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Illustration Lage Lind

Du får hjälp om du råkar 		
ut för en arbetsskada
Alla vi som arbetar i Sverige kan få ersättning om vi
blir sjuka. Du som är privatanställd tjänsteman med
kollektivavtal får högre ersättning om du blir sjuk 		
och du kan ha rätt till ännu mer om du råkar ut för 		
en arbetsskada.
Om du blir sjuk kan du få upp mot
90 procent av din inkomst och om du
råkar ut för en arbetsskada kan du få
100 procent. Tanken med kollektivavtalen ITP och TFA är att du ska ha
råd att vara sjuk och att du inte ska
förlora ekonomiskt om du skadat dig
på jobbet.
I den här broschyren kan du läsa
om vad en arbetsskada är, vilken
ersättning du kan ha rätt till och hur
du gör för att ansöka om pengar.

Vad är egentligen PTK?
PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar
på uppdrag av 27 fackförbund. Vi förbättrar
villkoren och ökar kunskapen för privatanställda
tjänstemän.
3

Vilka försäkringar har du?
Du som arbetar i Sverige omfattas av flera försäkringar
som gäller om du råkar ut för en arbetsskada eller blir
sjuk av någon annan anledning.

• Sjukförsäkringen är lagstadgad och
gäller alla. Det är sjukförsäkringen
som ger dig rätt till sjukpenning
från Försäkringskassan och sjuklön
från arbetsgivaren om du blir sjuk,
oavsett anledning.

• Tjänstepensionen ITP är också bra
att känna till för dig som är privatanställd tjänsteman. Den innehåller
en sjukförsäkring som ger dig
pengar när du är sjuk, oavsett
anledning.

• Arbetsskadeförsäkringen är lagstadgad och gäller alla som råkar
ut för en arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen kan ersätta
kostnader för tandvård, särskilda
hjälpmedel, sjukvård utomlands
och inkomstförlust vid varaktig
arbetsoförmåga.
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en kollektivavtalad
försäkring som kompletterar det
lagstadgade skyddet. Du som är
privatanställd tjänsteman med
kollektivavtal omfattas av den här
försäkringen. Du ansöker om
ersättning från AFA Försäkring.
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Om du blir sjuk efter en 		
arbetsskada kan du få full 		
ersättning för förlorad inkomst.

Vad är en arbetsskada?

1. Olycksfall i arbetet
Olyckor som inträffar på arbetet och
som har samband med arbetet,
inklusive då du är på tjänsteresor
eller utbildning. För att en händelse
ska betraktas som ett olycksfall
ska själva förloppet vara kortvarigt,
ovanligt och oförutsett. Exempel
på olycksfall är att man ramlar eller
utsätts för hot och våld.
2. Olycksfall till och från arbetet
(färdolycksfall)
Olyckor som inträffar under den
vanliga färden till och från arbetet,
inklusive den delen av resan som
inkluderar att lämna barn på förskolan.
Om ett motorfordon är inblandat är
det istället trafikskadeförsäkringen
som ger ersättning. Exempel på
färdolycksfall är att man cyklar omkull
eller halkar på vägen till jobbet.

3. Arbetssjukdom
Fysiska eller psykiska sjukdomar som
man har fått genom jobbet, men som
inte är plötsliga olycksfall. Exempel
på arbetssjukdomar är ryggskador
orsakade av tungt arbete, cancer
eller allergi av att arbeta med farliga
ämnen samt hörselnedsättning på
grund av buller.
4. Smitta
Smitta som arbetsskada drabbar
anställda som hanterar smittämnen
eller tar hand om smittbärande
personer, till exempel sjukhuspersonal. Vanliga infektioner räknas
alltså inte som smitta. Exempel på
smitta är när den som arbetar på
sjukhus blir smittad av gulsot eller
TBC.

Hur mycket pengar får du?
Ersättningskollen.se har
svaret.
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Olycksfall i arbetet
EXEMPEL

Karl bröt handleden i
serverhallen

nsökan 		
Kom ihåg a
äkring!
till AFA Förs

Karl är 25 år och har just fått sitt
första jobb som programmerare på
ett IT-företag. En eftermiddag
snubblar han på en härva datorsladdar i serverhallen. Han faller
olyckligt och bryter handleden.
Karl får ersättning från TFA. Under
tiden han är sjukskriven får han
100 procent av sin vanliga lön.
Han får även ersättning för vård
och mediciner, sveda och värk och
kvarstående besvär.
Sjukskriven på heltid: 2 månader
Inkomst: 32 000/mån
Ersättning för inkomstförlust: 32 000/mån
(från arbetsgivaren, Försäkringskassan och
AFA Försäkring)

Olycksfall i arbetet

Ersättning för kostnader: 3 000 kronor
(läkarvård och mediciner)

• Inkomstförlust upp till 100 procent.

