdom ellerförkortaförebygga ellertill attsyftar attsom

arbetsoförmåga.hävaellerbygga
utgå dårehabiliteringsersättningi formkan ersättningDärutöver av

grundpårehabiliteringarbetslivsinriktaddeltarförsäkrade iden av
fjärdedel semed minstned arbetsförrnågansjukdom satt av-ensom

5.3.2.snitt
med 80sjukpenningsjukperiodunderdagvarjeFör utges pro-en

Under dedelad med 365.inkomstensjukpenninggrundandedencent av
flestadock i deersättningensjukperiod utgårförsta dagarna28 av en

sjukperiod7.2.sjuklön se nedan avsnitt En ärfall enligt lagen enom
till sjuk-harellerförsäkrade lider sjukdomden rätttid dåoavbruten av

rehabilitering.ellerförebyggande behandlinggrundpåpenning av
s.k.sjukperiod, dendagenför förstautgår inteSjukpenning enav
fembörjar inomsjukperiodengäller dock intekarensdagen. Detta om

under deförsäkradesjukperiod denellertidigarefråndagar omen
karensdagar.haftmånaderna tiotolvsenaste

införts isjukpenningreduceringregelhar§kap 4I 3 avomena
tillförsäkrasavtalarbetstagarevissamotverkasyfte att enatt genom

erhållerförsäkradedenOmandrakompensationsnivåhögre än grupper.
mycketmed såminskasskall sjukpenningensjukdomstidenunderlön
fåttskulle haförsäkradedenden löntioöverstiger procent omavsom

arbete.varit ieller honhan

Folkpension7.1.2

tilläggs-ochfolkpensionbestårpensionsfönnånemaallmännaDe av
kan utgåoch tilläggspensionenfolkpensionenBådepension. som
Reglernaoch förtidspension.efterlevandepensionålderspension, om

behandlasallmän försäkring. Härkap. lagenfinns i 5-9folkpension om
och förtidspension.ålderspensionreglerna om

försäk-dentillkommerålderspensiontill folkpension ärRätten som
fram-Efterår.fyller 65eller honmånad hanoch med denrade från
denmedochtidigast fråndockutgå tidigare,pensionenställning kan
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månad den försäkrade fyller 61 år. Uttaget ålderspension fårav avse
hela, fjärdedelar, hälften eller fjärdedel.tre en

Hel ålderspension 96 basbeloppet. den försäk-utgör Omprocent av
rade gift utgår pensionen dock bara medär 78,5 Om pensionenprocent.
börjar föreutgå den månad den försäkrade fyller sextiofem minskas

medpensionen halv för varj månad då pensionsuttagetprocenten e som
börjar återstår till den månad då den försäkrade fyller 65 år.

har fylltDen år kan få förtidspension för företiden densextonsom
månad han eller hon fyller sextiofem år. Därefter övergår pensionen i
ålderspension. Förtidspension skall utgå den försäkrades arbets-om
förmåga på grund sjukdom eller nedsättning den fysiskaav annan av
eller psykiska prestationsförmågan nedsatt med minst fjärdedelär en
och nedsättningen kan varaktig. För sådan arbetsförrnågenedsätt-anses
ning kaninte varaktig, kan bli beståendeantassom anses men som av-
sevärd tid utgår pensionsförrnånema istället formi sjukbidrag, somav

tidsbegränsat.är
Förtidspension sjukbidrag förhållandeutgår i nedsättningentillresp.
arbetsförmågan odelad, med fjärdedelar, med hälften eller medtreav
fjärdedel.en

Efterlevandepension

Folkpension i form efterlevandepension består barnpension, samtav av
omställningspension och särskild efterlevandepension. Med
efterlevande make likställs i fråga ochtill omställningspensionrättom
särskild efterlevandepension den gift, stadigvarandeutan attsom, vara
sammanbodde med icke gift eller kvinna vid ochdennes döden man

tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller då väntadesom
barn med den avlidne.

Barn inte fyllt 18 år har enligt 2 § till barnpension.ännu rättsom
Om barn fyllthar år bedriver18 studier till förlängtett rättsom som ger
barnbidrag har det till barnpension för sådan docktid, längsträtt även
till och med juni detmånad år då barnet fyller år.20

Barnpension 25 basbeloppet efter avlidenutgör varjeprocent av
förälder år. Barnpension skall dock alltid så den till-stor, attper vara

med bamets tilläggspension form barnpension,i 40utgörsammans av
basbeloppet efter varje avliden förälder.procent av

efterlevandeEn make, harinte uppnått 65 års ålder ochsom som
stadigvarande sammanbodde med sin make vid dennes död har tillrätt
omställningspension, den efterlevande vid dödsfallet stadigvarandeom
sammanbodde med barn under tolv ellerår hade densammanbott med
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dödsfallet.tid tidpunkten föravlidne under minst fem år fram tillaven
från tid-för tid månader räknatOmställningspension gäller en av sex

omställnings-Efter månaderna skallför dödsfallet. depunkten sex
och stadig-efterlevande har vårdnadenändå utgå denpension omom

utbetalas tillmed barn under tolvvarande sammanbor år. Pensionen
ålder.uppnått dennadess barnet

tillsärskildtillhar omställningspension har ocksåDen rätt rättsom
möjlighet bereda in-hans eller hennes sigefterlevandepension, attom

medför honom lämpligt arbete nedsatt minstkomst ärett engenom
arbets-makens och nedsättningen beror påfjärdedel alltsedan död

jämförligeller därmedskäl, nedsatt hälsamarknadsmässiga om-annan
särskildtillkan inte endast kortvarig. Rättenständighet samt antas vara

till omställ-vid den tidpunkt dåefterlevandepension inträder rätten
upphör.ningspension

förvärvsmöjligheten skallnedsattBedömningen görasär motav om
efterlevandes möjlighet bereda sig inkomstdenbakgrund att genomav

färdigheterhennes krafter ochhans ellersådant arbete motsvararsom
tidigareutbildning ochbegäras med hänsyn tillrimligen kanoch som

därmed järn-bosättningstörhållanden och andraålder,verksamhet samt
omständigheter.förliga

90efterlevandepensionliksom hel särskildOmställningspension är
basbeloppet år.procent perav

Handikappersättning

utgåfolkpensionsfönnån kan handikappersättningsärskildSom en
till sådan ersättningallmän försäkring.lagen Rättenligt kap.9 om

försäkrad fyllt 16 år inte 65 år.tillkommer ännusom men
försäkradesdenskall utgå krävsersättningFör attatt

dagligaeller hon i sinned i sådan mån hanfunktionsförmåga attsatts
kunnahjälp eller förtidskrävandelivsföring behöver attav annanmera

harhjälp ellerbehöver fortlöpandeförvärvsarbeta annarsav annan
handikappersättningmerutgifter. Bedömningen tillbetydande rättav

alltidutgårHandikappersättningsammanlagda behovet.grundas på det
handikappethörselskadadblind, döv ellertill den är gravt omsom

ålder.före sextiofem årsuppkommit
69,storlek handikappersättningenhjälpbehovetsBeroende på utgör

basbeloppet år.eller53 36 procent perav
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Pensionstillskott

Till den uppbär folkpension form ålderspension,isom av
förtidspension eller efterlevandepension kaninte barnpensionärsom
vidare pensionstillskott enligt lagen 1969:205 pensionstillskottom
utgå. Syftet med pensionstillskottet dem har låg pensionär att ge som

ekonomiskt tillskott. den allmänOm pensionsberättigade harett även
tilläggspension utgår därför pensionstillskott endast till den del
tilläggspensionen lägre pensionstillskottet.är än

Enligt huvudregeln uppgår pensionstillskottet för den uppbärsom
ålderspension eller efterlevandepension till basbelop-55,5 procent av

den börjatFör ålderspension förtid skall pensionstill-ipet. ta utsom
skottet minskas i motsvarande folkpensionen.mån denFörsom som
uppbär förtidspension pensionstillskottetuppgår till 111,5 procent av
basbeloppet. fall folkpensionde endast betalasI partiellt utgårut pen-
sionstillskottet motsvarandei mån.

Tilläggspension7.1.3

har förvärvsarbetat kan under ha tillDen vissa förutsättningar rättsom
tilläggspension, vilken utgår form ålderspension, förtidspensioni av

efterlevandepension.och Reglerna den allmänna tilläggspensionenom
finns 1-14 kap. lagen allmän försäkring.i l om

år varit försäkrad enligt lagen allmänFör varje som en person om
försäkring skall det beräknas pensionsgrundande inkomst på grund-en
val henneshans eller inkomst anställning eller inkomstav av av annan
förvärvsverksamhet.

Med inkomst anställning lön eller ersättning iav avses annan pengar
eller skattepliktigaandra förmåner den försäkrade fått arbets-som som

eller enskildi allmän tjänst. Med lön likställs kostnadsersättningtagare
ingår vid beräkning preliminär A-skatt.som av

Med inkomst förvärvsarbete inkomst näringsverk-annatav avses av
samhet här i landet i vilken den försäkrade arbetat oväsentligi icke om-
fattning, tillfälliga förvärvsinkomster självständigt verk-bedrivenav
samhet, Vid beräkning beaktaspensionsgrundande inkomstm.m. av
också förvissa ersättningar träder istället eller inkomstersättersom av
förvärvsarbete.

Till grund för beräkningen inkomst anställning inkomstochav av av
förvärvsarbete skall den försäkrades taxerade inkomst läggas.
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pensionsgrundande inkomsten den del årsin-Den utgörs avav
halvt basbelopp.komsten överstiger understiger sju ochett ettsom men

deladdärvid den pensionsgrundande inkomstenPensionspoängen är
högstgällande basbeloppet och alltsåmed det vid ingången året somav

6,5.
fåtttilläggspension krävs den försäkradetillFör rätt att
förTilläggspensionen beräknas detför år.pensionspoäng tre attgenom

försäkradesdengällande basbeloppet multipliceras medåret
tillgodoräknatsellerpensionspoäng, pensionspoänggenomsnittliga om
genomsnittligaår, denhonom eller henne för 15änmer

femton med Omför de åren högst pensionspoäng.pensionspoängen
trettio årtillgodoräknats försäkrade under färredenpensionspoäng än

för år.produkt erhållits minskas i motsvarande månskall den vartsom
försäk-denform förtidspension kan utgåTilläggspension i omav

nedsättningsjukdom ellerarbetsförmåga på grundrades avav annan
nedsatt medpsykiska prestationsförmågan minstden fysiska eller är en

arbetsför-nedsättningen kan varaktig. sådanfjärdedel och Föranses
blikan kanmågenedsättning inte varaktig, antassom anses men som

avsevärd pensionsfönnånema istället i formtid utgårbestående av
utgår för begränsad tid.sjukbidrag, som

nedsättningensjukbidrag i förhållande tillFörtidspension utgårresp.
medhälften ellerodelad, med fjärdedelar, medarbetsförmågan treav

fjärdedel.en
för försäkradtilläggspension vid förtidspensionBeräkning somav

fyra årför detillgodoräknats pensionspoäng minst två senaste somav
eller hardå pensionsfallet inträffarföregått det år en

basbelopptillsjukpenninggrundande inkomst uppgår minst ettsom
fall skallgäller vid sådantvad ålderspension.avviker från Isom
fram tillförsäkradeberäknas under antagande dentilläggspensionen att
inkomstålder hafteller hon uppnår sextiofyra årsdess han en

Vidfyramedeltalet pensionspoäng.motsvarande de årenssenasteav
uppnåttsmedeltalet får de år då pensionspoäng inteberäkningen av

hälften åren. Omavräknas, dock högsteller då den lägstvarit avsom
beräknas påhögre får medeltalet iställetblirpensionen därigenom

Vidfyllde år.förflutit den försäkradede år sedansamtliga sextonsom
uppnåttsfår de då pensionspoäng inteberäkningen medeltalet årav

hälften åren.då lägst avrälmas, dock högsteller den varit avsom

Efterlevandepension

elleroch hon frånfälleförsäkrad avlidit han eller vid sittOm varen
förtids-formberättigad till tilläggspension iskulle ha kunnat avvara
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eller ålderspension,pension har hans eller hennes efterlevande tillrätt
tilläggspension i form efterlevandepension.av

Efterlevandepension utgår form barnpension försäkra-i till denav
des efterlevande bam och formi Omställningspension och särskildav
efterlevandepension till den försäkrades efterlevande make.

och efterlevande make har dockBarn till efterlevandepension irätt
form tilläggspension endast den de efterlevande-i mån har tillrättav

form folkpension.pension i av
förBampension barn den30 förtidspension denett utgör procent av

försäkrade skulle ha erhållit till sådan hade vidpension inträtträttom
Ärtidpunkten för dödsfallet. flera barn berättigade till ef-barnpension

den försäkrade, ökas det nämnda procenttalet med för barn20 varjeter
första.det Det sammanlagda bampensionsbeloppet fördelas där-utöver

mellanvid lika bamen.
Omställningspension liksom särskildhel efterlevandepension utgör

för räknat, det efter denår försäkrade finns barn enligt har2 §om som
till efterpension honom, och fall den för-20 i 40rätt annat procent av

tidspension eller ålderspension berättigadden försäkrade skulle ha varit
till.

sjuklön7.2 Lagen om

förUnder de första 28 dagarna sjukdomsperiod utgår ersättningav en
1991:1047inkomstförlust de flesta fall enligt reglerna lageni i om

istället för enligt försäkring.sjuklön reglerna i lagen allmän Frånom
och den april blir sjuklöneperioden dagar.med l 1998 14 En ar-

till sjuklönbetstagares gäller från och med den första dagenrätt av an-
ställningstiden. anställningstiden kortare månad denOm måsteär än en

dock ha anställd fjorton för tillanställde varit minst dagar i följd rättatt
sjuklön föreligga. längd skallskall Vid beräkning anställningstidensav
tidigare tidenanställningar hos arbetsgivare räknas insamma om
mellan anställningarna kortare fjortonvarit dagar.än

Sjuklön vid sjukdom ned arbetsförrnågan. Medutgår sättersom
sjukdom jämställs arbetsförmåga orsakatstillstånd nedsattett somav

försjukdom vilken sjuklön eller sjukpenning utgårutgått. Däremotav
behandlinginte sjuklön vid eller rehabilitering. Vid bedömningen av

hur arbetsförmåganmycket ned skall beaktas arbetstagarensatts om
helt eller delvis förhindrad utföra eller därmed jäm-sitt vanligaär att
förligt arbete.

för för deSjuklön utgår inte den första sjukdagen, karensdagen, och
därpå följande dagarna anställningsförmånerna.med 80 Omprocent av
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arbetstagaren under de tolv månaderna redan gått mistesenaste om
sjuklön från arbetsgivaren för dagar, skalltio regeln karensdag inteom
tillämpas.

arbetsskadeförsäkring7.3 Lagen om

grundläggande skyddet vid arbetsskador lagen 1976:380Det i omges
arbetsskadeförsälqing. Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla för-som
värvsarbetar såväl anställda ochi Sverige, dvs. uppdragstagaresom
egenföretagare. Försäkringen gäller arbetstagare sändsäven när en
utomlands for arbete arbetsgivare med verksamhet Sverige,iav omen
arbetet högst år. omfattasEn arbetstagare statlig tjänstiettvaraavses

arbetsskadeförsäkringen utsändningstiden.under helaav
Arbetsskadeförsäkringen har generellt utformat skadebegrepp,ett

vilket innebär varje hälsostöming har arbets-sitt iatt som ursprung
skallmiljön princip kunna godtas arbetsskada. generellai Detsom

skadebegreppet kommer till meduttryck i lagtexten där det sägs att
förstås "skadaarbetsskada till följd olycksfall eller skadligav annan

inverkan arbetet". Olycksfall påväg eller från arbetet, s.k. fárd-i till
olycksfall, räknas olycksfall föranlettsi arbete färden ochsom om av

samband med arbetet.stått i nära
olycksfall arbetsskadeförsälcringensMed i i vissmening avses en

mån ovanlig och oförutsedd händelse händel-med relativt kortvarigtett
seförlopp. praxis har innebörden begreppet händelse"I "kortvarigav

utsträckas till omfatta händelseförlopp sträckerkommit att att ett som
fem dagar.sig högstöver
arbetssjukdom arbetsskadeförsäkringen definieratiBegreppet är

skada till följd skadlig inverkan". Med skadlig"annan annansom av
inverkan varje arbetsmiljön förekommande faktori princip i somavses

fysiska hälsankan påverka den eller psykiska Förogynnsamt. att en
arbetsmiljöfaktor skall godtas skadlig arbetsskadeförsälcringensisom

tillkrävs den med hög grad sannolikhet kan upphovmening att av ge
sådan skada den försäkrade har. "hög gradKriterietsom av sarmo-en

likhet" det föreligga medi-innebär måste väsentlig kunskap inomatt en
eller vetenskap skade-cinsk viss faktor har vissattannan om en en

Beträffande psykosomatiskbringande egenskap. skador psykisk ochav
finns det vissa begränsningar det skadebegreppet.i generella Inatur

skadalagen sådan skall arbetsskada deninteattanges anses som om
uppkommit till följd företagsnedläggelse, arbetstvist, bristandeav upp-
skattning den försäkrades arbetsinsatser, medvantrivselav
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förhållan-arbetskamrater därmed jämförligaarbetsuppgifter eller eller
den.

Även försäkringsskyddet vid sjukdom begränsat ismittsam är
sjukdomarbetsskadeförsäkringen. Som arbetsskada godtas smittsam

medförsäkrade fått vid arbete i laboratorium där arbete smitt-densom
försäkrad blivit smittadfråga bedrivs. Om påi sätt,annatämnet en

arbete vidgäller arbetsskadeförsäkringen endast smittan ådragits iom
vård ellereller arbete vid behandling,sjukvårdsinrättning i annat om-
smittförandesmittförande eller hanteringhändertagande av person av

fall skyddet särskiltdjur eller material. I dessa gäller enbart vissa an-
tillAlla former sjukdom uppkommitsjukdomar. smittsamgivna av som

följd olycksfall omfattas dock.av
försäkrad för olycksfall eller någonvaritOm utsatt ett annanen

skall skada han eller hon ådragitskadlig inverkan den sig anses vara
detskäl talar förskadliga inverkan "övervägandeorsakad denav om

uppfattningar imedicinskt sakkunniga har olikalikvärdigaOm två
för-skall samband godtas. Vidare kansambandsfrågan inte noteras att
påfysiskt ansträngande aktiviteterhållanden utanför arbetet, olikat.ex.

förhållandenpåfrestandefritiden socialt, ekonomiskt eller psykiskteller
samband.förleda till övervägande skäl talarprivatlivet kan intei ettatt

ukdomsförloppetför inkomstförlust under det inledandeErsättning
försäkring.belopp enligt lagen allmänutgår med högreinte än om

Även följd arbetsskada påkostnaden för sjukvård till ersätts sammaav
betala patient-skadade får alltsåvid sjukdom. Densätt annansom

dentandskada harför högkostnadsskyddet. Vidavgifter inom ramen
Ersättningtill nödvändiga kostnader för tandvård.försäkrade dock rätt
hjälpmedelarbetsskadeförsäkringen också för särskildaenligt lämnas

sjukvård utomlands.församt
fått bestående ned-till följd arbetsskada harförsäkradEn ensom av

ersättning iförmåga skaffa inkomst, har tillsin sigsättning rättattav
Bedömningenför den inkomstförlust uppkommit.form livränta somav

arbetsfönnågan föreliggerbestående nedsättning görsav avom en
dess utgåravslutats intillmedicinska rehabiliteringen ochsedan den

arbets-fonn sjukpenning. Nedsättningenalltså ersättningen i avav
femtonde och inkomst-dock tillfönnågan måste uppgå minst en

basbeloppet.fjärdedelförlusten för år räknat måste minstvara en av
mellan vad denkortfattat skillnadenstorlek kanLivräntans sägas utgöra

inträffat denskadan ochskulle ha haft i inkomst inteförsäkrade om
bedömningenVidinkomst försäkrade kan bedömas få skadan.den trots

hänsyn tillförsäkrades förmåga skaffa inkomst skallden taatt manav
ålder, bosätt-tidigare utbildning och verksamhetarbetsskadan, samt

knytsoch andra sådana omständigheter.ningsförhållanden Livräntan
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ska-till basbeloppet och betalas normalt längst till den månad denut
fyllerdade 65 år.

dödsfall begravningshjälpVid på grund arbetsskada lämnasett av
basbeloppet. Vidare livränta i form30 utgesmotsvarar procent avsom

formbarnlivränta till den försäkrades efterlevande barn och i avav
efterlevandelivränta till den försäk-Omställningslivränta och särskild

påefterlevande make. till efterlevande skall beräknasrades Livränta
avlidne skulle ha haft till.grundval den livränta den rättav

medavliden försäkrad har livränta för tid till ochtill tillBarn rätten
dockfyller eller då skolgången avslutas,den månad då barnet 18 år

tillmed månad då barnet fyller år. Livräntalängst till och juni det år 20
avlidnelivränta denefterlevande barn uppgår till 40 denprocentett av

Är för-haft år. flera barn berättigade till livränta efter denskulle ha per
detsäkrade, det nämnda procenttalet med för barnökas 20 varje utöver

mellanlivräntebeloppet fördelas likaförsta och det sammanlagda
barnen.

för-efterlevande underOmställningslivränta för make utgår samma
folkpension.vad gäller efterlevandepension formutsättningar isom av

Även vadsärskild efterlevandelivränta kan utgå motsvarande som
helliksomreglerna folkpension. Omställningslivräntagäller enligt om

försäkradeefterlevandelivränta med belopp densärskild närutges som,
enligt dennabarn livränta efter honomefterlämnar har tillrättäven som

vad denfallräknat och i 45lag, för år 20 procentmotsvarar annat av
skulle ha haft i livränta.avlidne

personskadeskyddstatligt7.4 Lagen om

1977:265för finns lagenKompletterande skyddsregler vissa igrupper
statligpersonskadeskydd och lagen 1977:266statligt ersätt-omom

vid ideell skadaning m.m.
kategorierpersonskadeskydd tillämpas för vissastatligtLagen om

arbetsskadeförsäkringen,allmänhet täcksi intepersoner som avav
totalförsvarspliktiga, frivilliga brandmänbland samtannat personer
kriminalvårdsanstalt.påintagitssom

vilken in-gäller under den s.k. skyddstiden,Personskadeskyddet
på-skyddade verksamheten eller intagningenfärden till denträder när

Skyddet gäller obegränsat i Sve-tills färden från denna avslutas.börjas
Vidoch Grönland.Finland och Danmark Färöarnarige, Norge, utom
be-ellerplats gäller skyddet bara anordnatvistelse på statenannan om

kostat resan.
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Personskadeskyddet gäller för skada under skydds-inträffatsom
olycksfall övervägande skältiden. skada skall orsakadEn näranses av

för avseende gäller alltså beviskrav enligttalar det. dettaI somsamma
arbetsskadeförsäkring. Skador under skydds-lagen visar sigsomom

orsakats olycksfall skall ha skett undertiden intesom av ansesmen
skyddstiden det finns anledning skadan orsakatsinte att anta att avom

bidragitverksamheten och verksamheten heller väsentligtinteänannat
fall lägre beviskrav vid prövningtill skadan. dessa gäller alltsåI änett

skadan efterarbetsskadeförsälqing. Om visar sigenligt lagen om
skall uppkommit under skyddstidenskyddstiden skadan ha omanses
skäligen kan ha väsentligt bidragit till skadan.verksamheten antas

arbets-vid sjukdom, bestående nedsättningutgårErsättning av
bestämmelserdödsfall enligt iförmågan och huvudsak tillämpligai

gäller Sjuk-arbetsskadeförsälcring. Dock vissa undantag.lagen om
exempelvis under skyddstiden.och livränta utgår intepenning

1977:265lagen ändring lagen1997:1189Genom omom av
personskadeskydd, trädde kraft den januari 1998,statligt i lsom

totalförsvarspliktigainfördes bland särskilda förmåner förannat som
lägstaunder grundutbildning längre dagar. Deskadats 60är änsom
höjdeslivränteunderlagför beräkning sjukpenning- ochnivåerna av

och halvtbasbelopp för före ålder, fyraoch fyra tid 21 års ettär
och medfrånmellan och års ålder och fem basbeloppbasbelopp 21 25

eftertotalförsvarspliktigafick dessaålder.25 års Dessutom
kostnader förtill för nödvändigaskyddstidens utgång ersättningrätt

läkemedel undersjukvårdande behandling, sjukhusvårdläkarvård, samt
nödvändigavård inräknas dessutomtid. kostnad förhögst års Itre

kostnader för resor.

ersättningKollektivavtalsbestämd7.5

försäkrings-de allmännaVid sidan den ersättning utgårsom genomav
på grundutgåredovisas kan ersättning ävensystem avovansom

kollektivavtal.
utgåersättningförtidspensionerade kan vissdemFör ävenärsom

enligt det statliga pensionsavtalet, PA -91.

ersättning vid personskadaAvtalet7.5.1 om

grundvallämnasVid arbetsskada kan ersättning också på över-aven
På detarbetsmarknadenskollektivavtal mellanenskommelser i parter.
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statliga området enligt avtaletersättning ersättning vidges om
personskada

arbetsskada i personskadeavtalet definieratBegreppet påär samma
arbetsskadeförsäkringen,inom dvs. försäkringen omfattarsätt som

olycksfall arbete, fárdolycksfall,i arbetssjukdomar och skador som
föranletts våld eller misshandel arbetstagare för grundpåutsattsav som

Ävenanställning. regeln för bedömningsin samband harav av samma
utformning arbetsskadeförsälcringen.i Under tjänstgöring isom
utlandet omfattar personskadeavtalet dock skadefall beroräven som av

olycksfallsjukdom och kan ha miljöfaktorersin orsak iantassom som
vadklart avviker från förekommer i speciellaSverige eller sådanasom

anställderisker den på grund rimligensin utlandsvistelse intesom av
kunnat undvika.

enligtErsättning personskadeavtalet för inkomstförlust underutgår
akut sjukdom sveda och värk, sjukvårdskostnader och andram.m.,
kostnader, lyte och bestående olägenheter övrigtiannat samtmen,
framtida kostnader. Den grundläggande principen ersättningenär att
skall bestämmas enligt skadeståndsrättsliga principer.

inkomstförlust lämnasFör ersättning med 10 inkomstenprocent av
från och med den nittioförsta dagen sjukdomsperioden inkomst-av om
förlusten uppgår till för-minst 20 Om förlusten efter årprocent. att ett
lupit tilluppgår minst 30 medersättning 20utges procentprocent av
inkomsten.

för sveda och värk utgår för arbetsskada förorsa-Ersättning en som
kat sjukledighetlängre dagar för sveda och värk under sjuk-trettioän
domstiden. Vid hemarbetearbetssjukdom, särskild utlandsskada och

dock ersättning för tid före den nittioförsta dagen efterinte attutges
inträffade.skadan Om svedan och värken på grund skadans varitartav

särskilt kan dock utgå redan från första dagen.svår ersättning
för sjukvårdskostnader och andra kostnaderErsättning utgår om

skadan förorsakat sjukledighet åtta medfört tilli minst dagar eller rätt
för sveda och värk för den särskilt Ersättningersättning varit svår.att

exempelvis för läkar- sjukvårdskostnader, för ska-utgår och kostnader
dade kläder, glasögon, hörapparater, och liknande. Ersättningproteser
kan också för skäliga kostnader hararbetstagare iutges sam-som en

rehabilitering.band med
för be-Ersättning lyte och utgår för sådant kan förutses blimen som

först upphört.stående och det akuta sjukdomstillståndetnärutges
invaliditetsgraden,Grund för beloppets storlek dels den medicinskaär

dels arbetstagarens ålder. det vid bestämmandet den medicinskaOm av
invaliditetsgraden följder, kaninte tagits hänsyn till särskildavissa
högre ersättning bestämmas. Sådana särskilda följder exempelvisär
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vanprydande amputationsdefekt, värk, förlust sinnesfunktionärr, av
tänder eller inresamt organ.

arbetsskada medfört bestående medicinsk kanOm invaliditet,en er-
for olägenheter beräknassättning Ersättning enligti övrigt utges.

skadeståndsrättsliga grunder bestäms alltid till minst 70 procent avmen
lyteersättningen för och men.

