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Försäkringsvillkor m m

§1För trygghetsförsäkring vid ar-
betsskada för anställda hos

kommuner, landsting/regioner, Svens-
ka kyrkan m fl (TFA-KL) gäller dessa
försäkringsvillkor samt de gemen-
samma försäkringsvillkoren för AGS-
KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseför-
säkring. I övrigt gäller de bestämmel-
ser som fastställts av AFA Trygg-
hetsförsäkring i enlighet med över-
enskommelser mellan de centrala
parterna på det kommunala avtals-
området.

§2 Försäkringstagare är arbetsgi-
vare som tecknat försäkring

om TFA-KL.

Skadefall som omfattas
av TFA-KL

§3 Om anställd under försäk-
ringstiden drabbas av person-

skada som är att anse som arbetsska-
da enligt lagen om arbetsskadeförsäk-
ring (LAF) äger han rätt till ersätt-
ning på sätt som anges nedan.

Med arbetsskada förstås skada till
följd av olycksfall eller annan skadlig
inverkan i arbetet enligt LAF. Med
annan skadlig inverkan avses inver-
kan av en faktor som med hög grad av
sannolikhet kan ge upphov till en så-
dan skada som den försäkrade har.

Med arbetssjukdom förstås arbets-
skada som beror på annat än olycks-
fall. Arbetssjukdom anses ha inträffat
den dag då skadan visat sig.

Som arbetsskada anses inte en skada
av psykisk eller psykosomatisk natur
som är en följd av en företagsnedläg-
gelse, en arbetstvist, bristande upp-
skattning av den försäkrades arbets-
insatser, vantrivsel med arbetsuppgif-
ter eller arbetskamrater eller därmed
jämförliga förhållanden.

Olycksfall vid färd till eller från ar-
betsstället räknas som olycksfall i ar-
betet, om färden föranleddes av och
stod i nära samband med arbetet (s k
färdolycksfall). Färdolycksfall som
täcks av trafikskadelagen berättigar
dock ej till ersättning enligt dessa vill-
kor.

Har skada som beror på annat än
olycksfall framkallats av smitta, an-
ses den som arbetsskada i den mån
regeringen föreskriver det.

Om den som omfattas av TFA-KL har
varit utsatt för olycksfall eller annan
skadlig inverkan i arbetet, skall skada
som han har ådragit sig anses vara
orsakad av den skadliga inverkan, om
övervägande skäl talar för det.

Fr o m 2002-07-01 gäller följande:

§3 Om anställd under försäk-
ringstiden drabbas av person-

skada som är att anse som arbetsska-
da äger han rätt till ersättning på sätt
som anges nedan.

Med arbetsskada förstås skada till
följd av olycksfall (arbetsolycksfall)
eller annan skadlig inverkan (arbets-
sjukdom) i arbetet. En skada skall
anses ha uppkommit av sådan orsak,
om övervägande skäl talar för det.
Arbetssjukdom anses ha inträffat den
dag då skadan visat sig.

Som arbetsskada anses inte en skada
av psykisk eller psykosomatisk natur
som är en följd av en företagsnedläg-
gelse, bristande uppskattning av den
försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel
med arbetsuppgifter eller arbetskam-
rater eller därmed jämförliga förhål-
landen.

Olycksfall vid färd till eller från ar-
betsstället räknas som olycksfall i ar-
betet, om färden föranleddes av och
stod i nära samband med arbetet
(färdolycksfall). Färdolycksfall som
täcks av trafikskadelagen berättigar
dock ej till ersättning enligt dessa vill-
kor.

Har skada som beror på annat än
olycksfall framkallats av smitta, an-
ses den som arbetsskada i den mån
regeringen föreskriver det.

§4 Arbetsolycksfall berättigar till
ersättning endast om olycks-

fallet medfört arbetsoförmåga som
varat i mer än 14 dagar eller medfört
bestående invaliditet.

Arbetssjukdom berättigar till ersätt-
ning om skadan kvarstår sedan 180

dagar förflutit från den dag då skadan
visade sig och tillika av allmän för-
säkringskassa enligt 8 kap 3 § LAF
förklarats vara arbetsskada. Dock be-
rättigar sjukdom som finns upptagen
i förteckningen i Tabell 1 till ILO-
konventionen (nr 121) angående för-
måner vid yrkesskada till ersättning
om skadan kvarstår sedan 180 dagar
förflutit från den dag då skadan visa-
de sig.

§ 4a Upphörde 1995-12-31.

