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Om du blir skadad på jobbet

Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig 
facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor 
på jobbet varje dag.

Därför har facket förhandlat med arbets-
givarna om försäkringen Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, TFA. Den är ett viktigt tillägg 
till socialförsäkringarna och den gäller på alla 
arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Kol-
lektivavtalet är alltså viktigt. Det skyddar dig!

TFA-försäkringen gäller från första arbets-
dagen. Du kan få ersättning vid olycksfall i ar-
betet, färdolycksfall, arbetssjukdomar och vissa 
smittsamma sjukdomar. Vid arbetssjukdom 
gäller försäkringen även om du slutat på det 
jobb som gjorde dig sjuk, vid asbestcancer även 
efter 75 års ålder.

Vilken eller vilka ersättningar som du kan få 
från försäkringen beror bland annat på typ av 
arbetssskada.
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Om du drabbats av olycksfall
Ersättning för inkomstförlust

Om skadedagen är efter den 31 mars 2012 får 
du ersättning för din inkomstförlust från första 
sjukdagen – inklusive karensdagen. Vid ska-
dedatum tidigare gäller krav på minst 15 dagars 
sjukskrivning.

TFA går in och täcker de delar av din in-
komst som du inte får ersättning för från annat 
håll, till exempel från arbetsgivaren som sjuk-
lön och från Försäkringskassan som sjukpen-
ning på normal- eller fortsättningsnivån. Du får 
ersättning också för inkomstdelar över taket 
för sjukpenninggrundande inkomst.

Övriga ersättningar från TFA

Från TFA kan du också få ersättning för kost-
nader och annat till följd av olyckan. Tänk på 
att spara alla kvitton! Exempel på sådant som 
kan ersättas är läkar- och sjukvårdskostnader 
samt skadade glasögon och kläder.
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För kostnadsersättning fanns tidigare ett 
karensbelopp – en ”självrisk” – på 500 kronor. 
LO och Svenskt Näringsliv har dock förbättrat 
villkoren, så i skadefall efter den 31 mars 2012 
tas inget karensbelopp ut.

Du kan också få ersättning för sveda och 
värk, men i regel bara om du har varit arbets-
oförmögen i minst 31 dagar.

Om du råkat ut för ett färdolycksfall
Olycksfall på den direkta vägen till eller från 
arbetet omfattas också av TFA. Undantag:  
Trafikskador där ett trafikförsäkringspliktigt 
fordon varit inblandat. Har du exempelvis bli-
vit påkörd, måste du söka ersättning från det 
försäkringsbolag där fordonet är trafikförsäkrat.

Vid andra färdolycksfall kan du få ersättning 
från TFA för bland annat kostnader samt sveda 
och värk – men inte för inkomstförlust under 
sjukpenningtid.
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Om du drabbats av arbetssjukdom
Ersättning för din inkomstförlust lämnas bara 
från AGS, som kompletterar sjukpenningen 
under sjukdag 15–360. För att få ersättning från 
TFA krävs att du fortfarande är sjuk efter 180 
dagar och att din arbetssjukdom:

• är godkänd av Försäkringskassan

• eller finns upptagen i ILO-konvention nr 121. 
– Gäller bland annat hörselskador, vibra-
tionsskador, sjukdomar orsakade av olika 
kemikalier, sjukdomar i andningsorganen 
 orsakade av olika ämnen, silikos, asbestos 
m m.  Arbetssjukdomen måste också vara 
godkänd av AFA Försäkring.

Om din sjukdom är klassad som arbetssjukdom 
kan du få ersättning för skäliga merkostnader  
i form av exempelvis läkar-/sjukvård och  
hemhjälp.

Observera! För att få ersättning för sveda och 
värk för arbetssjukdomar som visat sig från och 
med den 1 maj 2003, måste du kunna visa att 
arbetsgivaren har vållat skadan.
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Vållandeprövning – gäller arbetssjukdomar

Om du kan visa att arbetsgivaren eller en  
arbetskamrat är ansvarig för skadan, har du  
rätt till full kompensation. Vållandefrågan  
prövas av en särskild Vållandenämnd, om du 
begär det. 

Förutsättningen är att din sjukdom är god-
känd som arbetsskada av Försäkringskassan 
eller står upptagen på den så kallade ILO-listan 
över arbetssjukdomar. Om Vållandenämnden 
be dömer att arbetsgivaren vållat skadan, får du 
full ersättning för din inkomstförlust och dina 
kostnader samt sveda och värk. 

Ersättning vid invaliditet
Ersättning för inkomstförlust

TFA lämnar ersättning enligt skadestånds-
rätts liga regler för framtida inkomstförluster 
som inte ersätts av livränta från arbetsskade-
försäkringen eller på annat sätt. Exakt hur stor 
ersättningen blir beror på hur din invaliditet 
bedöms och hur din situation ser ut.
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Ersättning för lyte och men

Med ”lyte och men” menas ett lidande och obe-
hag som blir bestående för framtiden. Ersätt-
ningens storlek bestäms efter vilken grad din 
funktionsnedsättning bedöms ha och din ålder.

Ersättning för särskilda olägenheter

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrätts-
liga regler, utifrån din skada och din situation. 
Ersättningen lämnas bara i svårare skador och 
om skadan har medfört en hög  anspänning.

Ersättning för skador som påverkat utseendet

Du kan få ersättning om du förlorar en kropps-
del, till exempel om ett olycksfall leder till am-
putation. Du kan också få ersättning för ärr.

Vid dödsfall på grund av arbetsskada
Till make, registrerad partner, sambo, barn 
lämnas ersättning för förlust av underhåll.
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Vissa nära anhöriga har också rätt att få 
ersättning för psykisk chock eller andra 
 psykiska besvär till följd av dödsfall på grund 
av arbetsskada.

Så anmäler du arbetsskada
När du råkar ut för en arbetsskada ska du alltid 
anmäla skadan direkt. Tänk på att även om du 
inte får besvär direkt efter skadan, kan senare 
uppkomna besvär lättare bevisas hänga sam-
man med skadan om det finns en anmälan.

Du anmäler din skada till arbetsgivaren och 
Försäkringskassan.

Skicka samtidigt en anmälan till AFA För-
säkring, antingen via kundwebben på www.
afaforsakring.se/kundwebb eller på pappers-
blankett som du kan ladda hem från www.afa-
forsakring.se eller beställa på tel 0771-88 00 99.
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Bilagor: läkarintyg och fullmakt

Om du har läkarintyg på sjukfrånvaro, skicka 
en kopia till AFA Försäkring (på kundwebben 
kan du skicka den elektroniskt). Sänd också 
in kvitton på olika kostnader, till exempel för 
läkar- och sjukvård.

Glöm inte heller bort fullmakten! Du måste 
fylla i en sådan för att AFA Försäkring ska 
kunna ta del av Försäkringskassans beslut i ar-
betsskadeärendet. Detta är viktigt för att AFA 
Försäkring ska kunna fatta ett snabbt och kor-
rekt beslut beträffande dina ersättningar

Behöver du hjälp så tala med din fackliga 
försäkringsinformatör eller ditt lokala fack. 



Egna anteckningar
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