Slutligen kan för framtida gällerersättning utgå kostnader. principI
framtida kostnader för lyte ochersättningarnaersättaatt anses genom
och olägenheter Dock kani övrigt. ytterligare ersättning utges ommen
faktisk kostnad uppkommit eller förutses.kanstörre

Även vid dödsfall Till efterlevande make, makaersättning.utges
eller sambo och halvt basbelopp till barn lämnastvå ochutges ett ett
kvarts basbelopp för varje helt dess barnet fyller 20år återstår tillsom
ar.

skade-detta utgår för begravningskostnader enligtUtöver ersättning
ståndsrättsliga principer.

grupplivförsäkring7.5.2 Statens

utlandsstyrkan omfattas anställningstidenDe anställda i under hela även
grupplivforsälciing.statensav

utbetalasGrupplivförsälcringen skydd dödsfall. fallvid sådantIettger
avlidne efterlämnade ellergrundbelopp den make, samboett om arvs

ogiftberättigat barn. Med sambo eller kvinnaen som sam-avses man
arbetstagaremanbor under äktenskapslilmande förhållanden med ogiften
sammanbotteller detta arbetstagare kön. samborföre Förmotsatt somav

regler.mindre månader for dödsfallet gäller särskildaunder än sex
och arbets-Grundbeloppets storlek beroende den avlidnes ålderär av

och arbetadetid och regleras årligen. Om den avlidne under år55var
medan beloppet vidminst vecka utgår 167 400 krl6 timmar enper

forkortare arbetstid Vid högre ålder minskas beloppet83 700 kr. attvar
eller kr vid arbete minst timmarvid 64 års ålder 27 900 l6 permer vara

fall full utgå eftervecka och kr. kan ersättningl3 950 I vissa ävenarmars
fyllt ålder.arbetstagaren år före 65 års55att men

arbetstagaren etter-grundbeloppet kan bambelopp utgåUtöver om
sambolämnade bam under år eller, make eller intearvsberättigat 21 om

har föräldrar i livet.finns, arvsberättigat syskon under 21 år inte sinasom
arbetadebarnet denBambeloppet uppgår under år och avlidne17om var

till kr. Belopminst vecka till 800 kr och 27 90016 timmar 55 annarsper
sjunker sedan for då barnet eller lika19 årär storapet att sommer vara

för grundbelopp.de lägsta nivåerna
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Grundbeloppet helt till make. den avlidneutgår Om efterlämnade
både sambo och barn går hälften till sambon och hälften barnen.till Om
enbart barn efterlämnades de hela beloppet. Bambelopp går tilltar
ifrågavarande barn eller syskon.

Försvarsmaktens avtalssamling7.5.3

den ersättning kan komma utgå personskadeavtaletUtöver attsom ur
och enligt arbetsskadeförsälcring, försäkringlagen lagen allmänom om

sjuklönoch lagen utgår särskild för anställda medersättningom
inkomst överstiger och halvt basbelopp enligt kollektivavtal.sju ettsom

anställdade Försvarsmakten regleras detta kap.För i i 6 Försvarets
Regleringen föravtalssamling FAS. innebär arbetsgivaren ersätteratt

inkomstförluster vid den lön ochsjukdom med överstiger sju ettsom
halvt basbelopp. Reglerna motsvarande gäller pådemärsom som
andra delar arbetsmarknaden sjukdominnebär den anställde vidattav
får lön.90 sinprocent av

Övrig ersättning,7.6 m.m.

Vad angivits de Vid sidanviktigaste ersättningssystemen.ärsom ovan
beskrivits anställda utlands-dem utgår ersättning till de isomav ovan

förordningen utlandsstyrkanstyrkan enligt förmåner till anställda iom
fri sjuk-Försvarsmakten. särskildainom Denna ersättning utgörs av

enligt särskild sjukpenning.vård, ersättning riskgarantistatens samt
skadats utomlands kanIdeell ersättning till den eller blivit sjuksom

till följdenligt förordningen 1986:259utgå ersättningäven avom
sjukdom skada ådragits riket. utgå enligteller Ersättning kanutomsom

sjukdomarförordningen vid invaliditet eller dödsfall till följd vissaav
särskild bilaga till eller vid personskadaförordningeni somsom anges

ellerhar samband med naturkatastrof, krig, allmänt upploppuppror,
drabbarliknandehändelse. också för skadaErsättning kan utgå som

arbetstagares make maken riket grund arbetstaga-vistas påutomom av
Eftersom avräkning sker ersättningtjänstgöring. gentemotrens annan

invaliditet har någon bety-det egentligen bara vid ersättningenär som
drabbas full kr tilldelse. Om den anställde invaliditet utgår 25 000av

årmake, kr till barn under år och kr till barn 1215 000 12 10 000 över
arbetsförmågan21 år. Vid bestående nedsättninginte överännumen av

belop-uppgår till betalas det motsvarande lägreminst tio procentsom
pet.
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bestämmelserskydd den anställde har olikadetUtöver som genom
dockföreligga.och kollektivavtal kan försäkringar iDessaprivata ger

för den deltarutsträckning inte ersättning skada drabbat istor som som
hemförsäkringar ochfredsfrämjande insats. gäller i fallDetta varten

omfattakan livförsäkringar fallolycksfallsförsäkringar. i vissaDäremot
dödsfall fredsfrämjande in-inträffar under tjänstgöring iäven som en

allmänt förekommande försäkringsvillkor. Detsagda gällerDetsats. nu
tillförsäkringsbolag erbjuder särskilda försäkringar dehar upplysts att

till det frivilligt tecknaanställda utlandsstyrkan. Med hänsyni att är att
här.sådana, saknas det anledning behandla dematt

de nämnda ersättningsforrnema kan olägen-Vid sidan av ovan
andra delarheterna med skadan i viss mån kompenserasäven genom av

lagendet offentliga trygghetssystemet. gäller blandDetta annat genom
till funktionshindrade, lagen assistans-stöd och service vissa omom

ledighet vid närståendevårdlagen ersättning ochersättning, om
bilstöd till handikappade socialtjänstlagen.förordningen samtom

kanvad angivits ersättning också utgå i vissaUtöver sär-som nu
brottsskade-skilda skadesituationer trafikförsäkringen och enligtur

lagen.

Trañkskadeersättning7.6. l

följd trafik här landet medeller sak skadats till iOm aven person
1975:1410fordon enligt trafikskadelagenmotordrivet utgår 8 §

trafik utomlandstrafikskadeersättning. Sådan ersättning utgår också vid
svenskaeller tillhördemotorfordonet registrerat i Sverige statenvarom

eller hemvist här.skadats svensk medborgare hadeoch den varsom
trafikskade-kostnader komma utgåtäcka de kan iFör attatt som

bil-fordon itill motordrivet registreratersättning ägaren ärär ett som
gällerför skyldighetskyldig ha trafikförsäkring det. Dennaregistret att

detkreditköpdock fordonet avställt. Vid vissainte ärär typer avom
hålla fordonet försäkrat. inteistället skall Stateninnehavaren ärsom

trafikförsäkrade. Försäkringsskyldighetenfordonskyldig ha sinaatt
avtal innehasheller fordon med stöd författning ellergäller inte som av
och inteFörsvarsmakten. fråga fordonI ägs statensom somav om av

Kammarkollegiet.försäkrade beslutas ersättningär av
samtliga fall enligt de bestämmelserbestäms iErsättningen som

skadestånds-trafikförsäkringen, huvudsakligen enligtgäller för dvs.
rättsliga principer.
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Brottsskadeersättning7.6.2

ersättningbestämmelserfinns1978:413brottsskadelagen avI om
brott.till följdskadaförstatsmedel av

DenSverige.begåtts iharbrotttillämplig vidprimärtLagen är som
skettdetutomlandsbegåttsvid brotttillämpasdockkan även omsom
baradockdenfall tillämpassåSverige. Iihar hemvistnågonmot som

Sverigetillanknytningså litenfinnsdetoch intepersonskadavid om
utlands-itjänstgörgäller deVadrimligt.kandet inte somatt anses

brottsskadelagensådantill Sverige attanknytningentordestyrkan vara
anställdbegåttsharbrotttillämpas på motkanför sigochi ensom

utomlands.tjänstgöringenunder
personskada. Ersätt-förbaraprinciputgår iBrottsskadeersätming

reglerskadeståndslagensledningmedbestämmasskall omningen av
ersättningenkapitalbelopp. ärOmutbetalasNormaltpersonskada. ett

för-vård ellerframtidaskadelidandesdenbetydelse förväsentligav
räknasbeloppdetFrånlivränta.dock utgåskall densörjning somsom
betaltbliförväntaskanbetalats ellerskadeståndskall detfram somsom

lagenenligtutgåttersättningskallfrån. Dessutom omdras i somannan
försäk-arbetsskadeförsälqing,lagenförsäkring,allmän annanom

avräknas.ringsersättning m.m.
fastställspersonskadaanledningmedBrottsskadeersättning somav
livräntabasbelopp. Om20med högstskall utgåengångsbelopptill ett

basbelopp.högstdenskall trebestämts somvara

funktionshindradetill vissaserviceochStöd7.6.3

funktionshindradetill vissaservicestöd och1993:387Lagen om
särskildochstödsärskiltförinsatserbestämmelserinnehåller om

åtservice personer
tillstånd,autismliknandeellerautismutvecklingsstörning,med

funktionshinderbegåvningsmässigtbeståendeochbetydandemed2.
kroppsligvåld ellerföranleddålder yttrehjärnskada iefter avvuxen

ellersjukdom
funktionshinderpsykiskafysiska ellervaraktigaandramed som

förorsakarochdeåldrande,normalt ärpå storaberoruppenbart inte om
därmedochlivsföringen ettdagligadenisvårigheterbetydande

eller service.stödbehovomfattande av
jämlikhet ifrämjaenligt §5verksamheten attmedMålet är
funktions-församhällslivetidelaktighetfullochlevnadsvillkor
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hindrade. Enligt 6 § skall verksamheten bedrivas i samarbete med
andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall

grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt ochvara
integritet. Den enskilde skall i möjliga utsträckningstörsta ges
inflytande och medbestämmande insatseröver Försom ges.
verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som
behövs för stöd och godatt ett service ochgott omvårdnad skallen
kunna ges.

funktionshindradeDe har enligt 7 § endast till stöd och servicerätt
de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inteom om

tillgodoses på Den enskilde skallsätt.annat insatsernagenom
tillförsälqas goda levnadsvillkor. Insatserna skall varaktiga ochvara
samordnade. De skall till individuella behovmottagarensanpassas samt
utformas så de lätt tillgängliga förär deatt behöver dempersoner som
och stärker deras förmåga leva självständigt liv.att ett

Enligt § skall8 insatser enligt lagen bara den enskilde hanges om
eller hon begär det. Om den enskilde under 15 år eller uppenbartär
saknar förmåga på hand ställningatt frågani kantaegen
vårdnadshavare, god förmyndare eller förvaltare begära insatserman,
för den enskilde.

Insatserna för särskilt stöd och service enligt 9 §är
rådgivning och personligt stöd ställer kravannat på särskildsom

kunskap problem och livsbetingelser för märmiskor med ochom stora
varaktiga funktionshinder,

biträde personlig ellerassistent ekonomiskt stöd till skäligaav
kostnader för sådan assistans, till den del behovet ekonomiskt stödav
inte täcks assistansersättning enligt lagen 1993:389av om
assistansersättning,

ledsagarservice,
biträde kontaktperson,av
avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför det hemmet,egna
korttidstillsyn för skolungdom 12 år utanföröver det egna

hemmet anslutningi till skoldagen under lov,samt
boende i familjehem eller bostad med särskild för barnservice

eller ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmet,som
bostad med särskild förservice eller särskiltvuxna annan

anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för i yrkesverksam ålder saknarpersoner som

förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Med personlig assistans enligt 9 § 2 personligt utformat stödavses

begränsat antalett den på grundsom ges av storapersoner som av



personskada 107vidRegler ersättning1998:30SOU om

hygien,personligamedhjälp sinbehöverfunktionshinderoch varaktiga
ellermed andrakommuniceraoch på sig,klämåltider, att annanatt av

funktionshindradedeningående kunskaperförutsätterhjälp omsom
förpersonlig assistansbehovharbehov.grundläggande Den avsom

behovpersonligaandraförtill insatserharbehov rättsina även om
personligförkostnadSompåtillgodoses sätt.behoven inte annat

själv lämnarenskildedenfall ersättningnågotinte iassistans somanses
eller tillmed,hushållsgemenskaplever ieller honhantill någon ensom
överstigerarbetstidutförts påarbeteförassistentpersonlig somsom

husligtiarbetstid1970:943lageni 2-4den tid m.m.omangessom
enskildedentid efter detforlämnas intePersonlig assistans attarbete.

fyllt år.65
särskildmedbostadi insatsenoch lO5-8enligt 9 § samtI insatserna

omvårdnad. I insatsernaocksåb §enligt 9ingårförservice vuxna
medbostadungdomarochför barnsärskild service samtbostad med

kulturellaochfritidsverksamhetocksåingårförservicesärskild vuxna
aktiviteter.

förinomenligtfår 18 §personlig assistansAvgift for tas ut ramen
bostad,föravgifterskäligafårövrigtassistansersättning. Ibeviljad

aktiviteterkulturellaochfritidsverksamhet ut.tas

Assistansersättning7.6.4

ersättninginnehåller reglerassistansersättningLagen avomom
personligkostnader forförfunktionshindrademedel till vissaallmänna

assistansersättning.assistans
tillservicestöd och1993:387lagenomfattas §lDen omavsom
sinforfå assistansersättningfunktionshindrade har rättvissa att
är,fyllt 65hardemdock integällerlivsföring. Dettadagliga som

ellerkommun etttillhörinstitution staten,påvårdas ensomen
frånbidragmeddrivs staten,institutionvårdas pålandsting, ensomen

ellerivistasgruppbostad, ellerbor ilandsting,ellerkommun ett en
lagen§ 10enligt 9verksamheteller dagligskoladeltar barnomsorg,i

funktionshindrade. Omtill vissaoch servicestöd1993:387 om
tid dåforlämnasassistansersättning ävenkanskäl föreligger,särskilda

liknande.ellersjukhustid påfor kortarevårdasfunktionshindradeden
dendessutomkrävsföreligga attskallassistansersättningtillFör rättatt

behovgrundläggandeför sinapersonlig assistansbehovenskilde har av
fårAssistansersättningveckan.itimmar20genomsnittunder i änmer

sjukvårdslagenochhälso-enligtsjukvårdande insatserförlämnasinte
1982:763.
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Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än tre
månader före den månad då ansökan eller anmälan gjorts.
Assistansersättning skall beviljas för visst antal timmar vecka,ett per
månad eller längre tid, dock längst månader, då den enskilde harsex
behov personlig assistans för sin dagliga livsföring beviljadeav
assistanstimmar. Rätt till assistansersättning för den erhåller sådansom
ersättning skall sedan två år förflutitomprövas från det fråganatt om

till ersättningrätt prövades och vidsenast väsentligt ändrade
Ändringförhållanden. assistansersättning vid väsentligt ändradeav

förhållanden skall gälla från och med den månad då anledning till
ändringen uppkom.

Assistansersättning utbetalas månadsvis med för år 1998 för168 kr
det antal beviljade assistanstimmar assistans lämnats. Om detsom
föreligger särskilda skäl kan ersättning utgå med högre belopp. Som
kostnad för personlig assistans inte i något fall ersättninganses som
den enskilde älv lämnar till någon han lever i hushållsgemenskapsom
med eller till personlig assistent för arbete utförts på arbetstiden som

överstiger den tid i 2--4 lagen 1970:943som som anges om
arbetstid i husligt arbete.m. m.

7.6.5 Bilstöd till handikappade

Ett funktionshinder innebär ofta den drabbade blir beroendeatt mer av
bil för kunna sig. Funktionshindretatt kantransportera hangöra att
eller hon inte kan utnyttja allmänna kommunikationsmedel på samma

tidigare. Möjlighetsätt få stöd vid anskaffande elleratt anpassningsom
bil finns enligt förordningen 1988:890 bilstöd tillav en om

handikappade. Med handikappad den på grund varaktigtavses som av
funktionshinder har väsentliga svårigheter förflytta sig på handatt egen
eller anlita allmänna kommunikationer.att

Bidrag kan lämnas för anskaffande personbil, motorcykel ellerav
moped, för handikappanpassning befintligt fordon och förettav
körkortsutbildning.

Stöd får lämnas till handikappad under 65 år ochär ärsom som
beroende fordon för kunna försörjaett sig arbete ellerattav genom
genomgå yrkesinriktad utbildning eller rehabilitering. Vidare får bidrag
lämnas till den under 65 år och harär beviljats sjukbidrag ellersom
förtidspension till handikappadävensamt 18 åröverärannars som

inte 50 år. Bidragännu får dessutom lämnas till handikappadmen
förälder bammed under 18 år och till förälder till handikappat barn.



personskadavid 109Regler ersättning1998:30SOU om

ellertill denlämnas ärfårkörkortsutbildningtillBidrag som
fåmöjlighetharkörkort ettmed attocharbetslösbli ettriskerar att som

arbete.stadigvarande

närståendeVård7.6.6 av

tillkomnärståendevårdledighet förochersättning14651988:Lag om
äldres situation.destärkaförreformdel i attensom en

hotpåtagligtdet finnssjuksvårtså ettskallvårdas attDen varasom
överhängandebehöver intehotliv.hennes Dettaellerhans varamot

finnsDetelakartadvidsiktsannolikt påkan cancer.utan somvara
denäldre,sjuke måste ävendentillbegränsning nuingen att omvara

kanäldre. Däremoti frågauppkommeroftastsituationenbeskrivna om
intevilkaskador,svåramycketvidtillämpasbestämmelser intelagens

undanröjts.riskendärellerskadades livför denriskmedfört
behandlingvidvård någonvidtillämpligocksåLagen är somav
hivinfektionfåttsjukvårdenochhälso-svenskaden genominom av
gäller ävenblodprodukter. Dettaellerblodanvändningvidsmitta av
närstående,smittahivinfektionfåttvårdasden enavgenomavsomom

undersammanbottellervarandramedgiftaeller varitde ärom
deninnansmittanochförhållanden ägtäktenskapslilmande rumom

infektion.sinkännedomfåttsmittadeförst om
lagenenligtsjukförsäkringenfrånskallErsättningen omutges

vårdengällertillämpning attför lagensvillkorförsäkring. Somallmän
allmänhosinskrivnasjukeoch denvårdaren ärochlandetihär attges

försäkringskassa.
detsjuk påsvårt sättvårdar någonnärstående är somEn somsom

frånavstårhantid dåforersättningtillhar rättangetts ovan
närstående näraMedvården.medsambandförvärvsarbete i enavses

släktskap.påkravfinns ingetDetrelation.social
vårdarensprincipibelopp motsvararmedErsättning utges som

ingengällerDockförsäkring.allmänlagenenligtsjukpenning om
vårdförsammanlagt240 dagarhögstförErsättningkarensdag. utges
försammanlagtdagar60för högsthivsmittade ochangivnaovanav

vårdas.varje sompersonannan
förvärvsarbete.frånavstårvårdaretillersättningHel utges somen

högstarbetarvårdaretillersättningijärdedelseller utgesHalv somen
arbetatskulle hahantidfjärdedelar denrespektive högsthälften tre av

medantalet dagar rättberäkningVidsjuke.denvårdatintehan avom
fjärdedelsmeddagarfyrahalv ellermedtvå dagarersättningtill anses

undervårdarnågon ändag. Omersättning personenmersom en
ersättning.ytterligaretilldet inteberättigartidsamma
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Ersättning för vård får inte fleratill vårdare förutgesav en person
tid och gäller ersättning inte denatt i mån vårdaren församma utges

dag får sjukpenning, havandeskapspenning,samma
föräldrapenningförmåner eller rehabiliteringspenning enligt lagen
1962:381 allmän försäkring eller sjukpenning enligt lagenom
1976:380 arbetsskadetörsäkring eller får motsvarande ersättningom
enligt författning eller på grund regeringens beslut iannan ettav
särskilt fall eller uppbär sjuklön eller ersättning enligt lagenannan
1991:1047 sjuklön. Utan hinder härav dock ersättning enligtutgesom
denna lag den tid den andraän ersättningen.om avser annan



jämförelseInternationell8

Danmarkl

ske inomfredsfrämjande insatsitjänstgöringDanmark kan ramenI en
fredsfrämjandedeningår ipoliserförsvarsmakten. Omianställningför

försvarsmakten.anställda ideocksåinsatsen är
devadiakttaskunnatskaderisk har inteförhöjdsärskilt avserNågon
förriskernaminskaFörfredsfrämjande insatserna. attdanska

exempelvistjänstgöringen,föreutbildninggenomförs ompersonskada
inomtillämpasarbetsskadelagstiftningen äveninhemskaminfált. Den

missionsområdet.
för in-ersättningutgårtjänstgöringenunderskadasnågonOm

dentillbådereglersocialförsäkringsrättsligaenligtkomstförlust
försörjning.för förlustanhörigatilldödsfallvidochskadade av

vid 100vilkenförsvarsmakten,frånersättningsärskildutgårDärutöver
838dödsfall utgårVid000 DKR.till 257luppgårinvaliditetprocents

419 000ochförsörjningsbördahadeavlidnedenDKR annars000 om
DKR.

anställdadeutbildasskadorpsykiskaförriskernaminskaFör att
informationingårutbildningeninleds. Iutomlandstjänstgöringeninnan

psykiskaförebyggaSjälvhjälp kanenskildedenhur genomom
vilketgenomförshemkomsten ettsamband medI programproblem.

psykologhjälp.innefattakan
idödatsellerskadatsanställdtillanhörigadekanbehovVid somen

psykolog.medterapisamtalinnefattandekrisstöderbjudastjänsten
skadatsdemrehabiliteraförFörsvarsmakten att somstorttar ansvar

deerbjudshandförstaItjänstgöringen.underinvalidiseratseller
kaninteplatslämpligOmförsvarsmakten.inomanställninglämplig

inomanställninggodtaskadadeden vägrarelleruppbringas
in-förkompensationpensionerbjudsförsvarsmakten, som

komstförlusten.
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8.2 Finland

Anställning dem skall tjänstgöra inom förav freds-som ramen en
främjande insats sker på frivillig basis. Stamanställda inom försvaret är
tjänstlediga från sin ordinarie tjänst. Tjänstgöringstiden till tolvär upp
månader lång och kan anställas for därefter tjänstgöraatt ien person en

mission. Vad gäller poliser kan de anställasny militärpoliser ochsom
då försvarsmakten. Så kallade civilpoliser anställs däremotav av
utrikesdepartementet.

Några särskilda åtgärder för minska skaderiskernaatt vid freds-
främjande tjänstgöring har inte vidtagits. I princip tillämpas den
nationella arbetsmiljölagstiftningen, dock endast i den utsträckning som
kan rimlig.anses

Under tjänstgöringstiden har den anställde i utlandsstyrkan tillrätt
fullständig hälsovård, inbegripet tandvård. Ersättning på grund av
olycka eller sjukdom inträffat under tjänstgöringen sker enligtsom en
särskild lag. Ersättning utgår för sjukvårdskostnader och vissa
kostnader för sakskada, exempelvis för förstörda glasögon. Under
inledande sjukdomstid längre dagarär än och mindretre årsom än ett
utgår sjukpenning nedsättningen arbetsförmågan tioom är större änav

Om den skadades arbetsförmågaprocent. kan förbli nedsatt underantas
lång tid eller utgår livränta, dockpennanent med 85mest procentsom

den tidigare inkomsten. Ersättning kan utgåav under tidäven för
rehabilitering. Vid dödsfall utgår, förutom begravningshjälp,
familjepension för make eller barn under 18 år med maximalt 70

den avlidnes inkomst.procent Dessutom utgår 100av 000mestsom ca
FMK till make eller maka och 45 000 FMK till barn. Någon särskild
ersättning till de anhöriga utgår inte vid olycka inte inneburitsom
dödsfall.

Det genomförs inga särskilda åtgärder för förebygga psykiskaatt
skador hos de anställda deni fredsfrämjande verksamheten. Krisstöd
organiseras behov finns,när det finns ingen stående beredskap.men
Inom enskilda bataljoner har särskilda s.k. debriefing-grupper
organiserats.

Den finländska har för rehabiliteringenstaten demansvar av som
skadats under tjänstgöring inom för fredsfrämjande insats. Iramen en
första hand syftar rehabiliteringen till den skadade skall kunnaatt
återgå till sitt tidigare arbete och i andra hand till han eller hon skallatt
kunna få ett nytt.
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8.3 Norge

försärskilt tjänst-fredsfrämjande insats anställsdeltar iDe ensom
anställsförsvarsmakten. CivilpoliserAnställningen sker inomgöringen.

försvarsmakten.dock inominte
demvadundersökning skadefrekvensernasärskildNågon avserav

allmännafredsfrämjande insatser har inte gjorts. Dettjänstgör isom
särskilt förhöjda.för personskadariskernaintrycket dock inte ärär att

personskadaföreventuella riskersyfte minskamedDelvis att
utomlandsutbildning tjänstgöringenfemveckors innangenomförs en
inte inomarbetsskadelagstiftningen tillämpasnationellainleds. Den

fredsfrämjande mission.området för en
gäller förreglerpersonskada utgår enligtvidErsättning samma som
dödsfallsärskilt vidsärregler, vilkaanställda. Dock gäller vissaandra

högre ersättning.innebär
ideellochför förlust försörjningtillhar ersättningAnhöriga rätt av
tillersättningdödsfall. utgårsamband med Däremot ingenskada i en

för exempelvisskadads anhöriga resor m.m.
fredsfrämjandehos anställda ipsykiska skador deförebyggaFör att

efterochsärskilda både föresamtal med "teamskerinsatser utresan
stödfåinträffar de anhörigaolycka kanhemkomsten. Om aven

motsvarande grupp.
arbetsgivare det primärahar egenskapFörsvarsmakten i ansvaretav

hand skallskadade förstainnebär den iför skadad. Detta atten
utgå.skall ersättningoch först andra handtill arbetslivet irehabiliteras

Nederländerna8.4

vadgenomförtsrad reformerharNederländernaI avser om-en
fredsfrämjandeunder iskadats tjänstgöringhändertagandet dem somav

fler ochiskadorna blevtill dettaBakgrunden avsevärtinsatser. attvar
nederländskadenTill saken hörBosnien.med i ävenattengagemanget

skadenivåer.högaKambodja medförtiinsatsen
för dekostnaderallareformerna ocksåskälen bakomEtt attvarav

betalasarbetsoförmåga skallvidframtida försörjningskadades av
starkt kostnadsincitamentmycketinnebärförsvarsmakten. Detta ett

rehabilitera democh tillantalet skadortill hållabåde attatt somnere
för livräntorundviker livslånga kostnaderförsvarsmaktenskadats så att

liknande.eller
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När det gäller hålla antalet skador pågår aktivt arbete ochatt ettnere
motsvarande arbetsmiljöregler vid arbete Nederländernaisom

Åtgärdernatillämpas den utsträckning deti rimligt. för undvikaär att
skador innefattar också, utbildningi Sverige, avseende riskernasom
vid fredsfrämjande insatser.

Reformerna för förbättra omhändertagandet dem skadatsatt av som
bestod dels försvarsmakten fick rehabiliteringsansvaratt ettav

alla anställda fredsfrämjandei insatser, delsgentemot att en ny
organisation för rehabiliteringsverksamheten skapades.

Rehabiliteringsansvaret innebär det åligger försvarsmaktenatt att
vidta åtgärder inte bara för den skadade skall bli medicinsktatt
rehabiliterad också för han eller hon skall kunna försörja sigutan att

ocharbete i tillövrigt återgå sitt tidigare liv. innebärDettaävengenom
bland den skadade kan få arbetsträning inom försvarsmakten,annat att

också försvarsmakten kan bekosta utbildning. kanDessutomattmen
försvarsmakten bistå med hjälpmedel och kan underlättaannat som en
funktionshindrads återgång till samhällslivet.