§5 Arbetsskada som drabbar
hemarbetare berättigar till er-

sättning endast om skadan kvarstår
sedan 180 dagar förflutit från den dag
då skadan visade sig och tillika för-
klarats vara arbetsskada enligt LAF.
Ett ytterligare villkor är att skadan
skall ha direkt samband med använd-
ning av arbetsmaskiner eller arbets-
material som tillhandahållits av ar-
betsgivaren eller uppenbarligen upp-
kommit vid utförandet av arbetsmo-
ment i hemarbetet.

Ersättning under akut
sjukdomstid
Ersättning för inkomstförlust

§6 Vid arbetsoförmåga till följd
av arbetsolycksfall – dock ej

färdolycksfall – som varar 15 dagar
eller mer lämnas ersättning under
sjuklönetid och sjukpenningtid för
hela inkomstförlusten under den förs-
ta sjukdagen (karensdagen) och för tid
därefter med 20 procent av inkomst-
förlusten beräknad på den försäk-
rades sjukpenninggrundande inkomst
enligt AFL. Ersättning lämnas även
för inkomstförlust under sjukbidrags-
tid, dock ej för tid under vilken liv-
ränta enligt LAF utges. För inkomst-
delar över 7,5 prisbasbelopp lämnas
ersättning för hela inkomstförlusten.

Om TFA-förmåner har utgivits och
inkomstersättning enligt LAF senare
utges för samma tid ska TFA-ersätt-
ningen till den del den motsvaras av
LAF-ersättningen omgående återbe-
talas till AFA Trygghetsförsäkring.

(Ersättningen samordnas enligt § 29.)
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Fr o m 2003-01-01 gäller följande:

§6 Vid arbetsoförmåga till följd
av arbetsolycksfall – dock ej

färdolycksfall – som varar 15 dagar
eller mer lämnas ersättning under
sjuklönetid och sjukpenningtid för
hela inkomstförlusten under den förs-
ta sjukdagen (karensdagen) och för
tid därefter med 20 procent av in-
komstförlusten beräknad på den för-
säkrades sjukpenninggrundande in-
komst enligt AFL. Ersättning lämnas
även för inkomstförlust under tid med
sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning, dock ej för tid under vilken liv-
ränta enligt LAF utges. För in-
komstdelar över 7,5 prisbasbelopp
lämnas ersättning för hela inkomst-
förlusten.

Om TFA-förmåner har utgivits och
inkomstersättning enligt LAF senare
utges för samma tid ska TFA-ersätt-
ningen till den del den motsvaras av
LAF-ersättningen omgående återbe-
talas till AFA Trygghetsförsäkring.
(Ersättningen samordnas enligt § 29.)

Ersättning för sjukvårds-
kostnad och andra utgifter

§7 Är den skadade berättigad till
ersättning enligt §§ 4 eller 10

lämnas ersättning enligt skadestånds-
rättsliga regler för sådana kostnader
som arbetsskadan medfört i form av
t ex läkar- och sjukvårdskostnader
eller kostnader för vid olycksfallet
skadade kläder, glasögon o dyl.

§8 Vid arbetsolycksfall som med-
fört arbetsoförmåga under

högst 14 dagar och föranlett lä-
karbesök lämnas, oaktat bestämmel-
sen i § 4 första stycket, ersättning en-
ligt skadeståndsrättsliga regler för
skadade glasögon, hörapparater, pro-
teser o dyl samt läkar- och sjukvårds-
kostnader.

§ 9 Upphörde 1994-12-01.

Ersättning för fysiskt och
psykiskt lidande av övergåen-
de natur (sveda och värk)

§10Vid arbetsoförmåga som
varat mer än 30 dagar läm-

nas ersättning för fysiskt och psykiskt

lidande av övergående natur (sveda
och värk). Vid arbetssjukdom lämnas
dock ej ersättning vid arbetsoförmåga
före 91:a dagen efter den dag då ska-
dan visade sig.

Ersättning lämnas dock alltid om det
fysiska och psykiska lidandet har
varit svårt på grund av arbetsskadans
art. 

Ersättningens storlek bestäms enligt
skadeståndsrättsliga regler. Utbetal-
ning sker när den akuta sjukdomsti-
den har upphört.

Fr o m 2003-11-01 gäller följande:

§10Vid arbetsoförmåga som
varat mer än 30 dagar läm-

nas ersättning för fysiskt och psykiskt
lidande av övergående natur (sveda
och värk). Om det fysiska eller psy-
kiska lidandet har varit svårt lämnas
ersättning även om arbetsoförmåga
inte förelegat. Vid arbetssjukdom
lämnas ersättning för fysiskt och psy-
kiskt lidande av övergående natur
dock endast om arbetssjukdomen har
vållats på sätt som anges i § 22a. 

