Att tänka på i samband med
arbetsskada/sjukdom
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arbetssjukdom och behöver anmäla
detta till Försäkringskassan och AFA
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Vad behöver du tänka på i samband
med arbetsskada?
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Om du råkat ut för arbetsskada, var noga med att händelsen registreras
som olycksfall i PIA-systemet, detta oavsett om det medfört frånvaro
eller inte.
Gör skadeanmälan till Försäkringskassan och AFA. Ansvarig är
företaget representerat av sektionschefen, skyddsombud ska också
medverka. Kontakta AHSO för hjälp. Använd stöd på intranätet.
Vid olycksfall där fordon, exempelvis truck, är inblandat skall anmälan
göras via företagets trafikförsäkring. Kontakta AHSO för hjälp och info.
Spar alltid egna kopior av läkarintyg och övrig dokumentation, som
beskriver vad du råkat ut för.
Spara alla kvitton på utgifter i samband med arbetsskadan, dessa ska
bifogas TFA-anmälan.
Från och med den 1 april 2012 gäller nya villkor för TFA, som innebär
att AFA ersätter för inkomstförlust från dag 1 vid frånvaro till följd av
olycksfall. Även självrisken på 500 kr vid utbetalning av ersättning är
borttagen. Ersättningen för inkomstförlust grundar sig på SGI
(SjukpenningGrundande Inkomst). Olycksfall som inträffat senast 31
mars 2012 omfattas av de gamla villkoren.
Om du på grund av arbetsskada har en sjukskrivningstid överstigande
31 dagar är du berättigad till ersättning för ”Sveda och värk” från AFA,
om skadan godkänts av dem.
Om dina arbetsförhållanden ändras och du får nedsatt lön med minst en
femtondedel till följd av arbetsskada ska en ansökan om livränta göras
till försäkringskassan.
Kostnader för tandskador på arbetet ersätts av Försäkringskassan.
Kontakta AHSO för hjälp.
Om det gäller sjukdom och du varit sjukskriven mer än 14 dagar ska du
göra en AGS-anmälan om du är kollektivanställd. Du får hjälp med
anmälan på Pappers expedition. Se även stöddokumentet ”Att tänka på
vid sjukdom”
Under rubriken ”Personal och Hälsa” på KP Insite finns länkar till
Försäkringskassan och AFA. Här kan du fördjupa dig i sjukskrivningsregler, försäkringsvillkor mm.
Arbetssjukdom, exempelvis bullerskada, skall också anmälas till
Försäkringskassan och AFA. Kontakta AHSO för mer information.
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