Basen för rehabiliteringsorganisationen kalladeså "coordinatingär
Officers, vilka har till uppgift bistå den skadade under helaatt
rehabiliteringsprocessen. uppgifternaI ingår tillforsälcra denatt att
medicinska behandlingen blir så välavpassad möjligt samt attsom
därefter stödja och hjälpa den skadade så han får sådaneller honatt
utbildning eller arbetsträning fortsatt förvärvsarbete möjligt.att är
Syftet den skadade skall bli konkurrenskraftig påär att
arbetsmarknaden. Vid sidan detta skall "coordinating officer tillav se

den skadade får den ekonomiska ersättning och bistånddet övrigaatt
han eller hon har till. Dessutom kan "coordinating hjälpaofficerrätt
och stödja den skadade med privata angelägenheter, vilka kaninte
anstå och den skadade inte själv kan klara, skaffaexempelvis attsom

bostad eller lägga lån.en om
Under rehabiliteringsperioden skall den skadade kvarstå i tjänst i

försvarsmakten minst 24 månader, vid behov kan tiden utsträckas.men
de fall rehabiliteringsperiodenI inte övergår direkt förvärvsarbetei är

dock tidsgränsen år, eftersomminst ingen får från rehabiliteringgåtre
för skada till arbetslöshet så långinnan tid förflutit skadan.sedan

vid fredsfrämjandeNär skadatsmission sker deten person en
medicinska omhändertagandet i De första insatserna sker itre steg.
missionsområdet. fas innefattar förstaDenna hjälp och annan
omedelbar medicinsk behandling till eventuelltsamt transport ett
fältsjukhus där fortsatt behandling Nästa innefattarsteg transportges.
hem till Nederländerna och till det Centrala militärsjukhuset. Sedan den
skadade nödvändigfått sjukhusvård överförs han eller till dethon
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behandlingfår fortsattskadadedenrehabiliteringscentrat, därmilitära
kroppsfimktion.uppnå tillräckligför att

arbetslivsinriktadesociala ochskede densistnämndaiDet är som
redanofficer""coordinatinginleds, utsettsrehabiliteringen även enom

GrundenNederländerna.återförts tillden skadadesamband medi att
densammanställningdenrehabiliteringendelför denna är avav

officer"coordinatingmöjligheter "behov ochallmännaskadades som
gor.

detåliggerskadoroch allvarligadödsfallsamband medBåde i
omgåendehemregementeförolyckadesdenpåbefälhavare att
för demassmedia. Dettaoch attde anhöriga görsunderrätta även

media.det sprids ivad hänt innanskallanhöriga veta som
anhörigadeerbjudsolyckanmed informationensambandI om

stödjaförsvarsmaktensnederländskapsyko-socialt stöd. attDen ansvar
Därefterår.tillfasen,den akutaunder ettde anhöriga uppvarar

någrainteförekommersjukvården. Detpå hälso- ochövergår ansvaret
ellersociala myndigheternaoch deförsvaretkontakter mellansärskilda

olycka.samband medsjukvården iochhälso- en
inomtjänstgöringinträffat undersjukdom,olycka ellerOm somen

personskada utgårleder tilluppdrag,fredsfrämjandeför ettramen
ideell skada.ochför ekonomiskbådeersättning

sjukvårdfriförutomden skadadeskada harekonomiskgällerVad
drabbatsallainkomstförlust. Tillförersättningtill avrätt som

Storlekenpension.arbetsförmågan utgårnedsättningpermanent av
hafthabordeskadadeinkomst denvilkentillmed hänsynbestäms om

kantjänstgöringenskadan orsakatsfallinträffat. deIskadan inte av
beroendestorlekErsättningensutgå. ärersättninghögre av

invaliditetsgraden.
inträffatdentjänstgöringenorsakadskallskadaEn omavanses vara

beroende påuppgifterutfördeorder,utförde direktskadadedennär en
uppgifterandrautfördeänstgöringsregler ellerspeciellaellergenerella

led ibestämtsförsvarsministern att somansevaraavsom
tjänstgöringen.

upptill 40medökaspensionenkandenna ersättningsidanVid av
svedaförtilläggsärskiltförväntade inkomsten,den ettprocent somav

invaliditetsgrader.vid högaoch Värk,
tillersättningdödsfall utgårtillletteller sjukdomolyckaOm
denförsörjdestill barnmake eller makaefterlevande samt avsom

till denutgåefterlevandeersättningsärskildkanavlidne. Därutöver
föredesvärföräldrarfarföräldrarellerföräldrar,avlidnes samt ommor-

särskildNågonforolyckade.denförsöijdesdödsfallet armanav
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till anhöriga,ersättning exempelvis vid svår olycka för kostnader för att
den skadade, utgår inte.möta

Angående anställningsförhållandena gäller alla tjänstgör iatt som
fredsfrämjande missionen anställda inom försvarsmakten.är Det är
frivilligt delta i fredsfrämjande missioner. poliserDe deltaratt isom
särskilda polismissioner dock inte anställda i försvarsmakten.är

8.5 Storbritannien

I Storbritannien, har yrkesarmé, tjänstgöring fredsfrämjandeiärsom en
insatser frivilligt,inte sker efter beordring.utan

Vid personskada inträffat förinom fredsfrämjandesom ramen en
mission, utgår ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer i de fall
skadan kan orsakad felaktiga eller försumliga order elleranses av
instruktioner. fallI utgår lcrigspension, brottsskadeersättning ochannat
arbetsskadeersättningar.

I de fall dödsfall inträffat fredsfrämjandei missionett utsesen en
visiting officer", har till uppgift besöka de anhöriga och biståattsom
dem dei den mån behöver hjälp och stöd. kanDärutöver "visiting
officer förmedla kontakt med och med välgören-terapeut
hetsorganisationer, vilka kan stödja de anhöriga. skickasInom dygnett
också kondoleansbrev, vilket innehåller information deett även om
anhörigas frågai fripension, bostad,rätt Make, maka eller bametc.om
har vid dödsfall till fri bostad under månaderrätt pension.ett samtsex

olyckaOm i fredsfrämjande mission resulterar i allvarligaen en
begränsarpersonskador, sig stödet till hjälp så de anhöriga kanatt

besöka skadadeden på sjukhus.
Nationella arbetsmiljöbestämmelser tillämpas allmänt inom

försvarsmakten och vid utlandsmissioner, dock med deäven
begränsningar tjänstgöringsförhållandena kan kräva.som

Österrike8.6

ÖsterrikeI gäller den ordningen de deltar fredsfrämjandeiatt ettsom
uppdrag anställs särskilt för uppdraget. Anställda inom försvarsmakten
kan beordrasinte tjänstgöra. Om poliser deltar anställdade inteatt är av
försvarsmakten inrikesministeriet.utan av

förhöjdNågon risk för personskador har upptäcktsinte vid de
Österrikeuppdrag deltagit Bland för minimera riskerna förannat att

Österrikeden personalen deltar dock endast i insatser inteegna som
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klassasde kanvåldsanvändninginnefattar än att sommer
tillämpas intearbetsmiljölagstiftningennationellafredsbevarande. Den
föreskrifterutformade isärskiltmissionsområde. Istället gällerinom ett

fredsbevarandesäkerhet för de anställda iskydd ochfråga ettom
uppdrag.

Österrike grundpåför skadatssärskilda regler demgällerI avsom
demtillämpliga påoch dessa reglerkrigshändelser, ävenär som

utgårErsättningfredsbevarande insats.under tjänstgöring iskadats en
invaliditet. Dennainneburitskadainkomstför förlorad enom

arbetssituation,ålder,den skadadespå grundbestämsersättning av
Tillskada.ideellförVidare utgår ersättningförsörjningsbörda, m.m.

utgårutgå. Däremotförlorad försörjningersättning förkananhöriga
olycka.eventuellför utgifter vidökadeersättningingen en

sållningsärskildpsykiska skadorsyftet förebyggaMed görsatt en
cirkavarvidstyrkan,fredsbevarandedensökt tjänst inomdem somav

ianhörigatill dePsykosocialt stödinte30-40 procent passerar.
ochsjukvårdenochallmänna hälso-olycka denmedsamband ges aven

försvarsmakten.inte av
skadatsdemför rehabiliterahar baraFörsvarsmakten att somansvar

tidigarede redanfredsbevarande insats ärtjänstgöring iunder omen
rehabili-förgäller övriga liggerförsvaret. Vadanställda inom ansvaret
fastförsäkringskassan. Demotsvarigheten till ärpåteringen an-som
medanmilitärsjukhus,skadavid påförsvarsmakten vårdasställda i en

allmännadenanställda åliggerenbart tillfälligtdemvården ärsomav
sjukvården.ochhälso-
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röranderegelsystemethar haft i uppdragUtredningen överatt se
innebörd främstmed materiellavarvid arbetet reglemasutlandsstyrkan,

personskadavidoch tillämpaspå regler rutiner samtskolat inriktas som
dennaharförbättringar. Utredningenförslag tilli motutmynna

deoch belysaklarläggauppmärksamhetsärskildbakgrund attägnat
vilkaochutlandsstyrkanförenade med tjänstgöringen irisker ärsom
förunderlagmedföra. material kan i sinkan Dettaskador dessa tur ge

antaletnedbringakan förangående vadöverväganden göras attsom
dessa.personskador och mildra konsekvensernaallvarliga av

visartillgänglig skadestatistikgenomgång otve-Utredningens av
utlandsstyrkan änriskerna vid tjänstgöring i avsevärt störretydigt äratt

jämförelseOcksåyrkesverksamhet se 3.3.Sverige avsnittvid i en
visarmed plikttjänstgöringskadedrabbade yrkena ochmed de mest en
drabbasocksåtotalförsvarspliktigaskaderisk,förhöjd justklart trots att
Sverige.yrkesgrupp iutsträckning någonbetydligtskador i änstörreav

drabbasrisksärskildutlandsstyrkan löper vidareanställda iDe att av
utlandsstyrkan ärbestående Alla iskador kanallvarliga men.som ge

forexempelvisPoliserför skaderisker.likadock inte utsättsutsatta
sedvanligvidutlandsstyrkanskaderisker vid tjänstgöring imindre än

handförstaskadorna har iallvarligapolisverksamhet i Sverige. De
varitutsträckningskadade harsoldater, dvs. de idrabbat meniga stor

förankring arbetsmarknaden.ofta påmän, utanunga
skaderiskerdeeller minskamöjligt förebyggaså långtAtt somsom

omfatt-dämpautlandsstyrkanmed tjänstgöringförenade i samt attär
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ningen de skador ändå inträffar synnerligen viktig uppgiftärav som en
för Försvarsmakten i den framtida fredsfrämjande verksamheten.
Utredningen vill inledningsvis understryka betydelsen det skeratt ettav
målmedvetet arbetsmiljöarbete också på detta område, även om upp-
gifternas vissa skaderiskergör inte helt kannatur undvikas.att
Försvarsmakten bör enligt utredningens mening verka för ökaden
medvetenhet på alla nivåer det gäller faktorer kan inverkanär som po-

ellersitivt negativt på säkerheten verksamheteni se vidare avsnitt
11.2.

förebyggandeTrots åtgärder kommer emellertid vissa skador ändå
inträffa utlandsstyrkansi verksamhet. Riskernaatt vid tjänstgöringen

kommer sannolikt förbli jämförelsevis höga, särskilt riskerna föratt
allvarliga skador. finnsDet därför anledning kritiskt granskaatt
gällande regler för det ekonomiska skyddet. Utredningen har i denna
del kunnat konstatera vissa brister, vilka framför allt kommer till synes

det gäller allvarliga och bestående skadornär drabbarsom yngre
Visserligen täcker de allmänna försäkringssystemen, jämtepersoner.

kollektivavtalsersättning, betydande del inkomstförlusten. detIen av
fall den skadade inte färdigutbildad eller hunnit etableraännu sig iär

yrke vilket vanligt kommer dennaett ersättning dockärsagtsom-
inte spegla den verkliga förlusten. jämförelseEn kan ocksåatt göras
med den allmänna skadeståndsrätten, fulldär ersättning kan integes
bara för inkomstförlust. Dessutom kan förersättning andrages
skadeposter, såsom sveda och värk, bestående lyte och samtmen
olägenheter i övrigt.

Tjänstgöringen i utlandsstyrkan sker för fullgöra Sveriges inter-att
nationella åtaganden det gäller fredsfrämjande utomlands.insatsernär
Denna tjänstgöring kan, till följd dess koppling till hotande väpnadeav
konflikter, medföra faror normalt bara förekommer i krigstid. Ut-som
redningen vill peka på de svenska socialförsälqingssystemenatt är ut-
formade tankemed på normala förhållanden fredstid. kan därföri Man
ha anledning ställa frågansig dessa regelsystem på till-att ettom
fredsställande kan hand också de svåra skadefallsätt kanta om som
inträffa följdtill väpnade konflikter. Sverige har under lång tid varitav
förskonat från krig. frågaDenna har därför knappast aktualiserats
förrän Sverige beslutat spela aktiv roll dei internationellaatt en mer
ansträngningama förebygga och hejda väpnade konflikter.att

Utredningen principiellt det finns anledningatt att övervägaanser
förhöjt ekonomiskt skydd för anställda i utlandsstyrkan drabbasett som
svåra skador och funktionshinder följdtill krigshändelser ellerav av

andra utomordentliga händelser sammanhänger med Sverigessom en-
för avvärja väpnad konflikt. Mot bakgrund dessaatt attgagemang en av
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arbetsmarknadenfotfäste pådrabbarofta utanskador personerunga
eko-livslångmeningutredningensenligtinriktningenbör envara
till-skadadesunderlätta dentillbidrakanförstärkning attnomisk som

åtgär-särskiltbörprivatlivet. Här nämnasiarbetslivetsåväl i somvaro
isoleringforriskminskaochproblempraktiskaminskakander som

aktivi-kulturellaochsamhälleligaideltamöjligheterökade attgenom
omstruktureringändamålför dettaföreslårUtredningen aventeter.

bl.a. iskadade,de svårastförförstärkningmedriskgaranti,Statens
12.3.avsnittselivräntaform av en

anledninggenerellt finnsdetdäremot inte rentUtredningen attanser
utlandsstyrkan.anställda iför deskyddekonomisktförhöjtinföra ettatt

moti-stöd sigytterligareskadade tersvårastdefrågaiDet är somom
därförbörändamålför dessakan disponerasmedel en-Deverat. som

dessa.förtill insatsermening koncentrerasutredningensligt
skadadesvårastdessapåpekasocksåbörsammanhang attdettaI

stöd från Försvars-ochuppföljningtidslångbehovofta har av en
detta inteeller ärarbetslivet,in ikunna kommaförsidamaktens att om

aktivttillfinnsmöjligheter ettdeutvecklafalliförmöjligt, vartatt som
iUtredningenisolering. presenterarundvikaochsjälvständigt livoch

Försvarsmaktenspreciseraförantal förslagdel att ansvardenna ett
fram-samtidigtvillUtredningen11.4.avsnittskadade sedegentemot

attitydförändring.betydandebehövsområdedettapådethålla att en
ochuppsökandebetydligtblibörverksamhetFörsvarsmaktens er-mer

kraftdenharsjälvakanske intevilkaskadade,debjudande gentemot
be-kandehjälpdenefterfrågaförkrävsinitiativ varaattoch det som

till.rättigade
samord-skadadförinsatserFörsvarsmaktensbevakaFör att enatt

all-varjefördetutredningenföreslårbästa attpåfullgörsoch sättnas
haocksåskallkoordinatör. Dennesärskildskallskadadvarligt utses en

skadade ochmed denkontakterFörsvarsmaktensskötauppgifttill att
såsomuppgifter, att taformerolikamedhenneellerhonombistå av

ersättningsanspråkmedtillhjälpamyndigheter,andramedkontakt

m.m.
löperdeeftersomsärskilt viktiguppgift blirKoordinatörens som
isaknarDesoldaterna. stormenigadeskadasrisk ärattstörst unga,

uppgiftenligtutlandsstyrkan; ärden ianställning änutsträckning annan
Dettaanställning.börjar sindearbetslösadem när70uppåt procent av

arbetstagarorgani-medrelationfastofta saknardeockså att engör en
inträffar.skadademstödjakansation om ensom

situa-underlättaförkanvad göras attfrågaviktig ärEn somannan
undersvårtskadatsellerdödatstill någonde anhörigaförtionen som
under-utredningenvilldeldennautlandsstyrkan. Iitjänstgöringen

verkligenskadadedende anhörigabetydelsen för attatt vetastryka av
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får adekvat vård och behandling och det fortsatta stöd han eller hon kan
behöva. Ovisshet i sådana avseenden lägger börda på de anhö-extraen
riga. förbättratEtt stöd till de allvarligt skadade kanske denär
viktigaste insatsen också från de anhörigassett synpunkt.

Inte desto mindre kan de anhöriga behöva stöd för del deniegen
krissituation uppstått. Stödet till de anhöriga framstår dock intesom
främst ekonomisk fråga. Såvitt gäller make och barn finns vidsom en
dödsfall skyddsnät ekonomiskaett förmåner. Utredningens förslagav
angående utformningen riskgaranti innebärstatens fokusering påav en
den avlidnes anhöriga.närmaste När det gäller kostnader i samband
med den skadades fortsattat.ex. rehabilitering det utredningensär
uppfattning det ekonomiskaatt stödet i första hand bör riktas till den
skadade själv. Utredningen föreslår dock Försvarsmakten böratt ges
möjlighet lämna anhörigaatt aktiv del i den skadadestarsom
rehabilitering viss ersättning för ökade kostnader till följd därav. Den
viktiga funktion anhöriga kan fylla det gäller rehabiliteringnär kan inte

understrykas. Vidare bör Försvarsmakten kunnanog visstge
ekonomiskt stöd för täcka anhörigas behovatt krisstöd eller annatav
psykosocialt stöd.

De anhöriga kan också ha behovett personligt stödstort ochav
vägledning i olika frågor. Ibland kanske de anhöriga föredrar vändaatt
sig till andra instanser för få detta. Försvarsmaktenatt bör dock ha ett

för sådana behov tillgodosesatt i den mån de anhöriga önskaransvar
det. koordinatörDen utredningen föreslår skall för allasom utses som
skadas med risk för bestående bör för kontaktemaäven medmen svara
de anhöriga och beredd hjälpa dem med informationatt ochvara väg-
ledning i såväl praktiska ekonomiska frågor. På detta får desättsom
anhöriga någonstans vända sig, inte bara iatt omedelbar anslutning till
skadefallet under denutan även fortsatta rehabiliteringstiden.

Sedan rehabiliteringen avslutats utredningen eventuellaattanser
kvarstående behov stöd och service förstai hand bör tillgodoses iav

former för andra med likartade fimktionshinder. fort-samma Detsom
stödet bör syfta tillsatta stärka den skadadesatt möjligheter självatt

bestämma hur han eller hon vill forma sin framtida tillvaro.
När det slutligen gäller avgränsningen vilka uppgifter börav som

utföras inom för utlandsstyrkan har utredningen funnitinte skälramen
i marginellaatt änannat avseenden frångå gällande praxis. Däremotnu

bör bedömningen konkretiseras den bakgrundatt görs motgenom av en
definition begreppet "internationell fredsfrämjande verksamhet".av
Avgörande för avgränsningen utlandsstyrkans uppgifter, och därmedav
vilka skall anställas i utlandsstyrkan, bör behovsom statens attvara av
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kunnaföranställningsformförfattningsreglerad attsärskiltha en
åtaganden.internationellaSverigesuppfylla





uppgifterUtlandsstyrkans10

daguppgifter iundersöka vilkauppdrag ingårutredningensI att som
föreslå lämp-ochutlandsstyrkanför anställning iutförs inom enramen

internationellverksamhetförhållande tilliavgränsninglig avannan
genomför. di-ImyndighetFörsvarsmakten ellerkaraktär annansom

böranställningskälet förhuvudsakligaockså detrektiven attattanges
åtagandesärskilda Sverigesdetutlandsstyrkansärskilt iske är ansvar

fredsfrämjande verksam-förfogande förväpnad tillstyrkaställaatt en
utomlands innebär.het

ändrasordningenden nuvarande10.1 Bör

verk-internationellabeskrivit FörsvarsmaktensharUtredningen ovan
avsnittutlandsstyrkandel den bedrivs inomvilkenochsamhet av som

meduppgifterdet sigkanGenerellt1.3. rörsägas attsett som-om
från någonefter initiativutomlands ochfredsfrämjande syfte fullgörs-
förutsätterkaraktäruppgifternasinternationell organisation attsamt

Utred-ordning.upprätthållandeochvåldsanvändningkunskaper avom
utlands-utförsuppgifter inomuppfattningen dehar fåttningen att som
principfinns imotiverat. Detvad kanfaller inomstyrkan ansessom

anställninggällt förhittillsskäl ändra den praxisvägandeinga att som
utlandsstyrkansdefinitionför utlandsstyrkan. Deninom avramen

dock vissamedförföljandeföreslår detutredningen iuppgifter som
förändringar.marginella

tjänstgörpoliserdesammanhangsärskild fråga i dettaEn är somom
utlands-anställas ipolisstyrkor skalleller särskildaiobservatörersom

före-hartjänst""Polis fredensbetänkandet 1997:104 iSOUstyrkan. I
frånöverförasskallför dennahuvudmannaskapetslagits att grupp

utred-föranledningsaknasRikspolisstyrelsen. DettillFörsvarsmakten
sedvanligiberedaskommerdetta förslagdiskuteraningen attatt som

ordning.
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10.2 definitionEn internationellav

fredsfrämjande verksamhet

De arbetsuppgifter bör skötas inom för utlandsstyrkan deärsom ramen
kan ingå deni internationella fredsfrämjandesägas verksamheten.som

En avgränsning vilka skall anställas i utlandsstyrkan måste skeav som
bakgrund definition vad internationell freds-mot ärav en av som

främjande verksamhet.
verksamhetenAtt skall internationell innebär inte all tjänst-attvara

göring måste ske utomlands de huvudsakliga arbetsuppgifternautan att
skall förlagda till utlandet och tiden i Sverige i princip bara börattvara

förberedelseåt och efterarbete.ägnas
beskrivitsOvan har vad fredsfrämjande verksamhet vidiärsom

bemärkelse avsnitt 1.2. Med hänsyn till här fråga uppdragatt är om
med militär eller polisiär anknytning finns skäl använda någotatt en

definition. Följandesnävare uppgifter får de centrala föranses vara
utlandsstyrkan.

förInsatser risk för väpnad konflikt.avvärja dettaatt Meden avses
både åtgärder innan konflikt utbrutit och för hindra denatt atten senare
bryter påut nytt.

Åtgärder för hejda pågående väpnad konflikt. del deatt Dennaen av
fredsfrämjande insatserna den i utsträckning kan medföraär störstsom
våldsanvändning.

Även insatser för övervaka överenskommelser fred ochatt om
börvapenstillestånd inräknas bland de fredsfrämjande uppgifterna.

nämndaDe uppgifterna kan innebära såväl väpnad tjänstnu som
våldsanvändning, detta förutsättningingen för uppdragetutgör attmen
skall kunna fredsfrämjande. uppdraget kan ocksåI ingåanses vara
utbildnings- och informationsinsatser.

De tjänstgör inom för fredsfrämjande insats kansom ramen en
härutöver bistå vid avväpning vid insamlandettrupper,av av vapen,
ammunition och spritts i samband med väpnadsprängämnen som en
konflikt, vid uppbyggnad ordningsmakt eller vid behövsannatav som
för skapa förutsättningar för varaktig fred. bör dock krävasatt Deten

sådana uppgifter fullgörs i samband med innefattasatt insats ien som
någon de angivna huvuduppgiftema.av ovan

För viss uppgift skall kunna fredsfrämjande böratt en anses vara
krävas det huvudsakliga uppdraget kan inordnas under någon deatt av

huvudkategoriertre Det finns dock ingetnämntssom ovan. som
hindrar anställda i utlandsstyrkan under tjänstgöring utförutomlandsatt
andra arbetsuppgifter humanitär karaktär, detta inte inkräktar pånärav
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fredsfrämjandeskalluppgiftenuppdraget.huvudsakliga Attdet vara
arbetsuppgifterhautlandsstyrkan måsteheller alla iinnebär inte att

olikastödpersonalkrävsVid trupprnissionerfredsfrämjande.är avsom
helfall kanutföra uppgift. I vissaskall sinkunnaförslag truppenatt en

delartill övrigastödsjukvärdskompani,exempelvis utgöraett avtrupp,
självadeenbartinnebär intefredsfrämjande insats. Detta att somen

anställas iskallutomlandsverksamhetfredsfrämjandeutför
denförutomlandsskall tjänstgöraAlla attutlandsstyrkan. som

sådanhabörgenomföraskunnaskallfredsfrämjande insatsen
anställning.

Även någotbegränsning. Förliggerverksamhetbegreppet atti en
längredet habörverksamhetbetraktas ut-skall kunna enensom

arbeteveckasnågonlqäverSådanttiden. intei änsträckning mersom
betraktasdet börvaraktighetha sådankan inte att ensomanses

utlandsstyrkan kommaheller anställning iDänned bör inteverksamhet.
fall.ifråga sådanai

tolkningdenuppmärksammassärskilt snävarebörDet att av
tillkommitharangivitsverksamhetfredsfrämjandebegreppet nusom

förutförasskall inomverksamhetvilkenför avgränsa ramenatt som
tolkningvidareanvändsframgåttutlandstyrkan. Som avenovan

säkerhetspolitiskadetochdoktrinen inommilitärai denbegreppet
iså skerhindrar inte ävenförslagUtredningensarbetet. att

fortsättningen.

avgränsningarsärskildaVissa10.3

verksam-fredsfrämjandeinternationelltill definitionenanslutningI av
arbets-särskildaberöra vissaanledningdetfinnshet att gruppers

uppgifter.
underFörsvarsmaktenanställdade inomsådanEn är somgrupp

utlandsstyrkansberörutomlandsperioder utför arbetekortare som
specialistfunktioner,olika trans-kan sigverksamhet. Det röra somom

ochhantverksuppgiftersärskilt flygtransporter,och då repara-porter
Exem-sjukdomar,skador ellerspecialisthjälp vid etc.tionsuppgifter,

kompletterasperiod behövaför kortaretruppmissionpelvis kan enen
utlands-anställning isådana fall brukarspecialistkompetens. Imed viss

ändamåls-kan intefår rimligt. Detske, vilketstyrkan inte ansesanses
period.för kortareenbartsärskiltanställa någonenligt att en

be-anledningfinns detflygtransportergällerdet attNär nyansera
förbandenfredsfrämjandeförsta svenskade sattesdömningen. Då upp

Emellertidskulle ingå.för flygtransporterenheteravsikten ävenattvar
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har både kostnaderna för inköp och hållande flygplan ökat så att ettav
effektivt utnyttjande nödvändigt. Detta det bara undantags-gör äratt
vis viss personal tjänstgör kontinuerligt för fredsfrämjandevisssom en
mission. falletNär så bör anställning i utlandsstyrkanär övervägas,
särskilt tjänstgöringen kan förutses pågå under längre tid. andraIom
fall det inte motiverat anställa flygande personal utlandsstyrkan.är iatt

för fredsarbetetInom inom Europa genomför Försvarsmaktenramen
rad uppgifter vilka i vissa avseenden liknar dem utförs ien som

utlandsstyrkan. Exempel på detta inspektioner militära installatio-är av
Ävenvilka utförs efter anmaning från OSSE. denna tjänst-etc.,ner om

har beröringspunktergöring många med observatörstjänst, bör anställ-
utlandsstyrkanning i inte ske med hänsyn till inspektionema inteatt

brukar kräva någon dags arbete.änmer
Ett exempel på verksamhet har sin motsvarighet iannat ut-som

landsstyrkan den minröjning utförts i Baltikum. Eftersom deär som
minor huvudsakröjs i inte placerats med anledningut väp-som av en
nad konflikt del i reguljära försvarssystem, kanutan statssom en en
minröjningen inte led i internationell fredsfrämjandesägas ettvara
verksamhet. Därmed skall inte heller anställning ske utlandsstyrkan.i

Vidare kan hellerinte den tjänstgöring vidsker exempelvis FN-som
högkvarteret i New York eller vid SHIRBRIG:s planeringsenhet i
Köpenhamn innefatta sådana arbetsuppgifter anställning isägas att
utlandsstyrkan skall ske.