Ersättning för sveda och värk: 5 000 kronor
Ersättning för kvarstående besvär: 		
74 500 kronor
(5 procents medicinsk invaliditet).

Vid olycksfall i arbetet ersätter TFA

• Kostnader för vård, skadade kläder, 		
glasögon och liknande.
• Sveda och värk om man är sjukskriven
minst 31 dagar.
• Medicinsk invaliditet om man får bestående
funktionsnedsättning.
• Framtida kostnader som läkarvård och
hemhjälp.
• Rehabilitering och omskolning.
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Färdolycksfall
EXEMPEL

Cecilia cyklade omkull på
väg till jobbet
Cecilia är arkitekt. En morgon i
september cyklar hon omkull på
väg till jobbet. Cykeln blir helt
förstörd, byxor och jacka går sönder,
glasögonen blir sneda och hjälmen
behöver bytas ut. Dessutom slår hon
ut en framtand och skadar ena knät
så illa att hon blir sjukskriven i 45
dagar.
Cecilia får ingenting för förlorad
arbetsinkomst eller för att cykeln gick
sönder. Däremot får hon ersättning
från AFA Försäkring för de trasiga
glasögonen, kläderna och cykelhjälmen. Hon får också ersättning
för sveda och värk, eftersom hon är
sjukskriven mer än en månad. Från
Försäkringskassan får hon ersättning
för tandvårdskostnaden och från
AFA Försäkring får hon ersättning
för själva förlusten av tanden.
Ersättning för kostnader för glasögon,
kläder och cykelhjälm: 4 000 kronor.

Färdolycksfall
Den som råkar ut för ett färdolycksfall kan få
ersättning för kostnader men inte för förlorad
inkomst under akut sjuktid. Om arbetsförmågan
blir helt eller delvis nedsatt under lång tid
framöver kan man dock få rätt till ersättning för
framtida inkomstförlust.
Olyckor där motorfordon är inblandade räknas
inte som färdolycksfall, utan som trafikskador.
Sådana skador ska anmälas till fordonets
försäkringsbolag och kan ersättas av trafikskadeförsäkringen.

Ersättning för sveda och värk: 3 800 kronor.
Ersättning för tandskadan: 7 000 kronor.
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Arbetssjukdom
EXEMPEL

Håkan fick hörselnedsättning
Håkan 58 år har arbetat som maskinbefäl i maskinrummet på ett fartyg
i 35 år. Hans arbetsmiljö har varit
mycket bullrig. Man gjorde mätningar
och det visade sig att han, under en
arbetsdag, var utsatt för decibeltal
mellan 85–120 dB.
Under de 35 år som Håkan har arbetat
i maskinrummet har han inte alltid
använt sig av hörselskydd. I början
använde han lite vadd, som han
stoppade i öronen. Lotta som är
Håkans fru började tycka att ljudet
på teven var alldeles för högt, hon
skruvade ner, men då var Håkan
tvungen att höja för att kunna 		
lyssna på nyheterna. Till slut gick
Håkan till läkare och fick veta att
han hade fått en grav hörselnedsättning. Håkan behövde 		
även ordna med hörapparat.
Håkan ansöker om ersättning från 		
AFA Försäkring. De bedömer graden 		
av medicinsk invaliditet till 10 procent.
Ersättning för medicinsk invaliditet 		
(10 procent): 107 300 kronor.
Håkan fick också ersättning för kostnad för
hörselapparat från Försäkringskassan och
kostnad för läkarbesök från AFA Försäkring.

8

Arbetssjukdom
Arbetssjukdom är en arbetsskada som inte
beror på ett plötsligt olycksfall, utan på längre
påverkan av skadlig arbetsmiljö.
Det är Försäkringskassan som prövar
arbetssjukdomar. AFA Försäkring kan
självständigt pröva de arbetssjukdomar som
finns med på den så kallade ILO-listan om
sjukdomen varat i mer än 180 dagar.
Exempel på skadliga faktorer på ILO-listan
• buller
• vibrationer
• farliga ämnen.
Försäkringskassan kan ersätta till 		
exempel framtida inkomstbortfall 		
och särskilda hjälpmedel.

Rätt till ersättning vid dödsfall
Du som arbetar i Sverige omfattas av flera försäkringar som
gäller om du råkar ut för en arbetsskada eller blir sjuk av någon
annan anledning.

Begravningskostnader
Arbetsskadeförsäkringen ersätter
upp till 13 950 kronor (30 procent av
prisbasbeloppet, 2019). TFA ersätter
begravningskostnader som inte täcks
av andra försäkringar.

Engångsbelopp
Grupplivförsäkringen TGL betalar
ut ett engångbelopp på som mest
279 000 kronor (sex prisbasbelopp,
2019) till efterlevande. Beloppet
minskar efter 55 år.