Ersättningens storlek bestäms enligt
skadeståndsrättsliga regler. Utbetal-
ning sker när den akuta sjukdomsti-
den har upphört.

§ 11 Upphörde 2002-01-01.

Ersättning vid
invaliditet
Ersättning för inkomstförlust

§ 12 Upphörde 1994-02-01.

§13 Om den skadade vid bestå-
ende invaliditet till följd av

arbetsskadan fått sin förmåga att
skaffa sig inkomst genom arbete ned-
satt utges en ersättning enligt skade-
ståndsrättsliga regler i form av årlig
livränta från AFA Trygghetsförsäk-
ring i den mån framtida förlust av
inkomst kan antas uppkomma, som ej
ersätts av livränta enligt LAF eller på
annat sätt. För lönedelar under 7,5
prisbasbelopp utges livränta från
AFA Trygghetsförsäkring endast om
förlusten av arbetsinkomst är mindre
än en femtondel av arbetsinkomsten
under 7,5 prisbasbelopp.

§14 Livräntan fastställs med
hänsyn till den bestående

nedsättningen av arbetsförmågan som
föranletts av arbetsskadan.

Frågan om graden av nedsättning av
den skadades arbetsförmåga bedöms
med hänsyn till hans förmåga att trots
skadan bereda sig inkomst genom
arbete. Arbetet skall härvid motsvara
hans krafter och färdigheter. Vidare
skall arbetet vara sådant som det rim-
ligen kan begäras att den skadade
skall kunna utföra med hänsyn till
tidigare utbildning och verksamhet,
omskolning eller annan dylik åtgärd
samt ålder, bosättningsförhållanden
och därmed jämförliga omständighe-
ter.

Vid uppnådd pensionsålder, 65 år,
reduceras livräntan till hälften.

§15 Den skadade kan i stället
för livränta eller del därav

erhålla ett engångsbelopp motsvaran-
de det kapitaliserade värdet av livrän-
tan. Engångsbeloppet fastställs enligt
särskilda bestämmelser för kapitali-
sering av livränta.

§16 Livränta värdesäkras enligt
lagen om ändring av ska-

deståndslivräntor.

Ersättning för fysiskt och
psykiskt lidande av bestående
art (lyte eller annat stadig-
varande men)

§17 Ersättning för fysiskt och
psykiskt lidande av bestå-

ende art (lyte eller annat stadigvarande
men) bestäms enligt skadeståndsrättsli-
ga regler. Ersättningen lämnas när det
fysiska och psykiska lidandet kan
förutses bli bestående för framtiden,
dock tidigast då den akuta sjukdoms-
tiden upphört.

§ 18 Upphörde 2002-01-01.

§ 19 Upphörde 1998-01-01.

Ersättning för särskilda
olägenheter

§20 Ersättning för särskilda olä-
genheter till följd av ska-

dan bestäms enligt skadeståndsrätts-
liga regler.



Ersättning för sjukvårds-
kostnad och andra utgifter

§21Ersättning för sjukvårds-
kostnad och andra utgifter

utges enligt skadeståndsrättsliga reg-
ler.

Särskild ersättning

§ 22 Upphörde 1994-12-01.

§22a Om en skadad visar
att en arbetssjukdom,

som enligt §§ 3 och 4 bedömts som
arbetsskada och berättigar till ersätt-
ning, har vållats i tjänsten av arbets-
givare, som tecknat TFA-försäkring
eller TFA-KL-försäkring eller som
omfattas av PSA-avtalet, genom
vårdslöshet enligt skadeståndslagen,
är den skadade berättigad till ersätt-
ning för inkomstförlust enligt samma
lag. Detsamma gäller om en arbetsta-
gare hos arbetsgivaren har vållat en
arbetssjukdom genom fel eller för-
summelse i tjänsten.

Fråga om rätt till ersättning enligt
föregående stycke prövas av en sär-
skild nämnd. Tvist huruvida ersätt-
ning skall bestämmas enligt skade-
ståndslagen avgörs av allmän dom-
stol.

Eventuell talan om ersättning enligt
skadeståndslagen föres mot AFA
Trygghetsförsäkring.

Fr o m 2003-11-01 gäller följande:

§22a Om en skadad visar
att den arbetssjukdom,

som enligt §§ 3 och 4 bedömts som
arbetsskada och berättigar till ersätt-
ning, har vållats i tjänsten av arbets-
givare, som tecknat TFA-försäkring
eller TFA-KL-försäkring eller som
omfattas av PSA-avtalet, genom
vårdslöshet enligt skadeståndslagen,
är den skadade berättigad till ersätt-
ning för inkomstförlust och ersättning
för fysiskt och psykiskt lidande av
övergående natur (sveda och värk)
enligt samma lag. Detsamma gäller
om en arbetstagare hos arbetsgivaren
har vållat en arbetssjukdom genom
fel eller försummelse i tjänsten.