Praktiska åtgärderll

huvudsyften. Detföreslår har tvååtgärder utredningenpraktiskaDe
tjänstgöringen iskadas undermöjligt skallsåförsta ut-är att som

hjälpså godändå skadas skallandra delandsstyrkan. Det är att som
leva ak-och till övrigttill förvärvsarbete iåtergåmöjligt ettattattsom

självständigt liv.ochtivt

internationellinomRiskernal 1.1

verksamhetfredsfrämjande

skadenivåeroch vilkafredsfrämjande verksamhetvidRiskerna även
Skadenivåernaavsnitt 3.leder till har redovisatsdessa risker ovan

kan menigaGenerelltolika anställda.mellanskiljer sig settgrupper av
Observatörerutsträckning.de skadats isoldater störstsägas vara som

skadetalenverkligt högalåga skadefrekvenser.hade Deoch civilpoliser
tjänstgöring iUnder denna styrkaskontingenten i Bosnien.förekom i

gångermotsvarande 4-5enskiltskadenivån under årutlandet ettvar
Sverige. An-farligaste iför de yrkenavad nivån brukarhögre än vara

utbildningstiden Sve-iundervidare skadenivåemamärkningsvärt är att
yrkena.de farligastedubbelt så höga nivåerna irige änär sommer

antaletminskaförvad kanutredningen går påinInnan göras attsom
eller inteöka framtidenkan iskaderiskernabör fråganskador antasom

fredsfrämjandeberoende vilkensjälvklartbehandlas. Detta typär av av
påpekadock anledningfinnskan bli aktuella. Detmissioner attsom

verksamhetinternationell fredsfrämjandeutvecklingslinjer inomnågra
innebära högre skaderisker.kansom

konfliktermellanstatligahar antaletdecenniernaUnder de senaste
det i sinblivit fler.inbördeskrig DettaIstället har antalet görminskat.

fredsfrämjande insatserna,för deallmänfåsvårare acceptansatttur en
ocksåinbördeskrig kanupplevas partiska. Ivilka parternakan ettsom

väpnadestrukturer, och denpolitiskamedsärskilt iväxla, stater svaga
någotförutsäga.förlopp kan bli Dettakonfliktens svårare äratt som
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kan medföra ökade risker för personalen i fredsfrämjande insatser i
framtiden.

riktningI talar den rådande inriktningen skapa snabb-attsamma nu
insatsförband. Sådana kan visserligen, använda, kväva kon-rättom en
flikt i dess linda och därmed innebära mycket våld och mänskligtatt
lidande undviks. snabbaDen insatsen innebär dock förberedelserna iatt
vissa avseenden kaninte bli lika goda inför sedvanlig insats.som en

kanDetta i sin medföra risker i och med godkännandetur större ettatt
kanskeinsatsen inte kunnat allauppnås konflikteni ochparter attav av

kanske inte alla potentiella hunnit identifieras.parterens
Ett särskilt problem både innefattar polisiär och militär personalsom
den gendanneriförband diskuterats.är skulle innebäraDettatyp av som

förband kompetens enligt svenska liggermått mellan det militäravars
och det polisiära och uppgift skullesnarast att gentemotvars vara agera
allmänheten i område och inte de stridande Dettaett gentemot parterna.
skulle kunna föra med sig svårigheter ochtyper typernya av nya av
skaderisker. Särskilt för de poliser idag har mycket skadetallågasom
skulle tjänstgöring i gendarmeriförband kunna innebära ökade skade-
risker.

En slutsats det ovanstående skulle kunna börSverigeattav vara
iaktta försiktighet det gäller delta fredsfrämjandeinär insatseratt av
ovannämnda Sverige har emellertid hittills land dri-varittyper. ett som

utvecklingenvit på och användandet fredsfrämjandei insatser.truppav
Mot denna bakgrund finns det anledning skaderiskemaatt anta att

inom Sveriges internationellt fredsfrämjande verksamhet fall intei vart
kommer minska i framtiden. Frågan blir därför vilken mån dettaatt i
kan kompenseras den skadeförebyggande verksamheten byggsatt utav

effektiviseras.och

11.2 Skadeförebyggande verksamhet

åtgärderDe vidtas för förebygga skador under anställningenattsom
består dels utbildning, dels praktiska åtgärder för förebyggaattav av
arbetsmiljörisker.

1 1.2.1 Utbildning skaderiskerom

den utbildningI föregår tjänstgöringen utomlands för alla anställdasom
i utlandsstyrkan ingår utbildning fysiskavilka risker för ochäven om
psykiska skador kan förekomma. Syftet med denna utbildning ärsom
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deochbåde riskernakunnaanställda skall känna igen symtomdeatt
särskilt vik-sistnämndaskada inträffat. Det ärkan sigvisa enomsom
kunskaperutbildningen ingårpsykiska skador.det gäller I äventigt när

till.skador gårpsykiskabehandlingenoch hurförsta hjälp ii av
utbildningsverksamhetuppfattningen dennahar fåttUtredningen att

finnsutbildningstiden. Detunderochambitiöstbedrivs utrymmeges
vadsärskiltverksamheten,och stödjaanledningändå uppmuntraatt
för-sådanaupptäckaMöjlighetenskador.psykiskarisker förgäller att

eftersomarbetskamrater,kretsenkunskaper i den närautsätter psy-av
riskenochsamhälletabubelagt i vårtfortfarande någotkiska besvär är

upptäcks därförskada inte är stor.att en

Arbetsmiljöarbetetl 1.2.2

arbets-bestämmelserna iSverigearbetsmiljöarbete iförGrunden är
frågaiosäkerhet råttFörsvarsmakten har1977:1160. Inommiljölagen

utlandsstyrkansvidtillämpligarbetsmiljölagengradvilken äriom
före-alltidharskadeförebyggande arbeteutomlands.verksamhet

haruppmärksammatsskadefrekvensökadefterkommit, att ar-enmen
tid.intensifierats påbetet senare

anförtsharutomlandstillämpligölagen skullearbetsmiljMot att vara
uttalandetiDockförarbetena.innehåll imed dettauttalandeett anges

beskickningarsvenskautsträckning vidmöjligibör tillämpaslagenatt
dentillämpastöd förstarktoch Detta ävenmissioner. attutgör ett av-
regler ideåtminstoneVidare kananställda.utlandsstyrkansseende

utformningarbetsmiljöns sägasbehandlararbetsmiljölagen varasom
avtalahade kunnatarbetstagarenocharbetsgivarensådant om.som

tillanknytningha sådanfårutlandsstyrkanAnställningsavtal i anses en
tjänstgöringendemförsvensk lag bör tillämpas oavsettSverige att om
bestämmelser ideåtminstoneskulle innebärariket. Dettasker attutom

tillämpligablikaraktär skullecivilrättslighararbetsmiljölagen som
grundaldrigbestämmelserdessa utgörautomlands. kanDäremotäven

lik-avtal ellersärskiltförvilket övrigtmyndighetsingripande,för utan
uteslutet.skerdär tjänstgöringenmed den ärnande stat

Även åt-arbetsmiljölagentalar förskälsåledes starka attom
utomlandsverksamhetfredsfrämjandetillämplig viddelvisminstone är
lagendelarsärskilt.förtydliga detta Deskälfinnasdetkan att somav

hurkap. reglerasoch kap. I 2 närmarefrämst 32tillämpasbör är
bestäm-medanhänseenden,olikabeskaffadskall iarbetsmiljön vara

skyldigheterallmännaarbetstagarensocharbetsgivarensmelser om
finns kap.i 3
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Utöver detta kan det finnas anledning tillämpa vissa bestäm-att av
melserna 6 kap.i Detta kapitel handlar mellan arbets-samarbetetom

arbetstagaregivare och och innehåller regler skyddsombud ochom
skyddskommittéer. Under utbildningstiden i Sverige gäller arbets-
miljölagen begränsningar. Detta innebär skyddsombud skallutan att
finnas, och de anställda i styrkaviss tilluppgår minst femtioom en

Ävenskyddskommittéskall upprättad. den snabb-samling etten vara
insatsförband inför tillräckliginsats, för skyddsombudgör är atten
skall och skyddskommitté tillsättas. finnsDet anledningingenutses att
skyddsombuden och de ingår skyddskommittéemai inte skullesom
fortsätta upprätthålla sina utomlands, befogen-att poster även om
heterna förändras.

denna bakgrund börMot reglerna utseende skyddsombud ochom av
skyddskommitté gälla vid tjänstgöring utlandsstyrkaniävenm.m.
utomlands. regler,De exempelvis den stoppningsrätt, innebärom som
befogenhet till åtgärder har karaktären myndighetsutövning börsom av

kap.dock gälla. första stycketinte Sammantaget bör §§,6 1 6 §6 a-
första och andra andra stycket och 98satsen samt samt
arbetsmiljölagen tillämpas.

fråga skyddskommittéerna kommer den föreslagna lösningenI om
förfarandetinnebära regleras. fall det dockinte kanmångaIatt att

finnas anledning ändå söka ledning de regler arbetsrniljölageniatt
ger.

finns skyddsombuddet utlandsstyrkan har bara be-Att inom inte
avseendettydelse deti arbetsmiljölagen ocksåinnebärDetsom anger.

hanteringen arbetsmiljöfrågor organiseras isättatt av samma som
och därmedSverige de anställda utlandsstyrkanisätt ärett som

vid. Bland det viktigaste det gäller förebygga skadornär äratt attvana
informationen från dem utför arbete detVisst vilka riskerettsom om
medför verkligen når dem bestämmer hur det skall utföras.som

skyddsombudenDärmed kan betydelseha informationslänkarsom
mellan de och befälenmeniga utlandsstyrkan.inom

svensk fall underi vissa utländskt befäl bör för-Att står intetrupp
anleda förändring skyddsombudens skyddskommittéer-någon i och

verksamhet.nas
Även de nämnda bestämmelserna arbetsmiljölageniom ovan som

huvudregel bör tillämpas, kan emellertid tjänstgöringsförhållandena
detsådana fall fullti vissa möjligt. kan därför fin-inte Detärattvara

anledning i viss begränsa skyldigheten tillämpamån deatt attnas
nämnda bestämmelserna. begränsninglämplig de skallEn är att
tillämpas inte tjänstgöringsförhållandena hindrar be-det. Dennaom

skall tolkasgränsning inte allmän friskrivning. bör krävasDetsom en
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arbetsmiljölagentillämpningundantag frånenskiltvarje avatt
till den rådande situationen.med hänsyn Derimligtframstår som

Sverigeinnebära inteåtgärderna får dockskadeförebyggande inte att
åtaganden.uppfylla sinakan

skaderiskemaminskaförSärskilda insatser1.2.3l att

för-naturligtvis färgasarbetsmiljöarbetet kommerpraktiska attDet av
områdengenomförs iFredsfrämjande missionerplatsen.hållandena

konflikt ellerväpnadsamhällsfunktionemavanligadär de störts enav
deSjälvklart kommerinför sådan.uppladdning moment somenen

innefattaofrånkomligenutlandsstyrkanitjänstgöring attingår i
vissainnebärafaktorerolikakanrislctagande. attDessutom

försiktighetdenutföras med allkanintearbetsmoment voresom
utföras förmåstedetta minröjningexempel på attönskvärd. Ett är som
Särskiltområde.hamnat inom mineratfå ut omsompersonen

högrehälsa motiveraochskadad kan dennes liv ettärpersonen
skerminröjningexempelvisgällerdet däremotrisktagande. När som
inteanledningdet ingentill tidspress, finnsanledning attsärskildutan

säkerhetsåtgärder.alla rimligavidta
viddrabbasFörsvarsmaktenkostnadertill deMed hänsyn stora av

anledningdetfinnsutlandsstyrkaneller dödsfall i attskadorallvarligare
kanarbeteskadeförebyggandeläggs ned pådeanta att somresurser
skäldock finnaskanmotsvarande besparingar. Detåtminstonemedföra
ökadskapatreårsperiod syfteiunderengångssatsning attgöraatt enen

arbets-målmedvetetbetydelsenalla nivåermedvetenhet på ettavom
personskador.förriskernaförebygga eller begränsaförmiljöarbete att

miljoner kronor10rimligtuppfattning detutredningensEnligt är att
ändamål.förtreårsperioden dessaundersatsas

bör bestäm-användas tillskalldessa medelspecifika insatserVilka
verksam-utlandsstyrkansfrågaFörsvarsmakten. Inärmare omavmas

deltillriskerförebyggaarbetet meddock storatthet kommer att
UnderSverige.arbetsplatser ividåtgärderandrainnefatta än
väljariskerundvikandeoftautomlands handlar atttjänstgöring omav

de minstainnebärsituationi givenhandlingsmönsterdet somen
inträffade riskmomentolikatillgänglig informationriskerna. Att om

vid planeringvärdefulltkunnaskulleoch strukturerassamlas in vara
sådanuppgifter. Enfredsfrämjandegenomförandeoch av

innehölldenanvändbarsärskiltskulle blikunskapsbank om
fredsfrämjandedeltar ifrån andra länderinformation även som

insatser.
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11.3 Urvalets betydelse

det gäller förebyggaNär och undvika skador hos personalen freds-iatt
främj ande kaninsatser förbigåinte urvalets betydelse. Självklart ärman
det viktigt vilka egenskaper de deltar i bådemission har, försom en
den säkerheten och för arbetskamratemas.egna

konstateratsSom tyder mycket på skadefrekvensen utlands-iatt
styrkan högst bland de meniga soldaterna. Detta också denär är grupp

har lägstaden genomsnittsåldem. finnsDet anledning att anta attsom
livserfarenhet hjälper den enskilde känna och undvikaigen risk-att
fyllda situationer.

Åldern och erfarenheten har också särskild betydelse det gällernär
de psykiska skadorna. Den allmänna uppfattningen äldre harär att
lättare hantera psykiska och därmed löper mindreatt trauman än yngre
risk skadas de upplevelser oundviklig följd del-att ärav som en av
tagande fredsfrämjandei insats.en

Slutsatsen i detta avseende blir särskild vikt bör läggas vid deatt sö-
kandes omdöme och personliga mognad vid anställning i utlands-
styrkan.

Vad gäller de psykiska skadorna de anställdas psykosociala situ-är
ation särskilt viktig. Problem på det personliga planet försvinner inte
för avlägsnar sig från dem i Detatt tvärtrummet,man snarare om.
finns skäl utlandsstyrkan kan locka exempelvisatt tro att personer som
i samband med separation känner behov förändra livs-sinatten av
situation. Sådana löper särskilt risker klara deintestora attpersoner

påfrestningarpsykiska tjänstgöring för freds-inom etten ramen
främjande uppdrag innebär. därför viktigtDet utredningen deär att om
sökandes psykosociala situation tillfredsställande samband mediär

demuttagningen skall anställas i utlandsstyrkan.av som
Ytterligare fråga i vilken grad återkommande tjänstgöring iären

utlandsstyrkan bör få förekomma. Generellt kan det sägassett vara
olämpligt någon tjänstgör vid upprepade tillfällen internationelliatt
fredsfrämjande verksamhet och särskiltdet bör undvikas någon åkeratt

flera följd.gånger i Någon absolut regel kan visserligen inteut upp-
ställas. finns dock anledningDet vid särskiltuttagningenatt vara upp-
märksam på farorna med upprepad tjänstgöring under lcrigsliknande
eller förhållanden. Vad också bör undvikasextrema är attannars som

fredsfrämjandeanställning i insatser till särskild karriär ochgörman en
åker gång efterut annan.

För undvika vissa inte försöker få arbete förutom tjänst-attatt annat
göringen utlandsstyrkani kan det betydelse de sökandeattvara av

framtidsplanersina i samband med uttagningen. gällerDetta sär-anger
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värnpliktstjänstgöringen. Detoch lämnatskilt dem är nysssom unga
någorlundarimliga ochhand de kanförstabör i presenteravara som

förfrågayrkeslivet kommer iför framtidaplaner detpreciserade som
betydelsefullavseende kan ocksåuppgift dettaianställning. En vara

skadats under tjänst-anställdrehabiliteragällerdet attnär somen
bindandeden naturligtvis inteutlandsstyrkan, närärgöringen i även om

rehabiliteringsåtgärder. Dessutomlämpligabedömningengällerdet av
bidra tillutbildningsplanerochden sökandes yrkes-uppgiftkan omen
skadadde fallarbetsskadelivränta ibestämmandevidutredningen enav

eller yrkeslivet.studier inträtt ipåbörjatoch inteännuär ung
problemdeslutligen anledningsammanhang finnsdetta taI att upp
antal årunderefter Sverigekan uppkommamed rekrytering ettattsom

den Bos-exempelvis ikrävanderiskfylld och insats,deltagit i somen
för tjänstgöring iintressetbefolkning intenien. Sveriges änär större att

övergående ifall, fårsådantutlandsstyrkan Imattas varasom ansesav.
utlands-anställs iviktigare dekonflikten det, detden mån ärär att som
situationpsykosocialaoch dendet omdömeden mognad,styrkan har

anställda.tidigareåteranställningarundvikaerfordras än att avsom

skadadeRehabilitering11.4 av

lindraförvidtasåtgärder skallbehandlas nedan de attVad är somsom
deRehabiliteringenoch olycksfall.sjukdomarföljderna somavav

delsinnehåller tvåutlandsstyrkantjänstgöring iunder moment,skadats
ochsocialadenrehabiliteringen, delsmedicinskaden

rehabiliteringen.arbetslivsinriktade

rehabiliteringenmedicinskaDen1 1.4.1

friingårutlandsstyrkananställd iför ävenanställningsförmånemaI en
sjukvård inombehovettillgodosesutsträckningoch i visssjukvård av

freds-denförverksamhet inomFörsvarsmaktensför samt ramenramen
denemellertid inomskador detVidmissionen. svårarefrämjande är

rehabiliteringenden medicinskahälso- och sjukvårdenallmänna som
sker.

bör kunnaFörsvarsmaktenhänseendesärskild fråga i dettaEn är om
erbjudsvadgårkostnader för vårdtäckabidra med utöveratt somsom

sigskulle kunnasjukvården. Detallmänna hälso- och röradengenom
förkortaeller kunnaSpecialistvårdsärskildantingen att enomom

stånd snabbare.tillexempelvis operationkunna fåvårdtid att engenom
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Kostnaderna för detta skulle kunna täckas antingen direkt eller genom
sjukförsäkringsärskild tecknas för de anställda i utlandsstyrkan.att
skäl förEtt starkt Försvarsmakten täcka kostnader nämndatt av nu

kostnadema för den sociala och arbetslivsinriktade rehabilite-typ är att
ringen förlängningeni skulle kunna bli lägre. därförDetta bör inte möta
något principiellt hinder. dennaOm kostnader skall täckastyp av

särskild försäkring eller fårej, dockgenom anses vara en
arbetsgivarfråga.

l 1.4.2 Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar

Sedan den l januari har1997 Försvarsmakten rehabiliteringsansvarett
för alla varit anställda i utlandsstyrkan och skadats efter årsom som
1992. innebärAnsvaret Försvarsmaktens skall till rehabili-deatt attse
teringsuppgifter åvilar arbetsgivare enligt kap. lagen22som en om
allmän försäkring fullgörs. fråntarAnsvaret inte den skadades even-
tuella arbetsgivare dennes för rehabilitering den skadade.ansvar av

Försvarsmakten bör haAtt för rehabilitering de tidigareansvaret av
anställda utlandsstyrkani inte ifrågasatt. kan detDäremotär
ifrågasättas det vilketpå reglerats ändamålsenligt.sätt ansvaret ärom

Som redovisats vilar arbetsgivares rehabiliteringsansvarovan en
anställd på lagen allmän försäkring ochgentemot en om

arbetsmiljölagen, kompletteras lagen anställningsskydd.samt av om
rehabiliteringsansvarDet Försvarsmakten har tidigaredemmot som
anställda utlandsstyrkanvarit i inte fast anställda inomärmen som

Försvarsmakten består endast reglerna i dessa lagar, nämligenav en av
lagen allmän försäkring. hellerDet inte möjligt låtaär attom
Försvarsmaktens omfatta hela den rättsliga grunden föransvar en
arbetsgivares rehabiliteringsansvar. talar förDetta lösningatt en annan

den valda föredra. Till hörsaken också reglerna i 22än är att attnu
lagen allmän försäkringkap. relativt nyligen tillkomna och underärom

leder tillDetta osäkerhet för utredningen i och med detöversyn. atten
kan svårt förutse innehållet deti rehabiliteringsansvarattvara som
åläggs Försvarsmakten det knyts till reglerna i 22 kap. lagenom om
allmän försäkring.

finnerSammantaget utredningen regleringen Försvarsmaktensatt av
rehabiliteringsansvar bör frikopplas från lagstiftningnuvarande och
istället definieras i särskilda regler. Vilka frågor det då behöverär som
regleras för Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar tydligtskall bliatt
och genomförbart
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FörsvarsmaktenåtgärdervilkasjälvklartfråganförstaDen är som
ochsocialtrehabiliterasskallskadadedengenomföra förskall att

vilkensammanhang idettai ärsärskild frågaarbetslivsinriktat. En
direktinnefattaskall kunnaåtgärderFörsvarsmaktensutsträckning

FörsvarsmaktensdefinitionocksåVidare krävsstöd.ekonomiskt aven
ellerförvärvsarbetetillåtergåkanskadade intefall då dendeiansvar

påverkardock intevilkakonsekvenserallvarligahaftdå skadan
aktualiseratssärskiltbetydelsefull fråga,förvärvsförmågan. En som

rehabiliteringsarbeteFörsvarsmaktenshurarbete,utredningens ärunder
börkvarståbörFörsvarsmaktenslängeHurbör organiseras. ansvar

till andraförhållandeFörsvarsmaktensbörSlutligenockså bestämmas.
vilkenidefinieras,rehabiliteringenför samtharockså ansvarsom

andras.påverkaåtgärder börFörsvarsmaktensutsträckning

verksamhetuppsökandeAktivt1.4.3l

åtgärdervilkapågår inutredningenfrågagrundläggande innanEn
skallskadadeutsträckning denvilkenskall vidta iFörsvarsmakten är

samarbetahuvudrehabiliteringen ochdelta i tagetskyldig överattvara
anställd harlängreskadadeden inteFörsvarsmakten. Om ärmed
arbetsgivare-ligger iden beordringsrättFörsvarsmakten inte som

skadadedenförhållandetdetDockarbetstagareförhållandet. attgör
aktivarebetydligthaFörsvarsmakten kananställdvarittidigare att en

på-behövasjälvsåledes inteskadade skallDeninställning än annars.
Försvarsmaktensliknande initiativ.andraelleråtgärderolikafordra ta

ochuppsökandeuppfattningutredningensenligtattityd bör er-vara
uttryckligenhon intehan ellerskadade kan,och denbjudande pro-om

erbjuder.Försvarsmaktende åtgärderha godtagitoftatesterar anses
Försvarsmakten börfrånavböjer hjälpskadadefall dendeiInte ens

finnasdetfall kansådantfrån sitt IbefriasFörsvarsmakten an-ansvar.
förfogarvilkamyndigheter, överandramedkontakterledning tasatt

försäkringskassanexempelvisrehabiliteringen,igångfåmöjligheter att
skadade till-denåstadkommaså visoch påarbetsförmedlingen attoch

VadFörsvarsmaktensföljerdegodogörs somansvar.avsomresurser
inteinställningskadadesdensjälvfallet inteinnebär attsagts egennu

rehabiliterings-genomförandetvidskall utrymmestortett avges
samråd medgenomföras iplaneras ochåtgärder måsteAllaåtgärdema.

skadade.den
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l 1.4.4 Arbetslivsinriktad rehabilitering

Det första i rehabiliteringsprocessen utredningsteget behovetär en av
åtgärder för den skadade skall återfå full arbetsförmågaatt eller förav
förstärka den skadades möjligheter framtidenatt i försörja sigatt

förvärvsarbete. Denna utredning skall samrådi med dengörasgenom
skadade och bör inledas så tidigt möjligt så den medicinskaattsom
rehabiliteringen kan samordnas denmed sociala och arbetsmarknads-

lämpligtmässiga. Det utredningen resulterar skriftligär i plan,att en
vilken kan med ledning bestämmelsernaupprättas i kap. lagen22av

allmän försäkring.om
huvudsakligaDe formerna för arbetslivsinriktad rehabilitering

kommer arbetsträning och utbildning. Arbetsträning innebäratt attvara
den skadades förmåga klara arbete han eller hon redan föreatt ett
skadan hade kompetens för Detta kan ofta ske inomövas upp. ramen
för Försvarsmaktens verksamhet, vilken fält. I despänner över ett stort
fall lämplig arbetsträning inte kan anordnas inom Försvarsmakten bör
kontakter med myndigheter eller andra där skulleträningen kunna
genomföras förmedlas.

Viktigare för den skadade skall kunna återgå till förvärvslivetatt är
kanske ändå utbildning syftar till höja kompetensen tillattsom en
sådan den skadadenivå eventuellt kvarstående funktionshinderatt trots
blir attraktiv arbetsmarknaden.på Utbildningens betydelse accentueras

många de anställda i utlandsstyrkan ochatt inteär ännuav av unga
Ävenhurmit skaffa sig den utbildning de tänkt. för dem redan harsom

utbildning kan bli nödvändig skadan förhindrar arbeteen en ny om
inom det område där den skadade tidigare arbetat.

Utredningen bakgrund det anförda Försvarsmaktenmot attanser av
bör kunna ekonomiskt stöd till utbildning motiverats ellerge en som av
förlängts till följd skadan. Utgångspunkten bör den skadadeattav vara
i fall skallinte försättas i ekonomisk hanvart situationsämre änen om
eller hon kunnat fullfölja sina ursprungliga utbildnings- eller
yrkesplaner.

Med hänsyn till samhällets utveckling kommer praktikendet i inte
sällan krävas längre utbildningar på Iblanduniversitetsnivå. kan dåatt
frågan uppkomma den utbildning den skadade önskar rimligärom
både förhållande kostnaderi till och den skadades förutsättningar. Detta
visar ytterligare på betydelsen den söker anställning iatt ut-av som
landsstyrkan sambandi med antagningen framtidsplaner.sinaanger
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skadadesdenrimligheten idå kanvadbakgrundMot angettsav som
bedömas.utbildningönskemål om

sedan denochoch utbildning pågårarbetsträningunder den tidBåde
Försvarsmaktenåtgärder börsådanahöjtsskadades kompetens genom

och organisationermyndigheterandrakontakter medförmedla som
tillskadades återgångdenunderlättakaninsatserförfogar över som

arbetslivet.
iskadadehandikapp kan denfysisktlett tillfall skadandeI ett vara

för-försörja sigåtergå tillför kunnahjälpmedelbehov att genomav
liv.självständigtaktivt ochkunna levaoch förvärvsarbete ettatt
denhjälpmedlen ibekostafallbör dessa inteFörsvarsmakten i ensamt
kansamhället. Däremotinomerbjudas påkansådanamån sättannat

skadadesdenförbättraFörsvarsmaktenföranledningdet finnas att
särskildhjälpmedelmed medel så artbiståsituation attatt avgenom

anskaffas.kaneller kvalitet
ledabörrehabiliteringenvilken utsträckningsärskild fråga iEn är

börrehabiliteringenmedFörsvarsmakten. Måletanställning itill vara
tillfreds-fåhon kanhan ellerhöjs såskadades kompetensden attatt

före-får intearbetsmarknaden. Detpå denställande arbete öppna
såför påanställa någon sättväljerFörsvarsmakten attkomma attatt

rehabilitering.förkostnadernain enspara

rehabiliteringSociall 1.4.5

påinriktatenbartskall interehabiliteringsansvarFörsvarsmaktens vara
möjligt. Denförvärvsförmågagodskall återfå såskadadedenatt som

för dettauttryckviktig.lika Ett är attminstrehabiliteringensociala är
utredningsådanupphörpå intetFörsvarsmaktens sätt somomansvar

förvärvs-tillåtergåkunnaden skadade intevisar attnämnts ansesovan
stödjapåinriktasFörsvarsmaktens insatserfall skall attsådantarbete. I

liv. Insat-självständigtaktivt ochlevamöjligheterskadadesden ettatt
hjälpmedel tillmedskadadedenallt från biståsigkan röra attomserna

skadadedenhjälpatilljämnåriga ochmedkontaktermöjliggöra attatt
olika intressen.utövaatt

allvarligadrabbatsskadadeskall gälla denMotsvarande men,avom
skaffar sigellerbibehållerhan eller hon etthindrarvilka dock inte att

alltförkankontorsarbeteexempelvisharheltidsarbete. Många utansom
rullstolsbundna. Försvars-de blirklara detsvårigheter ävenstora om

möjlig-skadadesdenstödjafall påkan i så gåmaktens insatser attut
fritid.meningsfulltillheter en
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länge11.4.6 Hur skall rehabiliteringsansvaret gälla

Rehabiliteringsinsatsema enligt lagen allmän försäkring begränsas iom
tillprincip års tid med hänsyn till reglerna rehabiliterings-ett om

möjligheterpenning. Vissa till förlängning finns dock.
Enligt utredningens uppfattning bör Försvarsmaktens rehabiliterings

betydligtbestå längre och fårår rimligtre gräns.ansvar anses vara en
Emellertid kan inte det tillräckligt fall.i vissa Vid vissaens anses vara

skador kan arbetsträningsvårare särskilt lång tid i anspråk. Dettam.m.
kan förekommaockså den utbildning lämplig längreatt ansetts tarsom
tid börår. Det därför finnas möjlighetän utsträckatre att ansvaret
ytterligare två år särskilda skäl föreligger. Inte heller detta skallom
dock i avseende den skadadeyttersta integräns änannat attenses som
kan begära Försvarsmakten utsträcker sina insatser längre.att

skall då tidsfristenNär för Försvarsmaktens börja löpa Attansvar
låta tidsfristen frånlöpa tidpunkten för skadan inte lämpligt medär
hänsyn till hur olika lång tid kan krävas för skadad skall bliattsom en
så återställdmedicinskt rehabiliteringen kan påbörjas. Tidsfristenatt
bör därför räknas från och med den tidpunkt då de faktiska rehabilite-
ringsåtgärdema kan inledas. dennaNär tidpunkt inträffar får avgöras
från fall.fall till regelnAtt för hur länge Försvarsmaktens rehabilite-
ringsansvar byggts detta innebär utredningen vilkasätt attupp av
åtgärder lämpliga kommer genomföras tidsfristenär innanattsom
börjar löpa.