Livränta
Om familjen har varit ekonomiskt
beroende av den som dött kan
efterlevande få ersättning för förlust
av underhåll i form av livränta från
den statliga arbetsskadeförsäkringen.
Även TFA kan ersätta förlust av
underhåll som inte täcks av övriga
försäkringar.
Ersättning för psykiskt lidande
Från TFA kan närstående efterlevande
få ersättning om dödsfallet leder
till psykisk chock eller andra
psykiska besvär. Närstående kan
då få ersättning för inkomstförlust,
merkostnader och psykiskt lidande.
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Vem gör vad?

Du som har skadats

Skyddsombud

• Anmäl det som inträffat till
arbetsgivaren och skyddsombudet.

• Skriv under anmälan till
Försäkringskassan.

• Gå till läkare för att kunna styrka
det som hänt medicinskt.

• Ta del av alla anmälningar om
arbetsskador.

• Spara alla kvitton och intyg som
hör ihop med arbetsskadan.

• Se till att arbetsgivaren vidtar
åtgärder för att förhindra liknande
arbetsskador.

• Anmäl arbetsskadan till AFA
Försäkring för att söka ersättning
från TFA.
• Gör eventuellt en egen anmälan till
Försäkringskassan för att söka
ersättning från den statliga
arbetsskadeförsäkringen.
Arbetsgivare
• Anmäl skadan till Försäkringskassan.
• Komplettera och underteckna
den skadades anmälan till AFA
Försäkring.
• Vidta åtgärder för att förhindra
liknande arbetsskador, efter
diskussion med skyddsombudet.
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Försäkringsinformatör
• Se till att dina kollegor anmäler
alla tillbud till skyddsombud och
arbetsgivare, även om händelsen
inte leder till sjukskrivning.
• Hjälp dina kollegor att hitta
information om vilka försäkringar
som gäller vid arbetsskada.

Du kan få praktisk hjälp att fylla
i blanketter och formulera dig
av försäkringsinformatören,
skyddsombudet eller
arbetsgivaren.

Anmäl arbetsskada

...till Försäkringskassan

...till AFA Försäkring

Arbetsgivaren anmäler arbetsskadan
till Försäkringskassan, enklast på
anmälarbetsskada.se.

Du som är skadad ska anmäla det till
AFA Försäkring om du vill söka ersättning för inkomstförlust, kostnader,
sveda och värk, olägenheter och
bestående men.

Du som är skadad ska anmäla skadan
till Försäkringskassan om du vill
ansöka om ersättning för tandvård,
särskilda hjälpmedel, sjukvård
utomlands och inkomstförlust vid
varaktig arbetsoförmåga.

Anmälan görs på AFA Försäkrings
kundwebb afaforsakring.se.
Bifoga till ansökan:
• läkarintyg
• arbetsgivarens arbetsskadeanmälan
till Försäkringskassan
• kvitton på kostnader i samband
med arbetsskadan.
Arbetsgivaren kompletterar din
anmälan och skriver under.
AFA Försäkring tar emot din anmälan.
En handläggare går igenom din
anmälan och hör av sig om du
behöver komplettera något.
AFA Försäkring skickar ett beslut till
dig när utredningen är färdig.
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Vill du veta mer?

Ditt fackförbund ger dig 		
en starkare röst på jobbet
PTK består av 27 fackförbund som
samverkar. Vänd dig till ditt fackförbund om du har frågor om ditt
kollektivavtal.
Försäkringskassan
Anmäl arbetsskada på Försäkringskassans sida anmälarbetsskada.se
eller läs mer om den lagstadgade
arbetsskadeförsäkringen på 		
forsakringskassan.se.
AFA Försäkring
Vänd dig till afaforsakring.se för att
anmäla en arbetsskada eller läsa mer
om trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA.
Ersättningskollen
På ersättningskollen.se får du koll
på hur mycket pengar du kan få
om du blir sjuk eller råkar ut för ett
olycksfall. Sidan är ett samarbete
mellan AFA Försäkring, Försäkringskassan och Svensk Försäkring.
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PTK Handbok om försäkringar
I handboken hittar du allt du behöver
veta om ditt lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskydd. Beställ
eller ladda ner handboken på ptk.se.
PTK bryr sig om din tjänstepension
PTK förhandlar med Svenskt Näringsliv om villkoren för din tjänstepension.
Det är vi som ser till att det blir så bra
som möjligt för dig.
På rådgivningstjänst.se får du gratis
rådgivning om sjukförsäkringar, efterlevandeskydd och ålderspension.
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PTK förhandlar kollektivavtal och
utbildar privatanställda på uppdrag
av 27 fackförbund.
Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK
Fysioterapeuterna
Förbundet Folkhögskollärarna
Journalistförbundet
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund
Ledarna
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Teaterförbundet
Unionen
Vårdförbundet.

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av
27 fackförbund som samverkar. Tillsammans arbetar vi för att
privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och
en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal
och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning,
inflytande och arbetsmiljö. Vi representerar 860 000
medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner
anställda omfattas av våra kollektivavtal.
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