Fråga om rätt till ersättning enligt

föregående stycke prövas av en sär-
skild nämnd. Tvist huruvida ersätt-
ning skall bestämmas enligt skade-
ståndslagen avgörs av allmän dom-
stol.

Eventuell talan om ersättning enligt
skadeståndslagen föres mot AFA
Trygghetsförsäkring.

Omprövning

§23 Om det är uppenbart att i
det enskilda fallet väsent-

lig och bestående ändring inträtt i de
förhållanden som legat till grund för
bestämmande av ersättningen vid in-
validitet, kan – efter hörande av där-
till enligt de gemensamma försäk-
ringsvillkoren för AGS-KL och  TFA-
KL utsedd nämnd – omprövning ske.
Närmare bestämmelser om upptagan-
de av fall till omprövning fastställs
av AFA Trygghetsförsäkring. Om-
prövning kan dock endast avse änd-
ring som inträffar under tid överens-
kommelse om TFA-KL mellan de
centrala parterna på det kommunala
avtalsområdet är i kraft.

Ersättning för
rehabilitering

§24 Kan den skadade p g a be-
stående följder av arbets-

skadan inte återgå till sitt tidigare för-
värvsarbete, ersätts skäliga kostnader
avseende erforderlig rehabilitering
till annat jämförbart yrke.

Ersättning vid dödsfall

§25 Ersättning för arbetsskada
som lett till dödsfall be-

stäms enligt skadeståndsrättsliga reg-
ler.

Ersättning för personskada, som till
följd av dödsfallet åsamkats någon
som stod den avlidne särskilt nära,
prövas och lämnas i enlighet med de
begränsningar som anges i §§ 4–10
och 33. Personskada skall styrkas
genom läkarintyg eller liknande ut-
redning.

§ 26 Upphörde 2002-01-01.

§ 27 Upphörde 2002-01-01.

Efterskydd

§28 Den som varit utsatt för
skadlig inverkan i arbete

hos arbetsgivare som tecknat försäk-
ring om TFY-KL eller TFA-KL och
på grund av den skadliga inverkan
drabbats av arbetssjukdom äger rätt
till ersättning enligt dessa försäk-
ringsvillkor även om anställningen
hade upphört när arbetssjukdomen
visade sig. Den skadliga inverkan
skall dock ha ägt rum efter den 31
januari 1974 och under tid när arbets-
tagaren var anställd hos arbetsgivare
som då hade gällande försäkrings-
avtal om TFY-KL eller TFA-KL. Ar-
betssjukdomen skall vidare ha visat
sig innan den skadade har uppnått 65
års ålder.

Rätt till ersättning enligt första styc-
ket kan föreligga endast under tid när
avtal om TFA-KL mellan de centrala
parterna på det kommunala avtalsom-
rådet är i kraft.

Allmänna
bestämmelser
Samordning

§29 Den skadade eller person
som stod en till följd av

arbetsskada avliden person särskilt
nära, äger ej rätt till ersättning enligt
ovanstående bestämmelser i den mån
ersättning kan utges från stat, kom-
mun, försäkringsanstalt, arbetsgivare
eller annan i form av periodisk ersätt-
ning eller i form av ersättning avse-
ende kostnader, fysiskt och psykiskt
lidande av övergående natur (sveda
och värk) eller av bestående art (lyte
eller annat stadigvarande men) eller
särskilda olägenheter till följd av ska-
dan. 

Skall inkomstskatt på sådan förmån
som avses här ovan ej erläggas, skall
vid samordningen jämväl hänsyn tas
till skattefriheten.

Ersättning för begravningskostnader
lämnas ej i den mån begravningskost-
naden täcks av begravningshjälp från
tjänstegrupplivförsäkring.

§30 Samordning sker dock ej i
fråga om sådan ersättning

för vilken AFA Trygghetsförsäkring
har rätt till återkrav.

28
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Samordning sker ej i fråga om sådan
ersättning som lämnas från försäkring
som tecknats och i sin helhet betalats
av den skadade, såvida det ej är fråga
om ersättning som lämnas enligt ska-
deståndsrättsliga regler eller ersätt-
ning för kostnader.