Samarbete11.4.7 med andra rehabiliteringsansvariga

Vid sidan Försvarsmakten finns myndigheter och andra harav som
för rehabiliteringen skadad. de flestaI fall deras inbör-äransvar av en

des samarbete reglerat och beroende vilken egenskap den skadadeav
har, till exempel arbetstagare. någon skyldighetAtt för de andrasom
inblandade samarbeta med Försvarsmakten följerinte Försvars-att av
maktens rehabiliteringsansvar, hindrar inte Försvarsmakten åläggsatt

samarbeta med exempelvis försäkringskassan och länsarbets-att
nämnden. Med hänsyn till dessa myndigheter har förävenatt ansvar
rehabilitering och Försvarsmaktens insatser kan främja rehabilite-att

hinderringen borde inga för samarbetet.möta
Särskilt det gäller utredningen dennär skadades behovom av

deninsatser och planering genomförts kan det finnas anledning tillsom
med försäkringskassan.samarbete
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Försvarsmakten,arbetsgivare änskadade harfall dendeI annanen
Försvarsmaktensskallrehabilitering,förockså hardärmed ansvarsom

demed arbetsgivarens. Isamordnashuvudregelarbetsuppgifter som
tillfredsställandefårskadadedentillbidrararbetsgivarenfall att re-en

kontrolltillåtgärder begränsas attFörsvarsmaktenskanhabilitering en
litenrörelse hararbetsgivarensexempel dåtillfall,sker. vissaså I om-

tillfredsställandeförförutsättningarnakanske inteñnnsfattning re-en
vidareFörsvarsmaktenanledning för ettatt takanDettahabilitering. ge

eventuella arbetsgivareskadadesdendock inteMeningen är attansvar.
rehabiliteringsansvar.Försvarsmaktensfördeldrakunnaskall av

verksamhetandeUppfölj1.4.8l

in-krävseffektivabliskall kunna attrehabiliteringsåtgärderFör att
införvärvsförmågan sättsåterfåskallskadadedenför m.m.attsatserna

utredningeninleda närföravgjortmöjligt. Det attsenttidigt ärså som
därför in-börslutförd. Insatsernarehabiliteringenmedicinska ärdet

skadats kommernågonanledningfinnsdetfort anta attledas så att som
allvarligeller skadan art.bestående ärfåatt annars avmen

påliggakanomfattning det sägasvilkenfråga isärskild ärEn
tättutlandsstyrkananställda itidigaredeutredaFörsvarsmakten att om

rehabiliterings-omfattasvilkatjänstgöringstidenunderskador av
återträffar SWE-dedagredan iskerutredningSådanansvaret. genom

deEnligtavslutats.tjänstgöringenefterårcirkagenomför attDINT ett
huvudsak dedet iåterträffarvid dessa ärgjortserfarenheter som

oupptäckta. Dettaförbliriskerarproblemen attpsykiska som
uppföljningmedtillräckligtdet kanfråganaktualiserar enansesom

år.tidsrymdkortså etteftersker sompassensom
detvilkentidsrymd inomdenbordeuppfattningutredningensEnligt
inteanställdade tidigareundersökaFörsvarsmakten attåligger att

sträckasanställningen väsent-följd uttillskadornågradrabbats avav
femomfatta år.ochligt

ändamålsenlig.huvudsakifårmodellentillämpadeDen ansesnu
kontaktpersonligbör tasÅtminstone fem årendeundergångnågon

återträffarlämpligenanställda,tidigaresamtliga nu.med somgenom
utsträckningianledningdet finnas störreattEmellertid kan anpassa

underförhållandenatillverksamhetenuppföljandedenomfattningen av
hem-underframkommervadbakgrundMottjänstgöringen. somav

upplevtanställdedenbedömningkan göraskomstsamtalen av omen
Omfattningenefterreaktioner.psykiskatillupphovkansådant gesom

anställde varit utsattvad denbörkontakterna avgörasvidarede avav
medförtypiskt storsådant settupplevtdemfrågafor. I somsomom
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risk för psykiska eñerreaktioner, bör personliga kontakter ske relativt
ofta. kanDäremot undersökningen kanske helt underlåtas frågai om
dem haft oproblematisk tjänstgöring inom relativt lugntettsom en om-
råde. Dock bör det avseende alla ske skriftlig uppföljning enkät-ien
form slutet femårsperioden. sambandI dettamot med bör för-ävenav
nyad information vilket stöd Försvarsmakten kanges om ge.

fallI de personlig kontakt bör ske med hänsyn till den enskildes
tjänstgöringsförhållanden, bör sådan endast kunna frångås det finnsom
särskilda skäl, exempelvis det ändå känt för Försvarsmaktenatt är att
den tidigare anställde inte har några problem eller personlig kontaktom

ogenomförbar därför denär enskilde flyttat utomlands elleratt undan-
bett sig alla kontakter med Försvarsmakten. Idag särskilda kontaktertas
med alla dem inte kommer till återträffama och inte hellersom anger
något godtagbart skäl för inte komma, bröllopatt eller begravningsom
familjen.i denFör vill dölja han eller hon drabbats psykiskaattsom av

problem och därför inte vill gå på återträff, kan det dock ligga näraen
till hands s.k. godtagbart skälatt ett dettaoavsett ärange sant.om

dettaI sammanhang finns det särskild anledning betona värdet iatt
de insatser ideellagörs organisationer, bl.a. förorganisationersom av
de tidigare anställda, Kamratföreningen Bataljonen. kanDet t.ex.som
ibland lämpligt Försvarsmakten hjälpatt sådana organisa-tarvara av
tioner för kunna fullgöra kontrollansvaret.att Den drabbatssom av
psykiska problem kan ha lättare anförtro sig tidigare kamratatt änen
åt företrädare för Försvarsmakten. Organisationer detta slag kanen av

värdefullt stöd på längreäven sikt kontaktmöjligheter ochge genom
kamratstöd dem har kvarstående psykiska besvär.som

l 1.4.9 Försvarsmaktens rehabiliteringsorganisation

På vad gäller arbetsgivamassätt allmänna rehabiliterings-samma som
bör det särskilt föreskrivas Försvarsmakten skall ha påattansvar en

lämpligt organiserad rehabiliteringsorganisationsätt for detatt ansvar
beskrivits skall kunna genomföras.som ovan

Det finns emellertid anledning på punkt hurprecisera organi-att en
sationen bör På det individuella planet kommerut. rehabiliteringense
med nödvändighet involvera rad olikaatt och radmomenten en
kontakter med de inblandade. Vidare har det kommit till utredningens
kännedom de skadade ofta har behovatt ytterligare hjälp denutöverav

kan betecknas rehabilitering. Många upplever det svårtsom som som
eller påfrestande bevaka sin iatt ersättningsfrågor medan derätt
exempelvis ligger på sjukhus. Vidare kan vissa andra angelägenheter
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tidenunderåtgärdasbehövapersonligaegentligen är att somansesom
lånsigkanrehabiliteringen. Detmedicinska röraför den somom
bostad,skaffabehöverskadadedenellerläggasbehöver att en nyom

m.m.
huvudansvaretharbörsärskild utsesSlutsatsen är att sompersonen

inne-behövs. Dettahjälpoch denfår stödskadade detdenför somatt
åliggerdetalltskall utföraochbär inte somatt personsammaen

åtgärdernatillskalldennaendast attFörsvarsmakten attutan seperson
samordnande funktion egent-skulle fåsådanutförs. En somenperson

deninomexisterande funktionnågonligen inte motsvaras nuav
redanundvikadärför anledningfinns attförvaltningen. Detoffentliga

utredningensEnligtkontaktpersonbeteckningaretablerade m.m.som
koordinatör.beteckninglämpligkanuppfattning varaen

anställd ieller tidigareanställd ut-förbörkoordinatörEn utses en
underskadatsanställdedenstår klartfort detsålandsstyrkan att an-
beståendetillledakanskadandet kanochställningstiden attantas

allvarligellerfunktionshinder är art.avannars
tillbörgrundläggande attattKoordinatörens sevaraansvar

skalldettagenomförs. Förrehabiliteringsansvar attFörsvarsmaktens
skadadestödjer denkoordinatörenockså krävasdetske kan attkunna

hjälpmedeldebehandling ellervård ochhon får denellerhanså att
medkontakterexempel sigtillkan attbehövs. Det röra genomomsom

lämplig ivårdfårskadadeden ärtillsjukvården att somense
rehabilitering.tillmöjligheternatill de framtidaförhållande

mellankontakternaskötaåligga koordinatörenockså attbörDet
Vi-anhöriga.eller henneshansskadadeoch denFörsvarsmakten samt

henneselleroch hansskadadebåde denstödjakoordinatörendare bör
medutgåkanersättningekonomiskafårde densåanhöriga att som
denuppgift. Förviktigdettaminstskadan. Inte äranledning enav

kompensationekonomiskgodligger itrygghetdenskadade kan ensom
medkontakternanödvändigatorde debetydelsefull. Dessutomvara
tidlångmycketskadadedenskullevilketandra,ochmyndigheter ta
ochenkeltklaraskunnafallde flestakraft, imycketoch kräva av

allkan utgåersättning typekonomiskaMed densmidigt. avavsessom
skadade harden rättgrundrimligdet finns att anta attersättning som
privaträttsligaochförsäkringarprivataersättning rentinklusivetill, ur

börbiträdejuridisktbehöverskadadefall dendeskadestånd. I
rättshjälp,utnyttjaskadadedenhjälpakunna attkoordinatören

liknande.ochrättsskydd
medskadadedenhjälpakoordinatörenligga påbör detSlutligen att
denochkan anståinteangelägenheterpersonligasådana somsom
kansjälv. Detkan klaraskäligentillstånd inteföljd sittskadade till av
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angivits bland sig bistå vid omläggningannat rörasom attovan om av
lån eller med skaffa den skadade bostad.att en ny

1 1.5 Krisstöd

psykosocialtAtt stöd till de anhöriga till anställda i utlandsstyrkange
skadats eller dödats under tjänstgöringen ingår i dag i Försvars-som

maktens rutiner. Huvudregeln någon högrede befälenär vidatt av en
näraliggande enhet inom Försvarsmakten personligen, tillsammans med

kurator eller liknande,präst, överbringar det tragiska beskedet till de
anhöriga. I samband med detta lämnas information vilketäven om
psykosocialt stöd Försvarsmakten kan erbjuda fortsätt-isamt vem som
ningen kommer de anhörigas kontaktperson.att vara

Den grundläggande tanken Försvarsmakten skall kunnaär att er-
bjuda de anhöriga kiisstöd i den mån de efterfrågar det. Om de istället
väljer vända sig till den allmänna sjukvårdenatt vidtar Försvarsmakten
inga ytterligare åtgärder.

Försvarsmaktens för krisstöd förefaller ambitiöst ochprogram
ändamålsenligt. Några punkter kan dock diskuteras. fram-Som ovan
hållits i avsnitt ll.4.3 bör Försvarsmaktens attityd demgentemot som
skadas bli aktivt uppsökande och erbjudande. Samma förhåll-mera
ningssätt bör prägla bemötandet de anhöriga. koordinatörDenav som

för den skadade har viktigautses uppgifter också det gäller tillsenär att
de anhöriga fått det stöd de behöver,att efter den första chocken.även

den allmännaInom sjukvården betonas det psykosociala stödetatt
lämnasmåste i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheterett å

sidan och de sociala myndigheterna denå andra. Detta samarbeteena
genomförs för de behovi krisstöd skall fåatt är så bra stödettsom av

möjligt. Försvarsmakten bör på motsvarande söka i samför-sättsom att
stånd demed berörda utforma så bra psykosocialt stöd möjligt,ett som
varvid möjligheten till samverkan med andra myndigheter bör tilltas
vara.

Försvarsmakten bör dessutom ha möjlighet ekonomiskt bidragatt ge
till fortsatt psykosocialt stöd till anhöriga behöver det se vidaresom
avsnitt 12.5.
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anställdedentillsyftarföreslårutredningenåtgärder attekonomiskaDe
vadbådeersättningskall få godpersonskadautlandsstyrkan vidi enen

skadan.den ideellainkomstförlusten ochavser
ellerheltmöjlighetenbelysautredningenskall attdirektivenEnligt

drabbasanställdatillfor ersättningsärskiltinföradelvis systernett som
Emellertid dearbetsoförmåga.bestående ärleder tillskada nusomav

rättighetskaraktär. Etts.k. systemnyttgällande ersättningssystemen av
medochdemvid sidanskapasenbart kunnapraktisktskulle sett av-av

sakenTillde allmännautgå enligtvad kanfor systemen.räkning som
grundpåutgårersättningenobetydlig delinteocksåhör att avaven

föreslåfrånutredningenbakgrund avstår attkollektivavtal. Mot denna
ned-beståendeinnebärför skadorfor ersättningsärskilt systemett som

utformningförslag tillUtredningensarbetsförmågan.sättning avnyav
tillgodoserskadadesvårastför demed förstärkningriskgarantiStatens

syfte.emellertid samma

Är personskadavidersättningen12.1

tillräcklig

tillräcklig harpersonskadaför ut-ersättningen äranalysenVid omav
likatilltvåfrånnödsakad bortsesig attredningen attsett synes

vilkenpåberoendeolika ersättning typskador kanallvarliga avge
påinriktat sigiställethar attUtredningenfråga.iersättning ärsom

så ingenskyddsnätetekonomiskaluckor i det attoch fyllaidentifiera
ersättning.rimligskall kunna ståskadad utan

Inkomstforlust12. l

ekonomiskgrundutgår påersättningdelen denDen största avsomav
Sådaninkomstförlust.förersättningenpersonskadavidförlust ären
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ersättning utgår såväl för det initiala sjukdomsförloppet ned-som, om
förvärvsförmågansättningen blir formi livränta.permanent,av av

Enligt svensk skadeståndsrätt skall den skadade ha full ersättning
för både inträffad och framtida inkomstförlust. Att bestämma vilken
inkomst skulle ha fått framtideni personskada inteen person om en
inträffat vanskligt. Det kan dockär ifrågasättas tillräcklig hänsynom

till den inkomstutveckling den skadade skulletas ha kunnat få, särskilt
han eller hon ärom ung.

gällerVad de allmänna försäkringssystemen utgår inte full ersätt-
ning för det initiala sjukdomsförloppet. Som led dei årensett senare
budgetsaneringar har sjukpenningen sänkts och inte längreger er-

försättning hela inkomstförlusten. Dessutom har karensdag införts.en
Det saknas anledning här ifrågasätta denna ordning.att

Vad däremot kräver särregler de situationer där anställdärsom en
eller tidigare anställd i utlandsstyrkan riskerar stå förersättningatt utan
inkomstförlust sammanhänger med skada under tjänstgöringen.som
Detta skulle kunna inträffa i två specifika situationer.

Den första hänger med de grundläggande förutsättningamasamman
för erhålla sjukpenninggrundande inkomstatt samband medi till-en
fällig anställning. Enligt huvudregeln krävs den tillfälliga anställ-att
ningen minst månader. För den enskilde efter denna periodattvarar sex
skall få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst krävs han elleratt
hon uppfyller vissa villkor, såsom ställa sig tillatt t.ex.
arbetsmarknadens förfogande. Redan detta kan problem. Mångage av
de anställda och har för avsiktär påbörja studier efterattunga
tjänstgöringen.

Viktigare dock det förekommerär väsentligt kortare tjänst-att
göringstider i utlandsstyrkan månader. Enligt 7 § förordningenän sex

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten kan anställning endastom avse
utbildningstiden, dvs. två till fyra veckor.

Kortvariga anställningar kan också bli aktuella inom för deramen
snabbinsatsstyrkor kommer införas under 1998. kanDet bliattsom
fråga väsentligt kortare anställningstider de månaderänom sex som nu

huvudregel för förbandsmissioner.är
deAtt anställda i utlandsstyrkan falli vissa har fåinte räknarätt att

inkomsten i utlandsstyrkan grund för sjukpenninggrundande in-som
komst kan särskilda problem, eftersom anställdamånga de saknarge av
tidigare anställning och inte har någon sjukpenninggrundande inkomst
registrerad, de börjar anställningsinnär i utlandsstyrkan.

andraDen situationen beror på sjukpenning utgår på grundatt av
den sjukpenninggrundande inkomst föreligger då blirsom en person
sjukskriven, inte då sjukdomen uppkom. anställdaDe i utlandsstyrkan
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Erfaren-efterreaktioner.psykiskadrabbasriskersärskildalöper att av
oftaproblempsykiskadrabbatsdenhandenvidheten att avsomger
medtillkommaförgenomförs rättainsatserlänge attkan utan att

förloraenskilde hinnerdendet riskDärmed finns attproblemen. en
haft.hon tidigareellerhansjukpenninggrundande inkomst
nedsättningenutgårersättningsedan gäller dendetNär avomsom
betydelseavgörandedetarbetsförmågan ärär permanent enomavmer

prin-ersättning ifallet, utgårsåOmeller inte.arbetsskada föreligger är
Även ifrågasättasdetkanhärinkomstbortfallet.motsvarandecip om

normaltinkomstutvecklingdenverkligen täckerersättningen även som
påräknas.hade kunnat

ersättningIdeell12. l

harpersonskadavidersättningenideellaför dennivåernaFrågan om
År sittskada framideellKommitténladeår. 1995påutretts omsenare

vidskadaideellförErsättningslutbetänkande, 1995:33,SOU
riksdagenuttalanden attfleralågutredningenpersonskada. Bakom av

vidersättningenideelladenifrågasättaskälfannsdet att om
kompensation.tillräckligverkligenpersonskada gav en

ordetillräckligersättningsnivåntillställningstagandesittI varom
Slut-länder.europeiskaandramedjämförelserblandkommittén annat
låg.förhållandevisi Sverigeersättningden utgesattsatsen varsomvar
deidenlägre änlägstinte avsevärtersättningensvenskaDen menvar
vidjämförelsenVidareersättningama.hade de högstaländer gavsom
all-blevländerandratill störreförhållandeskillnaderna ihanden att
ochskadorlindrigarevidSverigeskadan Ivarligare utgavs mervar.

länder.andraskador iallvarligarevidmindre än
skada börideellförskadeståndenförslag innebärKommitténs att

höjningvissskadorna. Enallvarligastededet gällerbetydligthöjas när
all-fullt såskador intedemotiverad frågaiocksåansågs varsomom

bordelindrigskadorför naturersättningsnivånmedanvarliga, varaav
avseende ersätt-bordeersättningen görasHöjningenoförändrad. av

defåttdemtill50ochochlyte procentningsposten somvaramen
lag-inhämtatshar attJustitiedepartementetskadorna. Frånallvarligaste

1999.julidenkraft 1kan träda itidigastavseendedettastiftning i
på intetSverigeÄven genomförs skulle sättförslagovannämndaom
ersättningavseendeeuropeiskabland detätposition staternanågoninta
tilluppgåskulleersättningenmaximalaskada.ideell Denför ca. en

uppåtIrland ochkr imiljonermedskall jämförasvilketkr,miljon tre
kr Italien.miljoner ifem
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12.2 Spärregler luckor imot

socialförsäkringssystemet
Som konstaterats kan anställda i utlandsstyrkan under vissa förutsätt-
ningar komma stå rimlig förersättning förloradatt inkomstutan i sam-
band med sjukdom innebär nedsättning forvärvsfönnågan.som av

Idag finns särskild skyddsregel i förordningen19 § förmåneren om
till anställda utlandsstyrkani inom Försvarsmakten. Denna regel ger
dock fullgottinget skydd förhållandei till de luckor konstateratssom

eftersom ersättningen utgår bara vid skada eller sjukdom ärovan, som
arbetsskada ochatt inträffat utomlands eller vidanse som en som resa

till eller från utlandet. Dessutom utgår ersättningen endast under en
begränsad tid.

Vad gäller de anställda på grund kort anställningstid ellersom av
kvalificerarinte sig för sjukpenninggrundande inkomst börannars

frågan lösas den anställde alltid får denatt ersättning skullegenom som
ha utgått lönen i utlandsstyrkan varit sjukpenninggrundande. Detom
bör därför föreskrivas Försvarsmakten alltid skall ersättning tillatt utge

anställd i utlandsstyrkan vid sjukdom ned arbetsförmågansätteren som
denså anställdes sammanlagdaatt ersättning uppgår till vad hadesom

utgått ersättningen beräknats på den lön i den anställde hadeom pengar
då sjukdomen inträffade. Med lön detta falli sådan ersättningavses

får beaktas vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst enligtsom av
allmänlagen försäkring.om

dem harFör förlorat sjukpenninggrundande inkomst de i ochsom en
för sig haft till eller andra skäl harrätt lägreav en
sjukpenninggrundande inkomst under tjänstgöringenän i
utlandsstyrkan finns det anledning införa särskild regel dei fallatt en
då nedsättningen arbetsförmågan kan arbetsskadaav anses vara en som

hänförlig till anställningen utlandsstyrkan.är i Försvarsmakten bör i
sådant fall ersättning till tidigare anställd utlandsstyrkanutge i viden
sjukdom ned arbetsförmågansätter så den anställdesattsom sam-
manlagda ersättning tilluppgår vad hade utgått ersättningensom om
från den allmänna sjukförsäkringen beräknats denpå lön im.m. pengar
den anställde hade under den sista anställningsmånaden i
utlandsstyrkan.

högreDen ersättning de bådai föregående styckena börsom anges
utgå såväl under sjukdomstid under tid då rehabilitering pågår ochsom
den skadade därvid uppbär ersättning enligt 3 kap. b eller§ 22 kap7 7
lagen§ allmän försäkring.om
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aktualiserarsjukdomsperiodenförersättningensidanVid av
kanlivräntadenfråganbedömning ävenutredningens somomovan

tillräcklig.arbetsskadeförsäkring ärlagenenligtkomma utgesatt om
beräknaslivränteunderlagdettillmed hänsynbestämsLivräntan som

Huvudregelnarbetsskadeförsälcring. ärlagen5-11kap.enligt 4 om
sjukpenninggrundandedenskalllivränteunderlaget motsvaraatt

utfallrättvisteller den intesaknas ettde fall sådanFörinkomsten. ger
enskildedensedanförflutitavsevärd tidfallsärregler. derad Ifinns en

beaktasinkomsthögrefårinverkanskadebringandeför omblev utsatt
demregler försärskildagällerskäl. Vidaresärskildadet finns som

utbildning.genomgår
liv-beräkningförreglernaolikadeavsikten medVisserligen avär

orimligtpåhamnaochfalla igenomskallingenränteunderlaget enatt
finnasuppfattningutredningensenligtEmellertid kan detnivå. an-låg

dettautlandsstyrkan,anställda idespärregel förskapaledning att en
psykiskaförriskerna atttill vadmed hänsynsärskilt sagts omovansom

detbakgrunddenna attUtredningenupptäcks motskador sent. anser
intebasbeloppfemlivränteunderlaglägre änföreskrivassärskilt bör att

utlands-anställd ieller varitavseende ärtillämpasskall sompersonen
arbetsskada. Dennagrundpåberäkning livräntavidstyrkan av enav

gäller1998januarisedan lvadtillmed hänsynharnivå satts som
totalförsvarspliktigaförpersonskadeskyddstatligt somenligt lagen om

dagar.60längregrundutbildning änunder ärskadats som

sjukvårdskostnaderförKompensation12.3

underskadatstotalförsvarspliktigaharjanuari 1998Sedan 1 som
§ lagenenligt 13dagar60längregrundutbildning än omär asom

tidunderutgång treskyddstidensefterpersonskadeskydd avstatligt en
seläkarvårdförkostnadernödvändigaförersättningtill m.m.år rätt
börutlandsstyrkanitjänstgöringunderskadats7.4. Deavsnitt som

sjukvårdskostnaderskyddmotsvarande mottillforsälcrasrimligen ett
tidunderdesålösas påbör sätt attskadan. Dettaföljd enär avensom
förersättningtillharupphörtanställningen rättefter detår atttreav

kostnaderanställda. Defortfarandedekostnadersådana varsom om
principbestämmelse iföreslagen ärkommer ersättasatt genom nusom

vården.allmännadenvårdvid inomuppkommerde som
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12.4 Ny utformning Statens riskgarantiav

Som konstaterats den ideellaär ersättning utgår vidovan som
personskada relativt låg i Sverige. Någon väsentlig höjning ersätt-av
ningsbeloppen kan inte förväntas inom de åren. Redannärmaste mot
denna bakgrund kan den ersättning i dag utgår enligt Statens risk-som
garanti välmotiverad. Vad dessutom kan anföras till stöd föranses som
den särskilt skyddär bör erbjudasatt ett dem frivilligtgott utsättersom
sig för fara för hjälpa krigets offer och främjaatt världsfreden.

Emellertid finns anledning ifrågasätta utformningen risk-att om av
dengarantin ändamålsenliga.är Detta kanmest både vadgöras avser

ersättningen vid dödsfall och vid invaliditet.
Om avsikten med riskgarantin fylla och kompenseraär däratt upp

övriga ersättningssystem inte fullgott skydd, bör den utformasett såger
den särskilt kompenserar långsiktigatt nedsättning de fysiskaen av

eller psykiska funktionerna och därav följande besvär.övriga Det kan
också finnas anledning ifrågasätta de omedelbara behovenatt ärom
sådana det motiverat redanäratt i tidigt skede betalaatt ett såut storen

för närvarande utgår enligt riskgarantin. kan finnasDetsumma som
risk beloppet snabbt förbrukasatt så den skadade sedan ståratt utan

ekonomiskt stöd. Enligt utredningensextra uppfattning skulle den som
blivit helt eller delvis invalidiserad i allmänhet bättre betjänt attvara av

del kapitalbeloppet livränta, samtidigt detersattesen av av en som
sammanlagda beloppet höjs. En livränta kan bidra till ekonomisk
trygghet så länge den skadade lever. Den kan ha symbolvärdeäven ett

kvarstående bevis på den insats den skadade fredensgjort i tjänst.som
Lämpligen kan kapitalbeloppet utgå med tolv basbelopp liv-och

till basbelopptvåräntan sättas år. Med hänsyn till de beloppattper som
utgår enligt riskgarantin skattefria skulle livräntanär innebära ett
väsentligt ekonomiskt tillskott. För den blivit helt invalidiseradsom
skulle den föreslagna ordningen innebära cirka 6 000 kr månad iper
dagens penningvärde vad kan kommautöver utgå i formattsom av
ersättning för inkomstförlust.

