HEMMA/JUPITER. TRYCK: Modintryckoffset 2012

Anmäl alltid arbetsskador
till Försäkringskassan och
AFA Trygghetsförsäkring!
När du fyller i skadeanmälan till Försäkringskassan och
AFA Trygghetsförsäkring tänk på följande;

❏❏ Vid olycksfall, beskriv utförligt vad som gick fel. Bifoga

om möjligt gärna ritning eller fotografi på olycksplatsen.
Även skada vid färd till och från arbetet kan vara en
arbetsskada. Anmäl olycksfallet så snart du kan, vänta
inte med anmälan!

❏❏ Vid arbetssjukdom, beskriv utförligt hur arbetsmiljön
har orsakat dina besvär. Ta hjälp av skyddsombudet.
Ange när besvären visade sig första gången.

❏❏ En trafikolycka kan också vara en arbetsskada om det
sker i arbetet eller på väg till eller från arbetet.

❏❏ Sök läkare så snart besvären uppstår eller blir allvarliga.
Att vänta med läkarbesök och ”kämpa på” i arbetet
kan försvåra skaderegleringen. Om du misstänker att
besvären orsakats av arbetet så informera läkaren om
det. Be att detta antecknas i din journal.

❏❏ Vid sjukskrivning måste du kontrollera att läkare

på sjukskrivningsintyget tydligt anger på vilket sätt
besvären sätter ned din arbetsförmåga.

❏❏ För gärna ”dagbok” över besvärsutveckling, läkar

besök, hur det har gått att arbeta med besvären eller
när du har varit sjukfrånvarande.

❏❏ Tag kopia på alla handlingar du skickar till Försäkrings

kassan, AFA Trygghetsförsäkring eller andra mottagare.

❏❏ Spara alla kvitton för läkarvård, medicin och sjukresor
etc. för kommande skadereglering.

❏❏ Ta gärna hjälp av en facklig förtroendeman eller ett

skyddsombud vid frågor eller oklarheter runt vilka
försäkringsförmåner du har samt hur du ska gå tillväga
vid kontakt med Försäkringskassan och AFA Trygg
hetsförsäkring.

Olof Palmes gata 29, 7 tr. Box 1155, 111 81 Stockholm.
Tel 08-676 63 00. www.fackjuridik.com

DU HAR
RÄTT TILL
ERSÄTTNING
FÖR DIN
ARBETSSKADA!

ANMÄL ALLTID
ARBETSSKADOR!

Vi företräder enskilda m
 edlemmar
i facket som har fått juridiska eller
försäkringsrättsliga problem på
arbetet. Vi har även k ontakt med
kunniga läkaresom vid behov kan
göra medicinska b
 edömningar.

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat kraftigt
de senaste åren. Det rör sig om en halvering på bara
några år. Detta trots att arbetsmiljön inte förbättrats
i samma utsträckning. Ur facklig synvinkel är det
olyckligt om det framstår som att arbetsmiljöproblemen har minskat om det inte avspeglar verkligheten.
Det gör det svårare att flytta fram positionerna i fackets arbetsmiljöarbete. För fackets medlemmar är det
också en stor ekonomisk skillnad om sjukdomsbesvär
klassas som en arbetsskada jämfört med ”vanlig”
sjukdom. Detta gäller särskilt nu när sjukförsäkringen avsevärt har försämrats.
De senaste åren har kunskapsläget utvecklats när
det gäller olika arbetssjukdomar och belastningsskador. På många områden har det inneburit att det har
blivit lättare att få en arbetssjukdom klassad som arbetsskada. Detta var också syftet med de nya, lättare
bevisregler som infördes år 2002 i lagstiftningen om
arbetsskador.
En villkorsändring från den 1 april 2012 hos AFA
Trygghetsförsäkring ger nu möjlighet till 100 procent
ersättning för inkomstförlust från första dagens sjukskrivning vid arbetsolycksfall. Självrisken på 500 kr
vid kostnader tas också bort vilket gör att kostnader
ersätts från första kronan.
Under år 2011 vann juristerna på LO-TCO Rättsskydd 157 arbetsskadeärenden med ett genomsnittligt utfall på 657 000 kr/ärende.

