
Har du blivit skadad eller sjuk  
på grund av ditt arbete?

Tänk på det här  
om du har blivit skadad 

eller sjuk på grund av 
ditt arbete!

Har du blivit skadad eller sjuk på grund 
av ditt arbete? Då är det viktigt att din 
arbetsgivare anmäler det till försäkrings-
kassan. Om din arbetsgivare har kollektiv-
avtal kan du även få ersättning från den 
kollektivavtalade försäkringen.

Du måste då själv ansöka om ersättning från 
AFA Försäkring. Nedan hittar du information 
om vad som klassificeras som arbetsskada och 
hur anmälan går till.

Vad är en arbetsskada?
Med arbetsskada avses en personskada som upp-
kommit genom olycksfall i arbetet, färdolycksfall, 
arbetssjukdom eller smitta. 

Anmäl en arbetsskada
Om du råkar ut för en arbetsskada så ska du 
informera din närmaste chef och ditt skyddsom-
bud om skadan. Din arbetsgivare har en lagstad-

gad skyldighet att anmäla varje misstanke om 
arbetsskada till Försäkringskassan. Du kan anmäla 
din arbetsskada själv om din arbetsgivare inte gör 
det. Kontakta ditt skyddsombud eller ditt arbets-
platsombud om du vill få hjälp med din anmä-
lan. Anmälan kan göras i Försäkringskassans och 
Arbetsmiljöverkets gemensamma webbformulär.
   Om din arbetsgivare har tecknat kollektiv-
avtal så omfattas du även av en kollektivavtalad 
arbetsskadeförsäkring. Du ska i så fall även göra 
en anmälan om arbetsskada till AFA Försäk-
ring. Du ansvarar själv för att en sådan anmälan 
görs. Din arbetsgivare är inte skyldig att anmäla 
arbetsskadan till AFA Försäkring och du riskerar 
därför att gå miste om ersättning om du inte 
själv anmäler skadan.
   Den kollektivavtalade försäkringen ger ett 
utökat skydd vid arbetsskada än det som följer av 
lag och det är därför viktigt att du gör en anmä-
lan till AFA Försäkring även om du blivit nekad 
ersättning av Försäkringskassan.

Arbets- 
terapeuter

får vardagen
att funka!



   Om det är fråga om ett färdolycksfall och ska-
dan omfattas av trafikförsäkringen så ska du även 
anmälan skadan till trafikförsäkringsbolaget. 

Ansöka om ersättning 
Att din arbetsgivare har anmält din arbetsskada 
till Försäkringskassan innebär inte att Försäk-
ringskassan prövar din rätt till ersättning. Du 
måste själv ansöka om ersättning. Du hittar mer 
information om hur du ansöker om ersättning 
på Försäkringskassans webbplats.
   Om du omfattas av en kollektivavtalad arbets-
skadeförsäkring så ska du även ansöka om er-
sättning från AFA Försäkring. Du kan ha rätt till 
ersättning från den kollektivavtalade försäkring-

en även om du har blivit nekad ersättning från 
försäkringskassan. Du  ansöker om ersättning på 
AFA Försäkrings webbplats.

Länkar
Anmäl arbetsskada:  
anmalarbetsskada.se

AFA Försäkring:  
afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsa-
kring/las-mer-och-anmal/

Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/
sjuk/om-du-har-skadat-dig-i-arbetet

Starkare tillsammans!
Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet  
för dig som är eller studerar till arbetsterapeut.

Kontakt 
Telefon 08 507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se
arbetsterapeuterna.se