Som tidigare bör ersättningen enligt riskgarantin enligtutgå invali-
ditetsgraden och endast denna uppgår till minst fem Liv-procent.om

årliga beloppräntor understiger 12 000 kr bör betalas två gångervars ut
året och övriga gång i månaden.om en
Det finns också anledning reformera den ersättningatt utgårsom

enligt riskgarantin vid dödsfall. Idag finns inga avseende tillspärrar
ersättning skall Formellt kanutges. ersättning kommasätt till-vem att

falla Allmänna arvsfonden. Utredningen det med hänsyn tillattanser
ersättningens ideella karaktär finns anledning vid denatt sätta gränsen
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bör endastriskgarantinsyskon. Ersättningföräldrar ochavlidnes ur
motsvarande, barnmaka ellermake,efterlämnaravlidnedenutgå då

avkomling,syskonssyskon ellerföräldrar,avkomling,eller barns
anhörigadesärskilt kompenserafinnas skäl närmastedetkanVidare att

eller maka och bam.makesom
basbelopptolvlämplig fördelning ut-Utredningen är attattanser en

i 2efterlärrmar arvingaravlidne nämnsdendödsboettillgår somom
tillutgåbasbeloppbördettaärvdabalken. Utöveroch 2kap. l sex

efterlevandetill varjebasbeloppmakaellerefterlevande make samt tre
ålder.barnetsutgåideell bör denersättningen oavsettEftersombam. är

samboförhållandetjämställassamboböreller makamakeMed om
barn.hadesambomaellerdödsfalletår vidminst ett gemensammavarat

partnerskap jäm-avlidne registreratdenden med vilkenVidare bör
desamborSamboreller maka. oavsettmakeställas med omvaraanses

homosexuella.ellerhetero-är
detförutsättningunderberäknade attbeloppenangivna ärDe nu

till ersättningförhållandeiavräkningsker någoninteliksom somnu
avräkningsförfarandepersonskadeavtalet. Omexempelvisenligtutges

höjas iriskgarantinersättningsnivåema i mot-börtillämpasskulle börja
mån.svarande

särskildadetbörsituationervilkaI12.5

gällaskyddetekonomiska

ekonomiskasärskildadetomfattasskallfrågaviktigEn är avvem som
olikatvåprincipiföreslagitsskyddsregler ärskyddet. De avovansom

typer.
socialförsäkrings-deteventuella luckor iinnebärreglerDe attsom

Syftetminimiregler.karaktärtill sintillskyddsnäteträttsliga ärtäpps
skallutlandsstyrkananställd itidigareelleranställdmed dem är att en
ellerskadagrundinkomstförlust påvidersättningacceptabelfå aven

dennaMotförmån.någoninteegentligeninnebär extrasjukdom. De
avseendetillämpasskallde inteanledningdetfinns ingenbakgrund att

innehåll ochtjänstgöringensutlandsstyrkananställda i oavsettalla
Sverigetjänstgöring iunderinträdersjukdomenellerskadanoavsett om

utomlands.eller
Försvarsmaktenfrånsärskilda ersättningendengällerVad som

utgåersättningbörtjänstgöringenundersjukfall inlettsvidutges som
kanersättninghögrearbetsofönnägan. Dentillorsaken somoavsett
dockböravslutatsanställningeneftersjukfall inlettsvidutgå attsom

arbetsskada.sjukdomenutgåbara är enom
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detNär däremot gäller ersättning enligt Statens riskgaranti denutgör
kompensation för de särskilda risker tjänstgöring inomen som en

för fredsfrämjande uppdrag innebär.ett förSom grund detramen extra
skyddet kan också erkänsla för den anställde försigatt utsätterses en
dessa risker för hjälpa dem hotasatt krigshändelser och for attsom av
upprätthålla Sveriges internationella anseende. hänsynMed härtill bör

enligtersättningen riskgarantin knytas till det särskilda riskmomentet.
Som konstaterats skadefrekvensemaär under utbildningenovan av

dem skall tjänstgöra i Bosnien dubbelt så höganära vidsom nog som
andra riskfyllda arbeten. finnsDet dock ingen anledning att anta annat

dessa skadenivåer kanän sänkas till acceptablaatt nivåer, sedanmera
Försvarsmakten verksamheten ochöver genomförtsett adekvata
arbetsmiljöåtgärder. Mot denna bakgrund utredningen de i ochattanser
för höga skaderiskemasig inte skäl utsträcka riskgarantinutgör att även
till tjänstgöring i Sverige.

Tjänstgöring inom fredsfrämjande insats utomlands kommer där-en
alltid riskfylld och dessutom finnsemot att det anledning befaraattvara

riskerna till och med kan beroendeökaatt på vilka former freds-av
främjande insatser blir aktuella i framtiden. Därmed finns detsom
anledning särskilt rikta in den ersättningen föratt ideella skadorextra

de särskilt farliga situationema.mot
Att ersättning endast utgår i de fall skada orsakats krigshändelser,av

dvs. det egentliga faromomentet, skulle leda till svåra gränsdragningar
och mycket skillnad i ersättning vid olika skador.stor Ut-typeren av
redningen emellertid det kan finnas anledning särskiltatt attanser ge
hög ersättning enligt riskgarantin fullt belopp på grund skadorav som
föranletts de särskilda risker sammanhänger med själva denav som
fredsfrämjande insatsen. Vid skada inträffar under tjänstgöringsom
inom det område den fredsfrämjande insatsen eller vidsom avser resa
till eller ifrån detta område, har andra orsaker, bör ersättningmen som
utgå med hälften fullt belopp. Ersättning bör alltså i princip baraav
utgå under tjänstgöring utomlands eller under till utlandet, dvsresa
tidigast från och med den resande Sveriges elleratt gränspasserar
lämnar svensk hamn eller flygplats. Vad gäller inom Sverige kanresor
Försvarsmakten teckna tjänstereseförsäkring tillskapaatt ettgenom
skydd för de anställda i utlandsstyrkan.

fall då fullDe ersättning enligt riskgarantin bör utgå vid skadaär
inträffat under väpnad tjänstgöring eller då den anställde fullgjortsom
särskilt riskfylld tjänstgöring eller vid skada ärannan som annars orsa-

kad krigshändelser eller andra utomordentliga händelser harav som
samband med fredsfrämjande uppdrag.ett
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denföreligger intetjänstgöringväpnad ärAvgörande för omom
tjänstgöringställetiVadtillfället bär ärföranställde avsessomvapen.

våldsanvändning,förbeaktansvärd riskåtminstoneinnebär ensom
brukandeinklusive eget vapen.av

utförstjänstgöringtjänstgöringriskfylldsärskiltMed somavses
självförsvar,foralls ellerbeväpnadanställde änannatden ärutan att

väpnadepå denberorriskerpersonligainnefattar stora somsommen
minröjning.exempel kankonflikten. Ett vara

och liknande,beskjutningsådantinnefattaskrigshändelser fårI som
minautlöserhonhan ellerskadasanställdeden näratt enävenmen

utomordentligaAndranågonavsedd förfor sigochi annan.varsom
riktassabotagevåld eller motsådantkanhändelser somsomavse

stämningargrundpå motlokalbefolkningen,från attutlandsstyrkan av
våldVidare börpiskats motfredsfrämjande insatsenden en an-upp.

innefattasuniformtillfället bärför inteutlandsstyrkanställd i omsom
dendeltar ianställdedengrundutlösts påhadet kan attavanses

fredsfrämjande insatsen.
fordon gårbedöma. Attsärskilt svårakan ettTrafikolyckor attvar

fallklart sådanamineringskadasbeskjutning eller äreftervägen avav
gällerdäremotdetutgå. Närbörriskgarantinenligtersättningfulldå

olyckorellerstridandetillhör defordonmed parternakollisioner som
försämrade påblivitorsakadedirekt vägarnakan attavansessom

ellersaknasvägbanandelarexempelviskonflikten,grund att enavav
börbedömningenenkellikabedömningen intebro ärsprängts, men

enbartkan inteändå Däremotfull ersättningiofta sluta utges.attnog
de allmännagrundpåfarligaretrafiken blivitsådant att avsom

ersättningmotiverarsådant atttrafikforhållandena sägas somvara
belopp.halvtmedutgårriskgarantin änenligt mer

särskildföreslår utredningentillämpningenunderlättaFör pre-enatt
skallskadainträffadinnebärsumtionsregel att orsa-varaansesensom

framgåromständigheterna attdet intekrigshändelserkad etc. avomav
orsaker.andrahaftden

uppdragetfredsfrämjandeför detområdetmedskallVad avsessom
ochöverenskommelserinternationellabakgrund debör avgöras mot av
utgåkommaalltsåkanErsättning attinsatsen.dokumentandra styrsom

svenskadenområdeutanför detinträffatskadaför somäven som
för.harpersonalen ansvar
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12.6 Särskilt ersättning till anhörigaom

Om anställd i utlandsstyrkan skadas svårt, det rimligt deär atten an-
höriga får möjlighet honom eller henne vid ankomstenatt möta till Sve-
rige. Motsvarande kan gälla vid dödsfall. När någonäven ett som
skadats i behov långvarig läkarvårdär kan det också finnas anled-av
ning bistå de anhöriga med förersättning minst besökatt månadett per
under tiden för sjukhusvistelsen. sådanEn till deersättning anhöriga

här bör utgå för uppehälle och för förlorad inkomst.som anges resa,
bör utgå efterDen grunder gäller i fråga ersättningsamma som om av

allmänna medel till vittnen m.fl.
direktivenI vidare utredningen särskilt skall uppmärk-attanges

möjligheten anhöriga för förlorad arbetsinkomstatt ersätta ochsamma
faktiska kostnader i samband med vård den skadats.av som

skallHär inledningsvis erinras bestämmelserna i lagenom om er-
och ledighetsättning för närståendevård, enligt vilken närståendeen

vårdar svårt harsjuk förtill tid dåär ersättningrättsom en person som
han avstår från förvärvsarbete i samband med vården. Den närstående
har också till motsvarande ledighet frånrätt sitt arbete. Ersättning kan i
här fallaktuella utgå för högst hela60 dagar och kan utgå med hel, halv
eller fjärdedels ersättning.

Utredningen har vidare i det föregående föreslagit Försvars-att
makten skall kunna stöd till åtgärder främjar den skadades åter-ge som
gång till arbetslivet se 8 § utredningens lagförslag. tillsammansDetta
med den föreslagna preciseringen och utvidgningen Försvars-av
maktens rehabiliteringsansvar medför minskad börda läggs på deatt en
anhöriga. koordinatörDen skall för den skadade börutses ävensom
kunna hjälpa till med många uppgifter skulle falla på desom armars
anhöriga. anhörigasDe viktigaste uppgift blir därmed denatt ge
skadade det sociala och psykologiska stöd kan avgörande försom vara

framgångsrik rehabilitering. Detta hindrar också deinte anhörigaatten
själva kan i behov psykosocialt förstastöd, särskilt den tidenvara av
efter allvarlig skada inträffat. Enligt utredningens uppfattning böratt en
Försvarsmakten för sådana behov hos de anhörigata till-ett attansvar
godoses och vid behov kunna ekonomiskt bidrag till kostnader förge
psykosocialt stöd Försvarsmakten inte älv kan tillhandahålla.som

anhörigaAtt de sig i rehabiliteringen skadad oftaärengagerar av en
väsentligt för resultatetytterst övriga insatser. Försvarsmakten börav

därför efter i samråd med den skadadesträva och stödjaatt uppmuntra
sådant från de anhörigas sida. Ibland dockkan med-engagemang en
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mycket eko-ellerrehabiliteringen bli omfattande påverkan i sättannat
rehabiliterings-samtidigtnomiskt kännbar för den anhörige, som

fortsätta.anhöriges bör Italar starkt för den insatsersynpunkter att
ha möjlighetFörsvarsmakten börfall utredningensådana attattanser

kanför kostnader uppstår. Detskälig deden anhörige ersättning somge
för bamtillsyn,boendekostnader, kostnaderökadesigröra omex.

rehabilite-eller andraarbetsträningfor till plats därkostnader resor
el. dyl.ringsinsatser äger rum,

den anhö-arbetsinkomst föruteblivensärskild fråga gällerEn om
beaktansvärda skälfinnsfall skall kunna Detsådantrige i ersättas. som

underlätta anhörigasdet skulle kunnaför detta; uppenbarttalar är att
Å någonintesidan förekommerrehabiliteringen. andramedverkan i

socialförsäkrings-andra håll vårttill anhöriga på iliknande ersättning
närståendevård seförreglerna ersättningbortsett frånsystern, om
särlösning för justövervägandenUtredningen efter7.6.5. att enanser

medblandlämplig,anställda utlandsstyrkan intetill ianhöriga är annat
fall ocksåi såledighet från anställningtill den tillhänsyn rätt som

karak-allmängiltigatill följd sinFrågan börmåste övervägas. meraav
andraocksåbeaktarvidare sammanhangbehandlas itär ett som
sinarehabiliteringvälmotiverade önskan medverka ianhörigas att av

nännaste.
iskadade inavslutats går denegentliga rehabiliteringendenNär en

för såformereller henne finnagäller för honomfas, där det ettattny
själv-kanframtiden. Dettasjälvständigt liv möjligt inormalt och som

omfattningtill ochmed hänsyngestalta sig mycket olikafallet art av
stödet till denfortsattabör detutredningens uppfattningskada. Enligt

ekonomiskt ocheller henne såtill syfte honomskadade ha stortatt ge
kvarståendetill demed hänsynoberoende möjligtpersonligt ärsom

till denstödet riktasdärförbörfunktionshindren. Inriktningen attvara
självmöjligheterökadeför eller henneskadade själv honom attatt ge

utredningenstillgodosestillvaro. syftesin Dettabestämma över genom
innefattanderiskgaranti,ändrad utformningförslag statensen avom

gällerdetlivränta. Närekonomiskt stöd fonnlivslångt ibl.a. ett av
utredningenform stöd och serviceframtida insatser i attanserav

medtill andrabör formerlångt möjligt isådana så somges sammasom
särskilt peka på insatsenvillfimktionshinder. Utredningen härliknande

vissatilloch servicelagen stödpersonlig assistans enligt om
se avsnitttill assistansersättningfunktionshindrade möjlighetensamt

och 7.6.4.7.6.3
föreslåbereddföljer utredningen intedetta är attAv synsätt att
någondirekt tillstöd riktasekonomisktsärskild fonnnågon somav
rehabi-egentligaefter det denden skadades anhörigaeller några attav
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literingen slutförts, för möjliggöra långvariga omvårdnads-attex.
från anhörigsinsatser sida. sådant kommaEtt stöd skulle kunna ien

konflikt med principen den skadades själv välja insatser ochrätt attom
skall utföra dem. skulle ocksåDet kunna medföra oklarhetervem som

det gäller för den skadade får tillfredsställande vård ochnär ansvaret att
Utredningenservice. vill dessutom här framhålla önskvärdhetenäven

finna allmängiltiga lösningar det gäller tillatt när rätten ersätt-av mera
och ledighetning för anhöriga önskar vårdenmedverka i svårtsom av

sjuka eller skadade Såvitt utredningen har kunnat finna före-personer.
kommer hellerinte något sådant stöd till anhöriga andra länderi de ut-

inhämtatredningen uppgifter från jämför avsnitt 8.
den skadadede fall så omfattande behovI har och varaktigtett av

stöd och service lagen tillstöd och service vissaatt om
funktionshindrade se ovan tillämplig har möjlighethan eller honär
själv skall lämna hjälpen. Om den skadade så önskaravgöra vem som

därfördet ingenting hindrar dennaanhörig påtar sigär attsom en
uppgift då fåroch form enligtersättning i arbetsinkomstav egen
reglerna personlig assistans.om



Övriga frågor13

för-föreligganderegleringen innebärförhållande till den tidigareI nu
be-de tidigaredels radbestämmelser skapas,slag dels attatt avennya

antaldelsregleringen ochfors till denstämmelserna att ettöver nya
mån kommenteraanledning i vissbestämmelser finnsHärsorterats ut.

detta inteborttagits den månbestämmelser överförts och ide som
gjorts ovan.

finnsförordningar. Detreglerna för utlandsstyrkan i tvådagI ges
Ävenlagreglering.behövsifrågasätta det inte vissanledning att om

behandlas nedan.denna fråga

Överförda bestämmelser,borttagnaoch13.1

m.m.

ochdisciplinansvarbeslutanderätten avseendebehandlasHär
tjänstgörings-tjänsteställning,frågor militäråtalsanmälningar samt om

ochform,tillfällig arbetskraft, anställningenstid, utrustning, semester
arbetsskada.vidtillämplig lag prövningarbetstid samt avom

Disciplinansvar13 l
.

Försvarsmaktenutlandsstyrkan inomförordningen§ ettI 16 gesom
enligtbeslutanderätt 20 §skall haförtydligande ansesvem somav

setotalförsvaret,inom1994:1811 disciplinansvarlagen m.m.om
beslu-anvisabestämmelseSyftet med denna2.4.avsnitt är attovan
finnsbeslutanderätt intedå chef medför dechef situationertande även

upplösas dåstyrka hunnitfrämst därförutlandsstyrkan,inom att en
åtalsanmälan uppkommer.disciplinansvar ellerfråga om

frågakomma ihär kandisciplinpåföljdertill deMed hänsyn att som
anställningen,anställd slutatmeddelas efter detkanprincip intei att en
frågadåför de situationerbestämmelsen enbart behövas ärskulle om

fårtillMed hänsynåtalsanmälan skall eller ej. attgöras envaren



Övriga frågor158 SOU 1998:30

anmäla brott till åtal saknas enligt utredningens uppfattning anledning
behålla den särskilda bestämmelsen avseende utlandsstyrkan.att

Militär13. 1 änsteställning, änstgöringstid,
utrustning, tillfällig arbetskraft samt
fastställande lönav

stöd officersförordningen FörsvarsmaktenMed 35 § 1994:882 kanav
respektive regeringen befordra fått uppgift utomlandsden viss påsom

svenskt härtill saknasgrund internationellt åtagande. Med hänsynav
det anledning behålla motsvarande bestämmelser i regleringenatt om
utlandsstyrkan, dvs utlandsstyrkan19 förordningen inomom
Försvarsmakten. Däremot behövs fortfarande motsvarighet till §10en
förordningen utlandsstyrkan Försvarsmakten.inomom

dag vidare särskilt både utbildningstidens och tjänstgörings-I anges
tidens längd. Med hänsyn till utvecklingen snabbinsatsförbandmot

det inte ändamålsenligt författning låsa fast dessa tids-iär attm.m.
Utredningens förslag bestämmelsertill reglering saknar därför iramar.

detta avseende.
förordningen utlandsstyrkan Försvarsmakten stad-I 17 § inomom

och utlandsstyrkans löpandeutrustning förnödenheter förattgas
hinderunderhåll gällande bestämmelser får föras Sverigeutan utav ur

och föras ochåter in. Från Generaltullstyrelsen har inhämtats att ut-
införsel möjlig dylik bestämmelse och bör därfördenär även utan en
utgå regleringen.ur

förordningen FörsvarsmaktenEnligt 18 § utlandsstyrkan inomom
får personal anställas förordnanden förpå tidsbegränsade i Sverige
uppgifter utlandsstyrkans Bestämmelsen,verksamhet.som avser som

till tillfällig anställningsskyddanställning vad lagenrätt utöverger om
medger, har enligt uppgift från Försvarsmakten aldrig tillämpats. De
tänkbara där bör kunnasituationer tillfällig arbetskraft kan behövas

vad anställningsskyddinom § första stycket lagen5 3rymmas om
Därmed avseendemedger. salmas behov särskild bestämmelseav en

utlandsstyrkan.
nuvarande till anställdaregeln förordningen förmåner iDen i 1 § om

skallutlandsstyrkan inom Försvarsmakten till de anställdaarvodetatt
efter hörande grundbestämmas Arbetsgivarverket ha sin i attav synes

verket tidigare svarade för arbetsgivarfunktionen den statligainom
förvaltningen. Med hänsyn fallettill så inte längre äratt anser

inte det hörandeutredningen befogat behålla kravet påatt av
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påkallat underArbetsgivarverket. Istället bör Försvarsmakten så ärnär
för enhetlighand höra andra statliga myndigheter det behövsom en

behöver dock inteexempelvis Rikspolisstyrelsen.lönesättning, Detta
uttryckas särskilt.

arbetstidSemester och13.1.3

anställningar itill till hoshänsyn den starka knytningen SverigeMed
huvudsak tillämp-utlandsstyrkan torde svensk arbetslagstiftning i vara
utlandsstyrkan.utomlands för Dettalig vid tjänstgöring inom ramen

exempelvis och arbetstidslagen.gäller semesterlagen
till förläggningbestämmelsersemesterlagen finns12 §I rätt avom

kandetta fråga Sverigeunder tid. Emellertid inteviss ärsemester en
tjänstgöringsplatsen kaneftersom förhållandena påråda helt över, vara

hänsyn härtill bör 12 §ledighet möjlig. Medsådana inte äratt semes-
tidigare detgälla för anställda utlandsstyrkan. Liksomterlagen inte i är

för motsvarandebestäms reglernalämpligt övriga semesterfrâgoratt av
gällande kollektiv-förpersonal Försvarsmakten inominom ramen

avtalsbestämmelser.
idagutomlandsanställda underArbetstiden för de tjänstgöring är

arbetstids-hänsyn till vad bör intereglerad. Medinte sagts ovansom
utredningens arbeteutlandsstyrkan. Undergälla för de anställda ilagen

Regerings-arbetstidslag arbetats fram inomförslag tillhar ett ny
förslagdebeaktas vidkan dock utformningenkansliet. inteDetta av

de olikalägger fram, erforderlig anpassningutredningen utan avnu
ske samband med propositionsarbete.lagarna får i senare

arbetsskadaTillämplig lag vid prövning13. l av

uppkommitskadautgår för sjukdom ellerEnligt § ersättning17 som
lagenitjänstgöring utomlands enligt de grunderunder omangessom
färd fråninbegripsutomlandsarbetsskadeförsäkring. tjänstgöringenI

för ersättningoch förutsättningtill törrättningsplatsen åter. EnSverige
till ersättningskulle ha medförtskadan eller sjukdomendock rättär att

innebärRegelnpersonskadeskydd.1977:265 statligtenligt lagen om
skallarbeteteller sjukdom ådragits iskadaprövningenatt av om en

lagenarbetsskadeförsälq-ing ellerlagenenligt antingengöras omom
detpersonskadeskydd beroende vilken lagarnastatligt på som gerav

vilka be-dockenskilde.förmånligaste resultatet för den Frågan är av
avseende desistnämnda lag skall tillämpasstämmelserna i an-som

utlandsstyrkan.ställda i
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bevisreglema i och skallAtt 7 tillämpas klart. Skäl kan8 är
vidare anföras för bestämmelsen skyddstid skall tillämpas.ävenatt om

innebäraskulle skador den anställde drabbades frånDetta att som av
och med till missionsområdet inleddes till och med hem-att attresan

avslutades skulle innefattas det stärkta skyddet. skullei Dettaresan
emellertid innebära semestertid tillbringas i Sverige skulleäven att som
omfattas. anställda i utlandsstyrkan under allDe i tidtjänstanses vara

tillbringar utanförde Sverige, under vilket medförutom semester, att
omfattarskyddet all tid skydds-just semestertiden regelnutom om om

tid gälla för de anställda utlandsstyrkan.inte ianses
Sammantaget utredningen det finns skäl utsträckainteatt attanser

gällaskyddet till under semestertid därmed bör endastoch 7ävenatt
och lagen statligt personskadeskydd tillämpas avseende8 om en

utlandsstyrkan skyddstidanställd och alltså bestämmelsen ii inte 5om
närrmda lag.§

Regleringens form13.2

direktiven den tekniska delen utredningensI översynattanges av av
för för-bestämmelserna utlandsstyrkans verksamhet skall resultera i en

Försvarsmaktensordning där samtliga bestämmelser relaterade till
fredsfrämjande verksamhet utomlands finns samlade. Utredningen har i
första hand uppfattat detta önskemål regleringen över-görsett attsom
skådlig och de gällande 1984:309förordningarna, förordningenatt nu

utlandsstyrkan Försvarsmakten förordningen FFSinom ochom
förmåner till anställd utlandsstyrkan1984:31 i inom Försvars-om

makten, arbetas ihop till förordning.samladen
förslag utredningen emellertidredovisat påkallar vissDe ävenovan

Visserligen frågor enligtlagreglering. förekommer inte sådana 8som
regeringsformen be-kap. skall ha lags form. det föreslås vissaMen

stämmelser vilka delvis reglerar sådant redan reglerat i lag ellerärsom
till och med inskränker tillämplighet. sådant fall bör lagformlags I
väljas. gäller huvudsakligen rehabilitering denDetta de regler om av

utredningen föreslagitanställde som ovan.
arbetsmiljölagenVidare bör avgränsningen i vilken utsträclmingav
gäller inskränk-skall tillämpas utomlands ske lagform.i Detsamma

tillämpningen anställningsskydd, semesterlagenlagenningama i av om
och arbetstidslagen. enligt vilkaDessutom bör bestämmelsenäven om
regler det skall utlandsstyrkan har drabbatsanställd iprövas om en av

arbetsskada särskilda finnas lag.det livränteunderlaget isamten om
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altema-de lagbestämmelsema infogas Ettskall då angivnaVar nu
för tjänst-väpnad styrkainföra dem lagen 1992:1153itiv att omvore

freds-tillämplig allalag inteutomlands. Emellertid dennagöring är
innefattarendast på sådana inteutomlandsfrämjande insatser utan som
lagen till-kommer sigfredsbevarande verksamhet. Detta attän avmer

delegation från riksdagen till regeringenkommit rätten attavsom en
bestämmelsen i 10bakgrundutomlands.väpnad Lagenssända ärtrupp

regeringenregeringsformen där detstycketförsta 2kap § att9 anges
lagmedgivet iland endast detväpnad tillstyrkafår sända ärannat om

åtgärden.förförutsättningarnaangiversom
bestämmelserdedessa skälblandUtredningen attannatanser av

lag,samlasform bör ibör ha lagsutlandsstyrkanrörande nyensom
lag börFörsvarsmakten.utlandsstyrkan Denna äveninomlagen om

freds-internationellmeddefinition vadinnehålla som menasaven
vaddärmed klargöra ochverksamhet och ärfrämjande avgränsa som

fram-uppgiftervidare deuppgift. dennautlandsstyrkans Att änär som
konstate-utomlands hartjänstgöringväpnad styrka förlagengår omav

huvudpunkterna ividare regleraslagenden börIrats nyaovan.
avvikelser idå de innebär vissarehabiliteringsansvar,Försvarsmaktens

försäkring. Deallmänarbetsmiljölagen och lagentillförhållande om
anställningsskydd,beträffande lagenföreslåsundantag omsom

införaskunnat iochhade för sigoch arbetstidslagen isemesterlagen
anställdaantaletbegränsadeMed hänsyn till det relativtlag.respektive

dessainföralämpligaredockundantagen får detberörs attansesavsom
den lagen.undantag i nya

övrigatill den lagenKompletterande bestämmelser samtnya
utredningensenligtlagform kommerinte behöver habestämmelser som

utlandsstyrkanförordningenförordning,samlas iförslag att omen ny
Försvarsmakten.inom

principiellbestämmelserytterligare naturkan diskuteraMan avom
utformningenföreslagnagäller främst denlagform. Detskulle nyages

riksdagen iunderställasdockriskgaranti. Frågan kanStatens annanav
ordning.

överklagandeochOmprövning13.3

utredningenbestämmelserutsträckning defråga vilkensärskild iEn är
överklagas.kunna ochbörföreslår omprövas

bestämmelserinnehålla någrakanLagförslaget inte sägas om
denmöjlighet förbörkunna överklagas.bör Däremotåtgärder ensom

införas.Försvarsmaktenpåkalla inomenskilde omprövningatt
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förordningsförslagetfrågaI bör beslut enligt de bestämmelserom
frågor ekonomisk ersättning till enskildrör kunna överklagas.som om

Liksom tidigare bör inte beslut anställning i utlandsstyrkan kunnaom
överklagas.

