
Checklistan är tänkt som en 
hjälpreda och vägledning i hur 
man ska gå tillväga vid anmälan 
av sjukdom och olycksfall på 
jobbet samt på fritiden. Se 
kategori och följ pilarna nedåt.

Checklista
Vid anmälan av olycksfall och sjukdom

Försäkringskassan
Arbetsgivaren anmäler

Din arbetsgivare anmäler arbetsskada 
till Försäkringskassan via blankett

eller webb.
Vid svårare olyckor ska även anmälan 

göras till Arbetsmiljöverket.

TFA
Den skadade anmäler

Drabbas du av ett olycksfall under 
arbetstid eller till och från arbetet, 
ska du också göra en anmälan till 
AFA Försäkring. Anmälan gör via 

webb eller blankett.

Anmälan ska göras inom 10 år från 
skadedag

TFA
Kan lämna ersättning för:

 • Inkomstförlust
 • Kostnader
 • Sveda och värk (efter 31 dagar)
 • Tandskador
 • Medicinsk invaliditet (efter 18 mån)
 • Ärr (efter 18 mån)

Folksam

Om du skadar dig genom ett olycksfall 
på fritiden, kan du ha rätt till ersättning 

från Moff – medlemsolycksfall fritid. 
Förutsatt att du fått vård på ex. 
vårdcentral, akutmottagning.

Folksam
Den skadade anmäler

Den skadade anmäler till Folksam
på telefon 0771 - 950 950,

eller via webben.

Anmälan ska göras inom 10 år från 
skadedag

Folksam
Moff - medlemsolycksfall fritid

kan lämna ersättning för:

 • Kostnader
  olycksfallsersättning, akutersättning,
  sjukhusvistelse, rehabilitering, tandskador  
  och övriga kostnader.

 • Kroppsskada
 • Medicinsk invaliditet (efter 2 år)
 • Kristerapi (10 samtal)

Försäkringskassan
Arbetsgivaren anmäler

Om du blir sjukskriven mer än 14 dagar 
kan du ha rätt till sjukpenning från 

Försäkringskassan. Arbetsgivaren tillser 
att anmälan görs mellan dag

15 - 21 i sjukperioden.

AGS
Den sjuke anmäler

Om du är sjukskriven mer än 14 dagar 
kan du ha rätt till ersättning från

AGS - avtalsgruppsjukförsäkringen.
Anmälan gör du till AFA Försäkring via

webb eller blankett.

 Ersätter bland annat vid:

 • Sjukpenning
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning

Folksam
Sjuk- och efterlevandeförsäkring 

(tillval medlem 71 kr/mån)
 
 Kan lämna ersättning för:

 • Arbetsoförmåga (efter 90 dgr)
 • Kostnadsersättning (efter 90 dgr)
 • Vissa diagnoser (50 000 kr/diagnos)
 • Dödsfall (200 000 kr)

Vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats eller kontakta 
en handläggare på ditt avdelningskontor.

Vid frågor – vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats eller kontakta ditt avdelningskontor.

Sjukfrånvaro
Som överstiger 14 dagar
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Olycksfall
Under arbetstid