Vi vill därför uppmana alla att
anmäla sina besvär som arbetsskador eftersom fördelarna med
detta är många. Framför allt är det
• av stor ekonomisk betydelse för den enskilde
medlemmen att få sin skada klassad som arbetsskada samt
• nödvändigt för ett bra, verklighetsförankrat och
effektivt arbetsmiljöarbete – både på den lokala
arbetsplatsen och i samhället i stort – att få alla
arbetsskador dokumenterade.

I tvister kan medlemmar beviljas
facklig rättshjälp av sitt fackförbund.
Ofta innebär detta att en jurist från oss
företräder medlemmen i domstol.

Efter anmälan om arbetsskada kan du söka ersättning i form av arbetsskadelivränta. Ersättning kan
lämnas från Försäkringskassan vid till exempel dessa
situationer:
• Du har sjukpenning och det går att se att du
kommer att vara sjukfrånvarande minst ett år
framåt. Om du anser att dina besvär är orsakade av
arbetet ska du söka arbetsskadelivränta.
• Du blir omplacerad eller byter till ett annat eller
lättare arbete därför att du inte kan stanna kvar i
ditt ordinarie arbete. Om du anser att dina besvär
är orsakade av arbetet ska du söka omplaceringslivränta om du gör en varaktig inkomstförlust på
minst en fjärdedels prisbasbelopp, cirka 11 000 kr.
• Du har beviljats varaktig sjukersättning helt eller
delvis. Om du anser att dina besvär är orsakade av
arbetet ska du söka arbetsskadelivränta.
Hos AFA Trygghetsförsäkring kan du vid en arbetsskada få ersättning för inkomstförlust, kostnader
samt sveda och värk. Får du kvarstående besvär kan
du få ersättning för medicinsk invaliditet (lyte och
men) samt anspänning i arbetet och i din dagliga
livsföring i övrigt.

KVALIFICERAD JURIDISK HJÄLP VID ARBETSSKADOR

När det uppstår tvister och problem med att få besvär
godkända som en arbetsskada är det viktigt att kunna
få hjälp av kvalificerade jurister.
Den som är medlem i ett fackförbund har möjlighet att få facklig rättshjälp. Det innebär oftast att
medlemmen får hjälp av en jurist från LO-TCO
Rättsskydd. Den som vill ha rättshjälp ska vända sig
till sin fackliga organisation. Det är alltid förbundet
som beslutar om det ska beviljas facklig rättshjälp och
om ärendet ska skickas till oss. Förbunden beviljar
normalt rättshjälp utom i ärenden som bedöms som
närmast omöjliga att nå framgång i.
VAD GÖR JURISTERNA PÅ LO-TCO RÄTTSSKYDD?

Juristerna hos LO-TCO Rättsskydd är specialiserade
på arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, det vill säga på
tvister som rör arbetet. Vårt mål är att erbjuda högsta
möjliga juridiska kompetens och service till fackförbunden och deras medlemmar. Vi är Sveriges största
och mest erfarna juridiska byrå när det gäller arbetsrätt och socialförsäkringsrätt.
Försäkringsrättsenheten driver ärenden som rör
rätt till sjukpenning, arbetslöshetsersättning, arbetsskadeersättning och andra socialförsäkringsärenden.
Vi driver också skadestånds- och trafikskadeärenden
gentemot försäkringsbolag. Vi har även kontakter
med kunniga läkare som vid behov kan göra medicinska bedömningar.
Vi hjälper vanliga människor att få rätt. Vi försöker
dessutom påverka rättsutvecklingen i en för arbetstagarna positiv riktning. Varje år brukar vårt arbete
inbringa cirka 300 miljoner kronor åt medlemmarna i
facket. Det lönar sig att vara medlem!
Mer information kan du få på vår hemsida
www.fackjuridik.com.