Ikraftträdande13.4 och övergångsfrågor

Författningsförslagen kan tidigast träda krafti l januari 1999. Den
särskilda arbetsmiljösatsningen inte beroende författnings-är av

kanförslagen rimligen inledas vid tidpunkt.men samma
föreslagnaDe bestämmelserna bör gälla från ikraftträdandet. Dock

bör det rehabiliteringssystem Försvarsmakten enhetligt.tillämpar vara
rehabiliteringsbestämmelsernaDe bör tillämpasalltså ävennya

avseende tidigare anställda utlandsstyrkani skadats efter utgångensom
år 1992.av

skadasDen under tiden fram ilcraftträdandettill kommer fåattsom
enligt denersättning gällande lydelsen Statens riskgarantinu av men

rehabiliteras enligt de reglerna.nya



förslagenKonsekvenser14 av

Kostnadskonsekvenser14. l

konsek-ekonomiskamedför fleralämnatförslag utredningenAv de
femlivränteunderlag påminstatillämpningennämligen ettavvenser,
påberäknasfall skallsjukersättning i vissaregelnbasbelopp, attom

anhörigatillstödetomformuleringen riskgarantiStatenslönen, samtav
dödsfall.ellervid skada

inlednings-utomlands kan itillämpasarbetsmiljölagens skallAtt
verksam-utlandsstyrkansför riskervissa insatser inomkrävaskedet att

väldockkostnader böråtgärdas.identifieras och Dessakunnahet skall
kronormiljoner10särskilda satsningen påinom denkunna rymmas

förväntasarbetesikt kan dettalängreföreslagit. Påutredningensom
utgifternabaragällerkostnadsminskningar. inteDettainnebära vissa att

Även kostnader förriskgaranti minskar.grund transporterStatenspå av
utbild-ochrekryteringsamband med skada och sådanti somenm.m.
tillMed hänsynmycket.kostarnågon mästening ersättas nuom

dentilloch med hänsynkostnadsminskningar nyttanämnda -
verk-övrigaerfarenheterna sinbör kunna ha inomFörsvarsmakten av

arbetsmiljöåtgärder inteavseendeförslagutredningensbörsamhet -
lcronor.miljonerde angivnamerkostnader 10någrainnebära utöver

vilkarehabiliteringsbestämmelsema,gäller föreslagnadeDetsamma
rehabiliteringsansvarförtydligande dethuvudsak fåri ett avses som

särskilda koordinatörerInförandethar redan idag.Försvarsmakten av
finnskostnadsölmingar. Detheller medföra någrabör inte större
kanrehabiliteringsorganisationuppbyggdvälanledning anta attatt en

rehabiliterakostnader förFörsvarsmaktenshållabidra till attatt nere
medräknaanledningfinner utredningen inteskadade. Sammantaget att

kr år. Dettadelkostnadsölcning i denna 500 000 äränstörre per
harredanFörsvarsmaktenmed hänsyn till ettberäknat att

Försvarsmakten ikan dock observerasrehabiliteringsansvar. Det att
medelsärskildatillfördes någramed infördes intesamband att ansvaret

ändamålet.för
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utredningensI förslag ingår den sjukersättning Försvarsmaktenatt
idag skall enligt förordningen19 § förmånerutge till anställd iom
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten slopas. Försvarsmakten har upp-

den besparinggivit detta innebär teoretiskt kan beräknasatt till 1sett ca
miljon kr år, den faktiska besparingen för Försvarsmaktenattper men

väsentligt lägre på grund regelnär inte tillämpas i någonatt störreav
utsträckning. Däremot kan i och för sig motsvarande merkostnader ha

Ävenuppkommit för försäkringskassoma. beräknadedenom
besparingen osäker får den väl täcka de fördyringarär kananses som

till följd följandeuppstå utredningens förslag, nämligen det sär-av av
skilda livränteunderlaget enligt 6 § utredningens lagförslag, den
särskilda sjukersättningen enligt utredningens13 § förordningsförslag,
sjukförrnånema enligt 18 utredningens§ förordningsförslag samt
kostnadsersättningen till anhöriga enligt utredningens förord-19 §
ningsförslag. Sammantaget finner utredningen inte skäl räkna medatt

sig besparing eller fördyring avseende de frågor behand-vare nusom
förlats, sig statsbudgeten eller för Försvarsmakten. Eventuellavare

merkostnader torde bli försumbara förhållandei till Försvarsmaktens
samlade kostnader för rehabilitering.

förändringar föreslåsDe avseende den uppföljande verksam-som
heten torde komma medföra kostnadsökningar. Emellertid finnsatt
anledning tidig upptäckt exempelvis psykiska problematt anta att av
minskar Försvarsmaktens eventuella rehabiliteringskostnader. Därmed
finns det hellerinte avseende denna förändring skäl räkna medatt
någon kostnadsökning för Försvarsmakten. förutserstörre Utredningen
dock kostnadsökningviss vilken bör vid 200 kr000 år.stannaen per

Vad därefter gäller den utformningen Statens riskgaranti harnya av
utredningen gjort beräkning bygger ersättningsfallpå deen som som
inträffat från ingången år 1993 till den juli underl 1997, dvs ochtreav

halvt Underår. denna tid ersättning enligt riskgarantin påett utgavs
dödsfallgrund och sammanlagt fall17 invaliditet. Redan härav sex av

skall de fredsfrämjande insatser genomfördes undersägas att som
denna period sådana innebar relativt höga skaderisker. deIvar som
nedan beräkningarnaangivna har hänsyn inte tagits till detta.

demAv invalidiserades drabbades till in-lOtre procentssom av upp
validitet, sju 20 30 invaliditet, två 35 invali-procents procentsav av-

fyraditet, 45 50 invaliditet och invali-70procents procentsav en av-
ditet. De sammanlagda ersättningama till dessa skadade uppgick till 4

kr.352 290 I ersättning på grund dödsfall utbetalades sammanlagt 4av
791 600 kr.

Försvarsmakten har vidare uppgivit den förgenomsnittliga åldernatt
dem invalidiserats 25 år och alla Frånatt utomsom var en man.var
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kapitaliserade kostnaden fördenFinansinspektionen har inhämtats att
tillbör beräknasbasbelopp till 25-årigtvå årlivränta manper enomen

invalidiseradetillbeslutadekr. Kostnaden för ersättningar0002 900ca
bakgrund blivit 15dennaden periodenhade under angivna motovan

Därtillföreslagna reglerna tillämpats.de utredningenkr826 800 om av
kr, vilket000kostnaderna för kapitalbelopp med 2 374kommer

miljoner kronor.18,2sammanlagt cager
ellersaknade alla makeutbetalades,avlidna för vilka ersättningDe
tillmed hänsynmotsvarande bam. kan inteDetta oväntatsamt anses

det främstskaderiskema ochframkommit avseende ärvad att ungasom
hade tillämpatsutredningen föreslagna reglernadeskadas. Om avsom

miljonerblivit 2,6inträffade dödsfallen hade ersättningenvid de
kronor.

den indelningtillberäkningar har inte hänsyn tagitsnämndaI avnu
med hel ellerutgåskallinförts, dvs. ersättningskadeorsakema närsom

skadeorsakemaavseendevad upplystMed hänsyn tillbelopp.halvt som
tredjedel defallen uppskattar utredningenaktuelladei att ovanavennu

skulleersättningsådana endast halversättningsfallenangivna är att
denkostnaderna ide samladeskulle innebärautgå. Detta att nu
miljoner17,3riskgarantin skulle bliutformningenföreslagna caav

gällandedetmiljoner kronor enligtjämfört med 9,1 systemetkronor ca
Ökningen således bli 8,2kostnaderna skulletidsperioden.under av

kronoreller miljoner år.miljoner kronor 2,3 per
FörsvarsmaktenarbetsmiljöfrämjandeEmellertid bör de insatser

miljonerpå 10särskilda satsningenmed hänsyn till densärskiltvidtar,
detUtredningenminskas.kaninnebära skaderiskemakronor, att anser

sjunker. Omriskgarantinersättningsfall enligtantaletrimligt attantaatt
avtill 20försiktigtvis beräknasskadeantaletnedgång i procentdenna

kostnadsökningenskulle den årligamiljoner kronor17,3angivnaovan
miljoner kronor.förslag bliför utredningens 1,4

utredningensenligtanförda finns detbakgrund detMot av ovan
förslagutredningensanledning räkna meduppfattning attatt samman-

avseendekronor0,5 miljonermiljoner kronor årkostar 2,1lagt per
1,4uppföljningavseendekronor0,2 miljoner samtrehabilitering,

förstaför deriskgarantin, med undantagavseendemiljoner kronor tre
och kostnadenarbetsmiljösatsningen tillkommerkostnaden fördååren

kronor.blir miljoner5,4

Även kostna-beräkningslutligabeaktas utredningensdet inte i avom
denerinraanledning härdessutom finnasdetderna kan att om

sambandieller OSSEerhållas FNkan kommaersättning att avsom
exempelvis FNreglerEnligt gällandeskada.med ersätternuen

dennapersonskada. Attmed till 000 USD50medlemsstaterna perupp
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ersättning avsedd avräknas från riskgarantin framgår denattvar av
nuvarande lydelsen 18 tredje förordningen§ stycket FFS 1984:31av

förmåner till anställd i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Omom
förersättning de angivna fallen23 utbetalning enligtovan av

riskgarantin hade erhållits från hadeFN, det sammanlagda beloppet
uppgått till 9 miljoner kronor eller 2,6 miljoner kronor år.ca. ca. per

finns detVidare anledning anslutningi till kostnadsredovisningenatt
avseende ersättning till skadade påpeka invaliditetsskalaatt en ny
tillämpas sedan l juli 1996. Den skalan tillkom anpassningnya som en
till modernadet samhällslivet medfört funktionshindervissa blivitatt att
mindre belastande, medan andra innebär hinder. Generelltstörre sett
innebar den skalan lägre invaliditetsgrader och därför höjdes denya
maximala försäkringsbeloppen med 17 Någon motsvarandeprocent.ca
höjning riskgarantins storlek genomfördes sambandinte i med deattav

invaliditetsskalorna började tillämpas.nya

Hur kostnaderna för de särskilda insatserna för de anställda istora ut-
landsstyrkan blir högi grad beroende farlig enskildaär hur denav

Undermissionen den period vilken utredningen använt som
underlag för beräkningen kostnaderna för omformuleringenav av
riskgarantin har huvuddelen skadefallen inträffat ochi Bosnienav
dessutom främst under den första delen perioden. Hur storaav
kostnaderna kommer bli framtideni högi grad beroende på vilkaatt är

deltarinsatser Sverige kanDet dock finnas anledning anslåatt
särskilda medel för de kosmadsölcningar för rehabilitering och

kan bli följdenersättning deltagande med lika högai missionersom av
eller högre skaderisker i Bosnien. På motsvarande kan det finnasän sätt
anledning räkna med lägre kostnader Sverige deltar i mindrenär
riskfyllda insatser.

kommandeFör insatser kan lämpligen kostnaderna för
omhändertagande och vid skadaersättning och sjukdom beräknas som

påslag på kostnaderna för insatsen, vilket till hurett storaanpassas
risker förutses.kansom

Övriga14.2 konsekvenser

Utredningens förslag medför inga konsekvenser för sig regional-vare
politiken, jämställdheten mellan könen eller brottsförebyggandedet
arbetet.
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utlandsstyrkan inomtill lag Försvars-Förslaget om

makten

tillämpningsområdeLagens
Försvarsmakten.utlandsstyrkan inomtillämpas på anställda ilag de§l Denna

Vilka1-3 §§.bestämmelserna itillämpningsområdeLagens styrs av
begrep-definierasanställas utlandsstyrkan i 2 I 3 §skall i angessom

följer inteverksamhet.fredsfrämjande Av l-3internationell attpet
fredsfrämjande verk-för internationellinomalla tjänstgör ramensom

påfinns kravDockanställda utlandsstyrkan.isamhet mäste ettvara
tjänstgöringförväpnad styrkaframgår lagenfrivillighet 2 § omsom av

föreskrivs vidareförordningsförslagutredningens attutomlands. I l §
Försvarsmakten inomuppgifter åvilarfullgör deutlandsstyrkan som

verksamhet utomlands.fredsfrämjandeförramen

behövscivila personalmilitära ochanställs endast denutlandsstyrkan§2 I som
utomlands.fredsfrämjande verksamhetinternationellför

Vadutlandsstyrkan.anställasvilka skall iparagrafenI somanges som
3 Attfredsfrämjande verksamhet iinternationellmed angesavses
anställaskanbehövscivila personalmilitära dendensåväl somsom

dethosförhållande till karaktärenneutralregleringen iinnebär äratt
Även civilpoliserkan s.k.fortsättningenfredsfrämjande uppdraget. i

skall ske böravgörande för såutlandsstyrkan.i Detanställas varaom
SverigesorganiserauppdragFörsvarsmakten iregeringen attgerom
utlands-Anställning ifredsfrämjande mission.deltagande i vissen

in-för visshuvudmanFörsvarsmaktenbara skekanstyrkan ärnär en
sats.
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Med internationell fredsfrämjande3 § verksamhet utomlandsinsatser iavses
syfte att

riskavvärja for konflikt,väpnaden
pågåendehejda väpnad konflikt, samten

övervaka överenskommelser fred och vapenstillestånd.om
Med internationell fredsfrämjande verksamhet andra uppgifterävenavses

sambandfullgörs i med insatser enligt och behövs skapa1-3 for attsom som
förutsättningar for varaktig fred.en

Paragrafen definierar begreppet fredsfrämjandeinternationell verk-
samhet. definitionenI innefattas såväl fredsbevarande freds-som
skapande och fredsframtvingande insatser. lag har alltsåDenna ett
vidare tillämpningsområde 1992:1153 väpnad styrka förlagenän om

utomlands.tjänstgöring
fredsfrämjandeInternationell verksamhet kan generellt inne-sägas

fatta uppgifter fredsfrämjandemed syfte fullgörs utomlandssom - -
frånoch efter initiativ någon internationell organisation samt att upp-

giftemas karaktär förutsätter kunskaper våldsanvändning ochom upp-
ordning.rätthållande av

Punkterna 1-3 uttrycker huvuduppgiftema.vad kan sägassom vara
Vid truppmissioner anställs alla behövs uppgiften utlands-för isom
styrkan huvuduppgift kan föras under punk-in någontruppensom av

1-3.terna
Andra stycket möjliggör område försvensk sänds tillatt trupp ett att

fullgöra andra uppgifter syfte skapa förutsättningar förär attvars en
fred, under förutsättningvaraktig detta sker till sådanai anslutning

insatser i 1-3. finns krav uppgifterna enligtDet inget på attsom avses
utförs svensk personal.1-3 av

deVid sidan angivna uppgifterna får anställning utlandsstyrkaniav
ske personal har huvudsakligen funktion förhållandestödjande iav som
till personal fullgör uppgifter detenligt l-3. Exempel på sist-som
nämnda fáltsjukhus. Vidare får personalen utlandsstyrkan utnyttjasiär
for arbetsuppgifterandra humanitär karaktär så länge deras närvaroav
motiveras uppdrag kan inordnas under punktema 1-3.ettav som

viss uppgift skall kunna verksamhet får denFör att en anses vara
förutsättas längre enbart någon vecka.änvara

Tillämpning lagarvissaav
fråga anställda4 § de i utlandsstyrkan skall och kap. 1-6 §§,I 2 3 kap., 6 6om

första stycket första och andra och§ andra stycket 8 9satsen samt samta
arbetsmiljölagen 1977:1160 tillämpas utomlands, inteäven om
tjänstgöringsförhållandena hindrar detta.
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skall tillämpasarbetsmiljölagendelarvilkaparagrafen somI avanges
innebärRegelnutomlands. attutlandsstyrkan tjänstgörianställdadå

ochbeskaffenhetarbetsmiljönsbestämmelserna omkapitlen omom
arbetsmiljö-måsteSjälvklarttillämpliga.blirskyldigheterallmänna

dockinnebärkaraktär. Dettasärskildatill arbetetsåtgärderna anpassas
skallSverigearbetsplats ividskaderiskerhögre äninte att en

accepteras.
skydds-ochskyddsombudbestämmelsernaskall vissaVidare omav

med hänsynbegränsaddockbefogenhetDeras ärtillämpas.kommittéer
börförfarande,frågautomlands. Iarbete m.m.frågatill är omatt om

direktde inte ärreglerarbetsmiljölagens ävensökas iledning om
del.dennaitillämpliga

fårreglerarbetsmiljölagens görasfråninnebär avstegattSista satsen
Varjetjänstgöringsförhâllandena. avsteghindrastillämpning avom en

rådandetill denmed hänsynmotiveratframstådockmåste som
situationen.

intebestämmelserföljandeskallutlandsstyrkananställda idefråga5 § I om
tillämpas

anställningsskydd,l982:80lagen15-17l om
1977:480,semesterlagen samt§122

1982:673.arbetstidslagen3

förordningenfrånöverförtsharpunktenförstaiBestämmelsen
sakligNågonFörsvarsmakten.utlandsstyrkan inom1984:309 om

avsedd.inteändring är
semesterlagenbestämmelse ideninnebär sompunktenAndra att

tid intevissundersin semesterhararbetstagaren uträtt att taattanger
semesterdärmed bara tahar rätt attutlandsstyrkanAnställda igäller.

någoninteinnebärBestämmelsenFörsvarsmakten.medgesdet avom
ändringsaklig

be-tillämpasskallintearbetstidslageninnebärpunktenTredje att
endast ireglerdessDock börutlandsstyrkan.anställda ideträffande

dåexempelvis ettSverige,itjänstgöringenunderfrångåsfallsärskilda
tjänstgöring.föreståendeomedelbartförsnabbinsatsförband utrustas

praxis.gällandeändringsaklignågoninnebär inteBestämmelsen av nu

och 8skall 7arbetsskadadrabbatsanställdprövningVid6 § enavav om en
förmån-dettillämpas ärpersonskadeskyddstatligt1977:265 omlagen om

lagenregler imotsvarandetillämpningenskildeden änförligare aven
arbetsskadeförsäkring.1976:380 om
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Vid tillämpning lagen arbetsskadeförsäkring livränteunder-av utgörom
laget minst basbelopp.fem

Första stycket innebär prövningenatt skada arbetsskadaärav om en en
skall ske enligt sambandsregler och skadekriterier deni de bådaav
lagarna det förmånligaste resultatet för densom enskilde.ger
Ersättning utgår enligt lagen arbetsskadetörsäkring. Under vilkenom
tid den anställde omfattas skyddet regleras lagenav av om
arbetsskadeförsäkring. Reglerna skyddstid enligt lagen statligtom om
personskadeskydd skall inte tillämpas.

Andra stycket innebär spärregel till skydd för dem viden som en
arbetsskada skulle mycket låg livränta.annars

Social och arbetslivsinriktad rehabilitering
7 § någonOm skadas under anställning i utlandsstyrkan skall Försvarsmakten i
samråd med den skadade

utreda behovet åtgärder för den skadade skall återfåatt full arbets-av
förmåga eller för stärka den skadadesatt möjligheter i framtiden försörjaatt
sig förvärvsarbete,genom

det möjligt, beredaär den skadade lämplig arbetsträningom inom ramen
för Försvarsmaktens verksamhet,
medverka till den skadade får tillgångatt till lämplig yrkesutbildning eller

fortsatt utbildning ägnadär stärka hans eller hennesannan att förvärvs-som
förmåga samt
förmedla kontakter med andra myndigheter och organisationer för-som
fogar insatseröver kan underlätta den skadades återgång till arbets-som
livet.

Bestämmelsen de grundläggande i de åtgärderanger momenten
Försvarsmakten skall vidta för rehabilitera den skadatsatt undersom

Åtgärdernatjänstgöring i utlandsstyrkan. skall vidtas beträffande dem
på grund skada drabbats invaliditet eller nedsättningsom av av av

arbetsförmågan. Utredning enligt den första punkten bör inledas så
behovet rehabiliteringsnart kan bedömas.av
ordetAtt "skadas" antyder rehabiliteringsansvaretanvänts enbartatt

skall aktualiseras då skadan orsakats olyckshändelse. Dock börav re-
habilitering komma i fråga vid falläven enligt skullepraxissom anses

arbetssjukdom. Detta gäller exempelvis vissa sjukdomarvara och
parasiter finns inom missionsornrådet och svåra skyddasom är attsom
sig på grund tjänstgöringsförhållandena.mot Dessutom börav även
vissa skadeförlopp, vilka förär utsträckta för betecknasatt som
olyckor, innefattas orsaken kan hänföras till deltagandet den freds-iom
främjande insatsen.
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Försvarsmakten skallpsykiska besvärvilkavidfrågasärskild ärEn
endastdet iuppfattningutredningens ärEnligtanställd.tidigarebistå en

händelser efterorsak isinhartydligtpsykiska besvärenfall dedåde
uppenbart sak-faktorerandraeller iupphörtanställningendet somatt

bör ha någotFörsvarsmakten intemed tjänstgöringensamband somnar
utredningen på-Somrehabiliteringen.stöd tillmedbiståför attansvar
utlandsstyrkananställs ivilkaförurvalsrutinemabörpekat somovan
stabilitet förpsykisktillräcklig atthardesåorganiseras tas utatt som

förriskenminska attsamtidigtbörDettapåfrestningarna.klara
psykiskadrabbasriskerar attskeranställning avsompersonerav
sambandharsådanafaktorerandragrund änihar sinproblem somsom

tjänstgöringen.med älva
detpåfördel sättmedkan görasi lutredning somDen avsessom

försäkring.allmänlagenkap.22beskrivs i om
rehabiliteringarbetslivsinriktadforfonnernahuvudsakligaDe

innebärArbetsträning attutbildning.ocharbetsträningkommer att vara
föreredanhonellerhanarbeteklaraförmågaskadades ettden att

ofta ske inomkanDettaförhade kompetens ramenövasskadan upp.
defält. Istortverksamhet, vilken över ettspännerFörsvarsmaktensför

Försvarsmakten börinomanordnaskanarbetsträning intelämpligfall
skulle kunnaträningendärandramyndigheter ellermedkontakter

fönnedlas.genomföras
förvärvslivettill äråtergåskall kunnaskadadedenförViktigare att

tillkompetensenhöjatillsyftarutbildning att enändåkanske som
funktionshinderkvarståendeeventuelltskadadedennivåsådan trotsatt

betydelse accentuerasUtbildningensarbetsmarknaden.påattraktivblir
inteoch ännuutlandsstyrkananställda i ärdemånga ungaatt avav

Även redan hardemförtänkt.deutbildningskaffa sig den somhunnit
arbeteförhindrarskadannödvändigblikanutbildning omen nyen

arbetat.tidigareskadadedär denområdedetinom
praktiken intedet ikommerutvecklingsamhälletstillMed hänsyn

innebäruniversitetsnivå. Dettapåutbildningarlängrekrävassällan att
lagenkap.22följervadambitionsnivåhögre änhar avsomatt enman
denuppkommafrågandåIbland kanförsäkring. omallmänom
tillförhållandebåde irimligönskarskadadeden ärutbildning

betydelsenpåvisarDettaförutsättningar.skadadesdenochkostnader
medsambandiutlandsstyrkanianställningsökerdenatt somav

framtidsplaner.sinaantagningen anger
densedanochpågårutbildningocharbetsträningtiddenunderBåde

Försvarsmaktenböråtgärdersådanahöjtskompetensskadades genom
organisationerochmyndigheterandramedkontakter somförmedla
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förfogar insatser kanöver underlätta den skadades återgång tillsom
arbetslivet.

8 fall§ I i 7 får§ 3 Försvarsmakten ekonomiskt stöd tillsom avses ge en
utbildning föranletts eller förlängts till följd skadefallet.som av av

Försvarsmakten får också stöd till andra åtgärder främjar denge som
skadades återgång till arbetslivet till anskaffande de hjälpmedelsamt av som
den skadade kan i behovvara av.

Om anhörigs medverkan särskild betydelseär för den skadades reha-en av
bilitering får Försvarsmakten den anhörige ersättning för kostnaderge som
föranleds sådan insats.av en

Omfattningen det stöd i paragrafen får indivi-av prövassom anges
duellt. Ekonomiskt stöd till utbildning behöver kanske till exempel inte

för hela utbildningskostnaden, får med hänsyn tillutan denavvägasges
skadades kvarstående funktionshinder och andra konsekvenser av
skadan. Vidare bör andra inkomstrnöjligheter beaktas. I många fall
torde det bli fråga komplettera andra förmåneratt så denom att
skadade får reell ekonomisk möjlighet fullgöra den avseddaatt
utbildningen.

fall kanI vissa den sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringen
den allmänna sjukvårdenatt kompletteras. kanDettagynnas av avse

sådan vård inte omfattas den allmänna vården, exempelvis vissasom av
former psykosocialt stöd. I andra fall kan särskilda insatser behövasav
för påskynda den medicinska rehabiliteringenatt adekvat be-även om
handling och föri sig skulle ha kunnat erhållas inom den allmänna vår-
den.

de fall skadanI lett till fysiskt handikapp kan denett skadade ivara
behov hjälpmedel för kunna återgå till försörja sig för-attav genom
värvsarbete och för kunna leva aktivt ochatt självständigt liv.ett
Försvarsmakten bör i dessa fall inte bekosta hjälpmedlen i denensam
mån sådana kan erbjudas på inom samhället.sätt Däremot kanannat
det finnas anledning för Försvarsmakten förbättra den skadadesatt
situation bistå med medel så hjälpmedelatt särskildattgenom artav
eller kvalitet kan anskaffas.

I vissa särskilda fall kan det finnas behov någon anhörigett attav
till den skadade medverkar vid rehabiliteringen. Försvarsmakten bör i
dessa fall kunna ersättning för deutge kostnader medverkan i
rehabiliteringen medför för den anhöriga. När anhörig bör medverkaen
i rehabiliteringen bör bestämmas utifrån den skadades behov och det
bör stå klart detta främjar rehabiliteringen.att Som exempel på
kostnader kan kan ökadeersättas boendekostnader,nämnassom
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förloradförErsättningbamtillsyn,ochförkostnader m.m.resor
hit.interäknasarbeteutförtföreller ersättningarbetsinkomst

återgå tillkunnal inteenligt 7 §utredningskadade efterden anses9 § Om
denstärkainriktasåtgärder attFörsvarsmaktensskallförvärvsarbete

liv.självständigtochaktivtlevamöjligheterskadades ettatt
hind-inteallvarligadrabbatsskadadedengäller sommenDetsamma avom

livsföringen avsevärt.påverkarövrigtförvärvsfönnågan imenrar

skadadesdenökaenbartinterehabiliteringsåtgärdema attärförMålet
påverkaskulleÄven sannolikt inteåtgärdernafalldeiarbetsförmåga.
situationskadadesdenförbättraförvidtasåtgärder ändå attskalldenna

arbetsförmåganförbättraförÄven med insatser attjämsidesövrigt.i
genomföras.paragrafdennainämnsinsatserbör som

med hjälp-skadadedenbiståfrånalltsig attkan röraInsatserna om
med jämn-kontaktermöjliggöratillbostadanpassad attochmedel en

ideltaintressen,olikaskadade utövadenhjälpa atttillochåriga att
aktiviteter,kulturellaochsamhälleliga m.m.

anled-det finnsochutlandsstyrkanianställningskadas undernågon10 § Om
ellerfunktionshinder ärbeståendeleda tillkan annarsskadanning attantaatt

biståochstödjaskallFörsvarsmaktenskall utseallvarlig somen personart,av
koordinatör.skadadeden

rehabiliterings-FörsvarsmaktensinledningenbeskriverRegeln av
iförutsättningamafortsåskall para-koordinatör utsesåtgärder. En

iarbetsuppgifterKoordinatörens nämnarehanden. angesförgrafen är
förordningen.

Även detefterupphör har inteuppdraget satts.för närNågon gräns
finnasdetkan ettupphörtrehabiliteringsansvarFörsvarsmaktensatt

Där-kontaktperson.funktionbehåller sinkoordinatörenbehov somatt
ersättningsfrågor.kvarståendefinnasdettill kan

år fråntidkvarstår under treenligt 7-9Försvarsmaktens aven§11 ansvar
föreliggerskälsärskildainledas. Omkanoch 3enligt 27 §åtgärder ändet att

två år.ytterligareunderutsträckasåtgärdernakan

rehabiliterings-Försvarsmaktenshur långtuttryckerBestämmelsen
principinleds i närtidsfristentreårigatiden. Denisträcker sigansvar

inledas.kanutbildningellerarbetsträning enen
exempelvisföreliggakanåråtgärdernautsträcka utöver treSkäl att

rehabiliteringenmedicinskadensådanttillståndskadades attärdenom
såoch kräverarbetsträningellerutbildningmedjämsidespågåmåste
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mycket tid de övriga insatsernaatt blir lidande. Andra exempel är att
den skadade framsteggör stora slutet treârsperiodenmot och detav
därmed inte kan rimligt avbryta åtgärdernaatt eller denanses att u:-
bildning den skadade genomför så lång detär inte inom treårstideiatt
går bedöma studiernaatt kommer försenas påatt grund skadan.om av

12 § Vid fullgörandet de uppgifter i 7-9 skall Försvarsmaktmav som avses
samarbeta med försäkringskassan, länsarbetsnärnnden och andra berörda myr-
digheter.

Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med eventuell arbetsgivares.en

Under genomförandet rehabiliteringen skall Försvarsmaktenav genon
samarbete med andra myndigheter dra de övriganytta av resurser son
finns tillgängliga i samhället.

Den skadades eventuella arbetsgivare har i delarstora samma ansvar
för rehabilitering Försvarsmakten. Med hänsyn härtill bör insat-som

samordnas. deI fall eventuell arbetsgivareserna taren ett stort ansvar
för rehabiliteringen bör Försvarsmaktens åtgärder i de flesta fall kunna
inskränkas till enbart avstämning hur rehabiliteringen förlöper. lav
särskilt fallsvåra kräver omfattande kan det dock finnassom resurser
skäl för Försvarsmakten bidra medatt ytterligare valutöverresurser
arbetsgivaren kan erbjuda.

kanDet också finnas anledning erbjuda möjligheten tillatt arbets-
träning inom Försvarsmakten i de fall lämplig sådan träning inte ka:
anordnas hos arbetsgivaren.

13 § Försvarsmaktens enligt 7-9 §§ innebär ingen inskränkning i deansvar
enligt 2 kap. och 3 kap. 2 § arbetsmiljölagenansvar 1977:1160som a sam

22 kap. lagen 1962:381 allmän försäkring åvilar den skadades arbets-om
givare.

bestämmelsenAv framgår den skadades eventuellaatt arbetsgivare inte
skall kunna dra Försvarsmaktensnytta rehabiliteringsansvar. I deav
fall så ändå sker bör Försvarsmakten försöka förmå arbetsgivaren att
sitt ansvar.

Omprövning
14 § Om den skadade inte nöjd med beslutär enligt 7-9 kan han ellerett
hon begära beslutetatt Försvarsmakten.omprövas Det omprövade besluteav
kan inte överklagas.

De frågor behandlas i lagen inte sådanär karaktär tillsom att rättav
överklagande bör föreligga. Däremot kan det finnas anledning skapaatt
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självklartdåvilkenFörsvarsmakten,till omprövning inommöjligheten
fattades.ursprungliga beslutetdetdärnivåhögreske på änbör

skall7-13iBestämmelsernajanuari 1999.denkraft 1träder ilagDenna
efterskadatsutlandsstyrkananställda ifråga tidigareitillämpas somäven om

1992.utgången av

utlandsstyrkananställda itidigareavseendeskall tillämpas7-13Att
idagliksomdessainnebär1992år attefter utgångenskadats avsom

övrigtiSerehabiliteringsansvar.Försvarsmaktensomfattasskall av
13.4.avsnitt

inomutlandsstyrkanförordningtillFörslaget om
Försvarsmakten

uppgifterUtlandsstyrkans
inomFörsvarsmaktenåvilaruppgifterdefullgör ramenUtlandsstyrkan1 § som

utomlands.verksamhetfredsfrämjandeinternationellför

framgårverksamhetfredsfrämjandeinternationellmedVad avsessom
specifikaVilkaFörsvarsmakten.utlandsstyrkan inom upp-lagen omav
beroendeutlandsstyrkan ärinomfullgöraskommer avgifter attsom
regeringenFörsvarsmakten. Omuppdrarregeringenuppgiftervilka

freds-vissförhuvudmanuppdragFörsvarsmakten i att engivit vara
utlandsstyrkan.anställda iutförasskall denfrämjande insats genom

utlandsstyrkanAnställning i
deförlämplighetallmänskallutlandsstyrkan utöver upp-anställning iVid2 §

personligaochomdömesökandesdensärskilt beaktasfrågaigifter ärsom
mognad.

grundersakligavilkapreciseringinnebär somBestämmelsen aven
lämplig-allmännadenutlandsstyrkan. Ianställning ividbeaktasskall

flertalvidligga i ettkande risker attinskallheten personvägas ensom
konfliktmiljö. Detarbeta iiför påfrestningarna atttillfällen utsätts en

till-upprepadevidmöjligheternabegränsa attanledningkan finnas att
dedockkravet attviktigaste ärutlandsstyrkan. Detifällen tjänstgöra

mognad.personligochomdömekravet påuppfyllersökande
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Arbetsuppgifterna
3 § Anställningen omfattar både utbildning och tjänstgöring. tjänstgöringenI
ingår såväl förberedelser efterarbete. Den anställde skyldigär tjänst-som att

utomlands.göra

Paragrafen innehåller vad tidigare stadgades i 11-13 förord-som
ningen 1984:309 utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Någonom
saklig ändring gällande tillämpning inte avsedd.är Det börav nu
framhållas för denatt rätt anställde tjänstgöra utomlandsatt inte
föreligger.

Anställningsavtalet, m.m.
4 § Anställningsavtalet skall skriftligt. I avtalet skall den anställde för-vara
binda sig följa bestämmelsernaatt i denna förordning och de föreskrifter isom
övrigt meddeladeär för utlandsstyrkans verksamhet.

Bestämmelsen har överförts från förordningen 1984:309 utlands-om
styrkan inom Försvarsmakten. Någon saklig ändring inte avsedd.är

§ Anställning5 i utlandsstyrkan skall tidsbegränsad och tiden förvara avse
både utbildning och tjänstgöring. Anställningen får dock tidsbegränsas till att

endast utbildningstiden eller tjänstgöringstiden.avse

Bestämmelsen har överförts från förordningen 1984:309 utlands-om
styrkan inom Försvarsmakten. Någon saklig ändring inte avsedd. Attär
tidsbegränsad anställning fåräven tjänstgöringstiden har införtsavse
för möjliggöra deatt anställts enbartatt för utbildningstiden skallsom
kunna anställas för tjänstgöringstiden behövs.såom

Det bör särskilt uppmärksammas tidsbegränsad anställningatt
antingen kan gälla för viss tid eller tills vidare dock längst till visst
datum och det enbart vid denatt formenär uppsägning påsenare som
grund arbetsbrist kan förekomma. Vid anställning bör alltså formenav
tills vidare dock längst till visst datum användas de falli det går att
förutse arbetsbrist kanatt uppkomma.

6 § Vid uppsägning anställning före anställningstidens utgång gällerav en
uppsägningstid månader. Arbetsgivaren fårtre dock medge den anställdeav
kortare uppsägningstid.

Om den anställde genomgått utbildning för tjänstgöringen fåutan att
godkända vitsord, får arbetsgivaren anställningensäga medupp en
uppsägningstid månad.av en
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1984:309 utlands-från förordningenBestämmelsen har överförts om
avsedd.inteNågon saklig ändringFörsvarsmakten.styrkan inom är

bestämmandeFörsvarsmaktensfår enligtanställs utlandsstyrkani§ Den7 som
utlandsstyrkan.organisationsplantjänstegrad enligt förmilitärtilläggas

1984:309 utlands-förordningenöverförts frånharBestämmelsen om
avsedd.inteNågon saklig ändringFörsvarsmakten.styrkan inom är

Lön m.m.
enligt de grunderlönfår under tjänstgöringenanställd utlandsstyrkani§ En8

Försvarsmakten bestämmer.som
också tillutlandsstyrkanutomlands anställd ihar rättUnder förrättning en

särskildaDetbelopp bestämmer.tillägg med det regeringensärskiltett som
och bestämmasområdetjänstgör iskall lika för allatillägget sammasomvara

till följd tjänst-tjänstgöringstörhållandena detOmbeaktandemed avav
skall någotsärskilda skäl,omständigheter finnseller sär-andragöringens art

betalas.tillägg inteskilt
svensk valuta.särskilt tillägg utbetalas iochLön

1984:31FFSfrån förordningenhar överförtsBestämmelsen om
NågonFörsvarsmakten.utlandsstyrkan inomtill anställd iförmåner

avsedd.ändring intesaklig är
hörandeefterfattaslön skallbeslutRegeln att avomom

bort.har tagitsRikspolisstyrelsenfallArbetsgivarverket och i vissa av
andrahand hörunderFörsvarsmaktendockhindrar inteDetta att

det behövs.vid lönesättningmyndigheter om

Reseförmåner m.m.
levnadsomkost-ökadeutgår ersättning föri SverigeUnder tjänstgöring§9

Försvarsmakten.anställda inomgäller andramotsvarande vad förnader som

förmå-1984:31förordningen FFSParagrafen innebär 4-5att om
ochförtsFörsvarsmaktenanställd i utlandsstyrkan inom övertillner

avsedd.inteNågon saklig ändringsammanfattats. är

levnadsomkost-ökadeutgårutomlands ersättning fortjänstgöringUnder10 §
gäller vid1991:1754.utlandsreseförordningen Detsammaenligtnader resa

ledighetåter underförrättningsplatsen och änfrån tillSverige samt annan
semester.

kostnaderandraför änfår besluta ersättningFörsvarsmakten även somom
utomlands.de föranletts tjänstgöringenstycketförstai avavses om
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Den anställd i utlandsstyrkanär har for hel sexmånadersperiodvarjesom
till fri hemresa från åter.änstgöringsplatsen ochrätt en

anställdOm enligt riktlinjer från Förenta nationerna eller Organisationenen
for säkerhet och samarbete i Europa OSSE har med anhöriga tillrätt att ta
tjänstgöringsplatsen, utgår för kostnader med anledningersättningäven attav
anhöriga medföljer. Försvarsmaktens bestämmer storlek.ersättningens

Paragrafen innebär förordningen6-11 FFS l förmå-1984:3att om
till anställd i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten förts ochöverner

sammanfattats. Någon saklig ändring inte avsedd.är
Med de andrai stycket nämnda andra kostnaderna exempelvisavses

kostnader för bagage för visum och vaccination.transport samtav pass,

Semester m.m.
fråga11 § tillämpasI motsvarande bestämmelser for andrasemesterom som

anställda i Försvarsmakten.
Semesterledighet och ledighet beviljas Försvarsmakten. Försvars-annan av
makten skall därvid beakta de grunder kan beslutatsha natio-Förentasom av

eller Organisationen säkerhet OSSE.för och samarbete i Europanerna

Bestämmelsen innebär i princip förordningen FFS 1984:3122 §att
förmåner till anställd utlandsstyrkan Försvarsmakten förtsi inomom
Någon saklig ändring hindrarinte avsedd. Paragrafen inteöver. är att

också andra organisationers beslut beaktas.

sjukdomFörmåner vid eller skada
sjukvårdsförmåner12 § Under tjänstgöring får den anställdei Sverige not-

gällersvarande vad anställda Försvarsmakten. Underför andra i tjänst-som
utomlands får sjukvård förmångöring den anställde den mån motsvarandefri i

inte bereds honom i ordning.annan

Bestämmelsen innebär förordningen FFSi princip 16 § 1984:31att
förmåner till anställd i utlandsstyrkan Försvarsmakten förtsinomom

sakligNågon ändring inte avsedd.över. är

anställds arbetsförmåga på13 § Om nedsatt grund sjukdom skallären av
Försvarsmakten under hela sjukdomsperioden utbetala för förloradersättning
inkomst så den sammanlagda alltid uppgår till vad skulle haersättningatt som
utgått ersättningen beräknats på den anställde hadelön i den dåom pengar
sjukdomen inträdde.

Motsvarande skall gälla för tidigare anställd sjukdomen arbets-ären om en
skada kan hänföras till tjänstgöringen utlandsstyrkan och deninomsom om
tidigare anställde får lägre vad utgåttersättning skulle ersättningenän som om
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fall beräknasskall i dettaErsättningenpå lönen i utlandsstyrkan.beräknats
anställningsmånaden.helaför den sistalönen

rehabiliteringsåtgärderföremål föranställd tidigare anställdeller ärOm en
uppbäroch därvidFörsvarsmakteninomutlandsstyrkanenligt § lagen7 om

försäkringallmänlagenb eller kap. §enligt kap 22 7ersättning 3 7 § om
på motsvarandestyckenaoch andratillämpas första sätt.

utlandsstyrkananställda ideParagrafen syftar till att garantera samma
vidinkomstförlustförfå låg ersättningstå ellerskydd attmot att utan

utlandsstyrkan.anställda ifortfarandedesjukdom, voresom om
sjuk-lönarbetsförmågan,sjukdom, nedsättning samtBegreppen av

försäkring. Vadallmändomsperiod skall tolkas enligt lagen ärsomom
lagförslaget.i 6 §påarbetsskada skall bestämmas sätt angessomen
enskildadetill någotdirekt ersätt-paragrafen hänvisas inteI av

skallden inteförutformats på dettaharRegelnningssystemen. sätt att
vidavseende ersättningförändringarändras Varje gångbehöva görs

arbetsförmågan.nedsättning av
till ersättninganställdedenstycket rättFörsta som omsammager

ersättningsunderlagtillgodoräkna lönensighade fåtteller honhan som
helautbetalas underskallErsättningenså fallet.inte äratttrots

utlandsstyrkaniefter anställningensjukdomsperioden, dvs. även att
sjukevad denmellanjämförelseinnebärupphört. Detta göratt man en

inkomsten ifåtthadevad han eller honfår ochfaktiskt om
beräkningvidunderlaghade fått beaktasutlandsstyrkan avsom

andrapersonskadeavtalet,försäkring,allmänenligt lagenersättning om
mellanskillnaden.betalarkollektivavtal, och utatt manm.m.

anställningenefterdemskydd tillstycketandra attI ett somges
inträffat under tjänst-sjukdomgrundsjukskrivs påupphört somenav
Även de hararbetsskada. rätt attochgöringen är att som ensom anse

påberäknadersättningende fåttskulle ha utgåttvaduppbära omsom
underfall lönendettaMed lön iutlandstyrkan.hade ilön deden avses

anställningsmånaden.heladen sista
angivnaandra stycketochförstainnebär de istycketTredje att

rehabilitering.undertillämpas ocksåskyddsreglerna

riskgarantiStatens
ådragit sigutlandsstyrkananställdariskgaranti iikläder sig för14 § Staten som

utomlands.psykisk skada under tjänstgöringellerfysisk

Varkenersättning.ideellenligt riskgarantiErsättningen utgörstatens en
ersättningsbeloppen.därmed påavgifter skall utgåsocialaskatt eller
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1
15 Full§ ersättning enligt riskgarantin utgår vid skada som

inträffat under väpnad tjänstgöring eller då den anställde fullgjort annan
särskilt riskfylld tjänstgöring eller

orsakad krigshändelser eller andra utomordentliga händelserärannars av
har samband med fredsfrämjande uppdrag.ettsom

Vid skada i fall i första stycket inträffat underänannat som avses men som
tjänstgöring områdetinom för fredsfrämjande eller viduppdrag tillett resa

ifrån sådanteller område utgår ersättning med hälften beloppdeett av som
i 16 och 17 §§.anges
inträffad skadaEn skall sådan skada i förstaanses vara en som anges

stycket det inte omständigheterna framgår den haft andra orsaker.attom av

förAvgörande väpnad föreliggertjänstgöring deninteärom om
anställde för tillfället bär Vad istället tjänstgöring,ärvapen. som avses

innebär åtminstone beaktansvärd risk för våldsanvändning,som en
inklusive brukande egetav vapen.

Med särskilt riskfylld tjänstgöring tjänstgöring utförsavses som
den anställde beväpnad alls eller för självförsvar,utan att är änannat
innefattar personliga risker beror på den väpnadestoramen som som

konflikten. Ett exempel kan minröjning.vara
lcrigshändelser får innefattasI sådant och liknande,beskjutningsom

den anställde skadas han eller hon utlöser minaäven att närmen en
och för sig avseddi för någon Andra utomordentligasom var annan.

händelser kan sådant våld eller riktassabotage mot ut-avse som som
landsstyrkan från lokalbefollcningen, på grund stämningaratt motav
den fredsfrämjande insatsen piskats Vidare bör våld motupp. en an-
ställd i utlandsstyrkan för tillfället inte bär uniform innefattassom om
det kan ha utlösts på deltargrund den anställde deniattanses av
fredsfrämjande insatsen.

Trafikolyckor kan särskilt fordonsvåra bedöma. gårAttatt ettvar
efter beskjutning eller skadas klart sådana fallmineringvägen ärav av

då full enligtersättning riskgarantin bör utgå. det däremot gällerNär
kollisioner med fordon tillhör de stridande eller olyckorparternasom

kan direkt orsakade blivit försämrade påatt vägarnasom anses av
konflikten,grund exempelvis delar vägbanan saknas ellerattav av en

bro bedömningen lika enkel bedömningen börintesprängts, är men
ofta sluta i full ersättning ändå kan inte enbartDäremotatt utges.nog

sådant trafiken blivit farligare på grund de allmännaattsom av
trafikförhållandena sådant motiverar ersättningsägas attvara som
enligt riskgarantin utgår med halvt belopp.änmer

skallVad med området för det fredsfrämjande uppdragetsom avses
bör bakgrund de internationella överenskommelseravgöras ochmot av
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komma utgåkan alltsåErsättningdokument insatsen.andra attstyrsom
svenskadenutanför det områdeskada inträffatföräven somsom

har för.personalen ansvar
tvek-bedömningen iunderlättastycket har införts förTredje att
förersättningenförinnebär presumtionfall. Det viss att enensamma

första stycket.skall enligtinträffad skada utgå

med tolv bas-riskgarantinutgår enligtfull invaliditet ersättningVid16 §
två basbelopp underårligtutgår med belopplivräntabelopp. Dessutom ett om

uppgår tillinvaliditetsgradVid lägreresterande livstid.skadadesden som
beloppde lägrelivränta medutgår ochersättningminst fem procent som

invaliditetsgraden.motsvarar
gångutbetalasåretkronoruppgår till tolvLivränta än tusen enommersom

två gånger år.andra fall sker utbetalningmånad. I perper

invaliditetsgraden.påinvaliditet berorvidersättning utgårVilken som
omedel-fallabasbeloppsåledes tolvfull invaliditet kommerVid utatt

under denbasbelopp årtvådärefter livränta motsvarandeochbart per
Även avsedd kompenseralivräntanresterande livstid.skadades är att

skattefri.därförlidandet och skallpersonligaför det vara
hälftenstyckettill andraskadan hänföra 15 §Om utgesär att av nu

belopp.angivna

basbelopptolvmedenligt riskgarantinutbetalasVid dödsfall ersättning§17
kap. och 2i l2arvingarden avlidne efterlänmartill dödsboet, nämnssomom
make ellerefterlevandebasbelopp tillutgårärvdabalken. Dessutom sex

samboma harår ellersamboförhållandet minstsambo,maka ettvaratsamt om
bam.efterlevandetill varjeoch basbeloppbam, tregemensamma

vidriskgarantinenligtutgårbeskriver vilken ersättningParagrafen som
avkomlingarsyskonsellerföräldrar eller syskondet finnsdödsfall. Om

medeldödsboet.till Dessabasbeloppsläktingar utgår tolveller nämnare
finns make ellerdetarvsrättsliga regler. Omdärefter enligtfördelas
eller maka utgårmakeTillersättning.utgår ytterligaremaka och barn

makebasbelopp. Medefterlevande barnochbasbelopp till varje tresex
partnerskap.anställd registreratmed vilkenj ämställseller maka person
förolyckadedensambo medvaritVid bedömningen personav om en

heterosexuellellerhorno-förhållandet varitbetydelsesaknar det avom
art.

Även i 15 §vid skadorhalverasbeloppende angivna avsessomnu
andra stycket.
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Särskild till skadade och anhörigaersättning
skadats18 § underDen anställning utlandsstyrkani har under tid tesom en av

år det anställningenefter upphört till skadanersättning för orsakadeatt rätt av
sjukvårdskostnader han eller hon fortfarande varit anställd isom om
utlandsstyrkan.

Till anställd efter utgånganställningstidens genomgår läkarunder-som
sökning för utredning skada eller sjukdom uppkommit under tjänst-av om

utlandsstyrkangöring i eller läkarundersökning erhållaför invaliditetsintygatt
utgår ersättning för kostnader for undersökningen för uppehälle ochsamt resa,
tidsspillan efter grunder gäller frågai ersättning allmämasamma som om av
medel till vittnen m.fl.

Bestämmelsen förstai stycket innebär skadatsde underatt som
anställning i utlandsstyrkan under tid år efter anställningentre atten av
upphört har till sjukförmåner de fortfaranderätt samma som om VlI
anställda. De kostnader kommer dennaersättasattsom genom
bestämmelse i deprincip uppkommer vid vård inom denär som
allmänna vården.

Bestämmelsen i andra stycket innebär förordningeni princip 20 §att
FFS 1984:31 förmåner till anställd utlandsstyrkani inonom
Försvarsmakten förts Någon saklig ändring avsedd.inteöver. är

19 anställd utlandsstyrkan§ Om i så svårtförolyckats eller skadats sju:-atten
utgårhusvård krävs till deersättning anhöriga för skäligt antal till dtllresor

eller skadadeförolyckade uppehälle och tidspillan vid sådan eftersamt resa
grunder frågagäller i ersättning allmänna medel till vittnensamma som om av

m.fl.
fall i första fårI stycket Försvarsmakten skäligt bidragävensom avses ge

till kostnader för psykosocialt tillstöd anhöriga behov det.iärsom av

regeln förstaGenom i stycket får anhöriga till de anställda ersättnirg
för den förolyckats och för eller besöka denta emot mötaatt attsom

skadats svårt. Med anhörig har mycket närasom avses person som en
relation tillsocial den skadade eller avlidne. begränsning hirIngen
beträffande antalet riktmärke dockEtt kanangetts resor. vara en resa

månad.per
Genom andra stycket får Försvarsmakten möjlighet att ge

ekonomiskt bidrag till krisstöd eller psykosocialt stöd tllannat
ovannämnda anhöriga, dvs. i fall då den anställde dödats eller skadas

osvart.

.
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verksamhetUppföljande
Även åliggerefter det utlandsstyrkan upphört, det§ anställning i20 att en

anställd drabbats skadaFörsvarsmakten utreda tidigare inteatt att somaven
Utredningen skalllagen utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.i 10 § omavses

förhållandenaoch den motiveras underha den form omfattning ut-som av
dettaskall innefatta personlig kontakt, intelandstjänstgöringen. Den om av

kan obehövligt eller ogenomförbart.särskilda skäl anses
årkvarstår under efter detFörsvarsmaktens enligt stycket femförstaansvar

anställningen upphört.att

medha skall bestämmasutredningen skallomfattning och formVilken
samband med hem-tjänstgöringsförhâllandena varit. Itill hurhänsyn

bedömning enskildevilken risk denbörkomstsamtalen göras aven
tjänstgöringen varitefterreaktioner. Omdrabbas psykiskalöper att av

tillbegränsaskan utredningenodramatisk relativt lugn plats,helt på en
fall deperioden. deslutet Ianställde kontaktas brevledesden motatt av
efter-psykiskaleda tillför typiskt kanskadade sådant settutsatts som

kontak-personligaanledning tilldet däremot finnasreaktioner kan täta
ter.

obehövligt ellerdå detPersonlig kontakt skall ske ärutom ogenom-
infor-redan harFörsvarsmaktenObehövligt kan detförbart. omvara

Ogenomförbart kan detanställdes situation.den tidigaremation om
kontakt med Försvars-tidigare anställde sigden varjeavsagtomvara

rimligtdet inteutomlands ochhan eller hon flyttatmakten eller ärom
Försvarsmakten genomför besök.ettatt

rehabiliteringsørganisationFörsvarsmaktens
verksamhet förorganiseradlämpligFörsvarsmakten skall ha sätt att21 § en

utlandsstyrkan inom Försvars-lagenvad i 7-12genomföra omangessom
makten.

arbetsmiljölagenstyckettredjeden kap. 2Bestämmelsen i 3motsvarar a
motsvarandetillämpas påoch bör sätt.

uppgifterKoordinatörens
ingåruppgifterkoordinatörens22 § I att

debehandling ellerfår vård ochså hon denden skadade han ellerstödja att
behövs,hjälpmedel som

utlands-lagenenligtvad åligger Försvarsmakten 7-12till att omsomse
ändamålsenligtfullgörs påFörsvarsmaktenstyrkan inom sätt,ett

hans ellerskadadeoch denkontakter mellan Försvarsmaktensköta samt
anhöriga,hennes
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stödja den skadade hans eller hennes så fåranhöriga de den eko-samt att
nomiska ersättning kan utgå anledningmed skadan samtsom av
hjälpa den skadade med andra personliga angelägenheter inte kansom an-
stå och den skadade till följd tillstånd skäligen kansitt inte klarasom av
själv.

Koordinatörens grundläggande bör till Försvars-attattansvar vara se
rehabiliteringsansvarmaktens genomförs i enlighet med vad som an-

förts ovan.
detta skall koordinatörenkunna ske kan det också krävasFör att att

stödjer den skadade så han eller hon får den vård och behandlingatt
eller de hjälpmedel behövs. exempelkan till sigDet röra attsom om

kontakter med sjukvården till den skadade får vårdattgenom ense som
förhållandelämplig i till de framtida möjligheterna till rehabilitering.är
ocksåbör åligga koordinatören kontakterna mellanDet skötaatt

Försvarsmakten och den skadade hans eller anhöriga.hennessamt
Vidare bör koordinatören stödja den skadadebåde och hans eller

anhöriga de fårhennes så den ekonomiska kanersättning utgåatt som
med anledning skadan. viktig uppgift.Inte minst detta denFörärav en
skadade kan den trygghet ligger god ekonomiski kompensationsom en

betydelsefull. kontakternaDessutom torde de nödvändiga medvara
myndigheter och andra, vilket skulle den skadade mycket lång tidta

mycketoch kräva kraft, i de flesta fall kunna klaras enkelt ochav
densmidigt. Med ekonomiska allersättning kan utgå typsom avses av
detersättning finns rimlig grund den skadade har rättatt anta attsom

inklusivetill, ersättning försäkringar och privaträttsligaprivata rentur
deskadestånd. fall den skadade behöver juridiskt biträde börI

koordinatören kunna hjälpa rättshjälp,den skadade utnyttjaatt
rättsskydd och liknande.

Slutligen bör det ligga på koordinatören hjälpa den skadade medatt
sådana personliga angelägenheter ochinte kan anstå densom som
skadade till följd tillstånd skäligen klara själv.sitt inte kan Det kanav

sig bistå vid lån med skaffa denomläggning ellerrörat.ex. att attom av
skadade bostad.en ny

ochHandläggning överklagande
enligt23 § Ersättning 13-19 bestäms Försvarsmakten.av

Beslut enligt får10 överklagas hos allmän förvaltnings-13-19samt
Övrigadomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande kammarrätten.till

får överklagas.beslut inte

Bestämmelsen förstai stycket innebär i princip motsvarande be-att
stämmelse förordningeni FFS till1984:31 förmåner anställd iom



Författningskommentar 1851998:30SOU

saklig ändringförts NågonFörsvarsmaktenutlandsstyrkan inom över.
avsedd.inteär

gällerenligt förordningenbeslutfår deandra stycketEnligt er-som
förvaltningsdomstol.till allmänöverklagasenskildetill densättning

Tillämpningsföreskrifter
förord-dennatillämpningenföreskriftermeddelarFörsvarsmakten24 § avom

ning.

förordningen§27innebär i principstycketförstaBestämmelsen i att
inomutlandsstyrkananställdtill iförmåner1984:31FFS om

föreskrifter Försvars-KompletterandeförtsFörsvarsmakten över. av
fortsättningen.ibehövasmakten kommer ävenatt

förordningenjanuari 1999. Genomdenträder kraft lförordning i upp-Denna
ochFörsvarsmaktenutlandsstyrkan inom1984309förordningenhävs om

utlandsstyrkan inomanställdförmåner till i1984:31FFSförordningen om
Försvarsmakten.

13.4.avsnittSe
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