Anmäl arbetsskador!
Lättläst
version

Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet
eller sjukdomar som beror på arbetet.
Arbetsgivaren har ansvar
för att anmäla arbetsskador.

Vad ska du anmäla?
Du ska anmäla alla arbetsskador.
Det kan vara kroppsliga skador
men också psykiska problem.
Här är några exempel på vad arbetsskador kan vara:
- Halk-olyckor
- Fall från stegar
- Trafik-olyckor på vägen till eller från arbetet
- Allergier mot något ämne man arbetar med
- Att man mår dåligt psykiskt
på grund av bråk eller stress på arbetsplatsen
Du måste också anmälda tillbud.
Tillbud är nästan-olyckor:
händelser som hade kunnat leda till skador.

Vem ska anmäla till vem?
Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan
till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
De anställda behöver bara berätta för sin chef
vad som har hänt.

Hur anmäler du arbetsskador?
Det finns en webbplats
där arbetsgivare ska anmäla arbetsskador.
Skriv in adressen:
www.anmalarbetsskada.se
Följ instruktionerna
och fyll i anmälan noga.
Skriv också ut anmälan
och spara pappret.
Om du behöver hjälp att fylla i anmälan
kan du ringa Arbetsmiljöverket
010-730 90 00
eller skriva till arbetsmiljoverket@av.se

Vad händer med anmälan sen?
När du har skickat anmälan
får du ett elektroniskt kvitto på skärmen.
Skriv ut och spara det.
Din anmälan går till både Försäkringskassan
och Arbetsmiljöverket.
Den skadade får ett brev hem
som bekräftar att Försäkringskassan har fått anmälan.
Sedan bestämmer Försäkringskassan
om den skadade ska få ersättning.

Varför ska du anmäla arbetsskador?
Det är arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskador.
Genom att fylla i anmälan noggrant
hjälper du till att peka ut brister.
Arbetsmiljöverket använder din information
till att föra statistik.
Statistiken kan användas för att göra förbättringar
på flera arbetsplatser.

Följ upp arbetsskadorna
Som arbetsgivare måste du undersöka orsaken
till olyckor, sjukdomar och tillbud.
Använd det sedan till att förebygga fler olyckor.
Statistik över arbetsskador
På Arbetsmiljöverkets webbplats
kan du läsa statistik över arbetsskador.
Du kan söka på hur vanliga arbetsskador är
i en viss bransch, län, kön eller ålder.

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
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