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Risk för långvarig sjukfrånvaro – minst skillnad mellan kvinnor
och män i Skånes län
AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande
rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risk för långvarig
sjukfrånvaro finns i Skånes län. I Dalarnas län är skillnaden mellan könen störst.
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– Den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Skåne län, med en skillnad på drygt 10 sjukfall per
1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Och den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Dalarnas län, där skillnaden var nära 16
sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Högst risk för långvarig sjukfrånvaro i Västmanlands län och lägst risk i Stockholms län

– Totalt var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Västmanlands län med 25,9 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i
Stockholms län med 17,9 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

– Kvinnor hade 2018 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2018 var risken för kvinnor högst i
Västmanlands län med 33,5 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 24,0.

Även för män var risken högst i Västmanlands län med 18,3 och lägst i Stockholms län med 11,9.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och
inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Anna Weigelt.

Mer information:

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020. Rapporten visar 2018 års siffror, då det sker en
eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/rapporter.Mer information från webbinariet där årsrapporten presenterades finns på
afaforsakring.se.

Se andra aktuella rapporter från AFA Försäkring här. 
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