Preskription

§30a Ansökan om ersätt-
ning enligt dessa för-

säkringsvillkor skall göras inom tio år
beträffande ideell ersättning från den
dag då fordringen tidigast kunde
göras gällande och inom sex år

• beträffande inkomstersättning och
ersättning för förlust av underhåll
från den dag ersättningen avser,

• beträffande begravningskostnad
från dagen för dödsfallet,

• beträffande annan ersättning från
den dag då den försäkrade har
erlagt det belopp för vilket ersätt-
ning begäres.

Om ansökan görs vid en senare tid-
punkt än vad som anges i första styc-
ket är rätten till ersättning förlorad.
Rätt till inkomstersättning och ersätt-
ning för förlust av underhåll förelig-
ger dock från den dag som inföll sex
år före anmälningsdagen.

Den som kräver försäkringsersättning
och som anmält skadan till försäk-
ringsgivaren inom tid som har angi-
vits i första stycket, har sedan försäk-
ringsgivaren förklarat att slutlig ställ-
ning har tagits till ersättningsfrågan
alltid sex månader på sig att hänskju-
ta ärendet till en särskild nämnd en-
ligt § 24 i de gemensamma försäk-
ringsvillkoren – TFA-nämnden.

§ 31 Upphörde 1993-01-01.

Undantag från försäkringen

§32 Ersättning lämnas ej för
skada som orsakats av

krigsåtgärd under krig vari riket be-
finner sig.

Om den skadelidande själv uppsåtli-
gen eller genom grov vårdslöshet har
medverkat till skadan jämkas ersätt-
ningen. Ersättning till förare som har
gjort sig skyldig till rattfylleri enligt
lagen om straff för vissa trafikbrott
jämkas också, om föraren därvid
genom vårdslöshet har medverkat till
skadan. Om en personskada lett till
döden, kan ersättningen till efterle-
vande också jämkas, om den avlidne
uppsåtligen har medverkat till döds-
fallet. Jämkning av skadeersättning
skall ske efter vad som är skäligt med
hänsyn till den skadades medverkan
och omständigheterna i övrigt.

Självrisk och lägsta 
ersättningsbelopp

§33 Ersättning enligt §§ 7 eller
8 inklusive eventuell dröjs-

målsränta utges till den del beloppen
sammanlagt överstiger 500 kr. Be-
lopp under 100 kr utbetalas ej.

(Denna paragraf gäller inte för skade-
fall som godkänts enligt § 22a.)

Ansvarsbelopp

§34 För varje skadehändelse är
AFA Trygghetsförsäkrings

ansvarighet begränsad till 50 miljoner
kr. Denna begränsning gäller även om
flera personer, som omfattas av ett
eller flera försäkringsavtal om TFA
i AFA Trygghetsförsäkring, skadas
samtidigt.

Rätt till skadeståndstalan

§35 Anställd får ej föra skade-
ståndstalan – med anled-

ning av personskada som utgör ar-
betsskada – mot juridisk person som
tecknat försäkringsavtal om TFA eller
TFA-KL eller omfattas av PSA. An-
ställd får ej heller föra sådan skade-
ståndstalan mot arbetsgivare, anställd
eller annan som omfattas av TFA,
TFA-KL eller PSA.

Vad som ovan sagts gäller ej beträf-
fande talan om ersättning för in-
komstförlust enligt skadeståndslagen
vid färdolycksfall.

§36 Om en anställd under för-
säkringstiden drabbas av

personskada till följd av arbetsskada
och han eller ersättningsberättigad
efterlevande till honom enligt skade-
ståndsrättsliga grunder skulle haft rätt
till ersättning från annan, skall rätten
till sådan ersättning anses vara över-
låten på AFA Trygghetsförsäkring.

§37 Återkrav mot arbetsgivare
som tecknat försäkrings-

avtal om TFA hos AFA Trygghets-
försäkring eller anställd eller annan,
som omfattas av TFA, får framställas
endast om skadan vållats uppsåtligt
eller genom grov vårdslöshet. Åter-
krav kan också ske om den som vål-
lat skadan uppenbarligen varit påver-
kad av alkohol eller annat berus-
ningsmedel.

Skadeförebyggande
verksamhet

§38 AFA Trygghetsförsäkring
har att lämna hjälp och

stöd i arbetarskyddsverksamheten
hos arbetsgivarna dels genom ge-
nerell informationsverksamhet, dels
efter framställning genom råd avse-
ende enskild arbetsgivare. För denna
verksamhet kan fastställas särskilda
riktlinjer.

Denna skadeförebyggande verksam-
het bedrivs under beaktande av det lo-
kala samarbetet i arbetarskyddsfrågor.
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