
 

 

 
210420 – Skrivelse: Försäkringar vid distansarbete  

 
Till Förbundsstyrelsen i Vision  
Områdeskontoret for Syd Ost erbjöd en halvdag for oss förtroendevalda att diskutera "Aktuell 

arbetsmiljö" den 13 april2021 med ledning av Li Ohlsson.  
Mycket bra forum och dialoger inom gruppen. Till stor del diskuterades den nuvarande situationen med 
Digital arbetsplats och arbetsplatsförhållanden. Vi var rörande eniga om att vi kommer i framtiden 

fortsätta arbeta på distans i stor utsträckning.  
Här kommer våra funderingar‐Försäkringar som gäller vid distansarbete i dagsläget. HUR kan de 

förbättras?  
Under normala arbetsförhållanden gäller arbetsgivarens försäkringar under arbetstid i arbetsgivarens 
lokaler men inte vid distansarbete. Händer det något i hemmet gäller arbetstagarens egna försäkringar ‐ 

Varför gäller inte då arbetsgivarens ordinarie försäkringar? För hemmet är arbetsplatsen i stunden.  
Vi ser att Vision tillsammans med övriga fackförbund arbetar tillsammans for att påverka 

försäkringsinnehållet av arbetsgivarens försäkringar vid distansarbete.  
Önskar återkoppling for att delge övriga i gruppen  
 

Lotta Dahl, ordförande  
Vision Region Östergötland  

 
Svar på skrivelsen ”Försäkringar vid distansarbete”  
 
Hej Lotta,   
  
Tack för att du hörde av dig.   
Vi i förbundsstyrelsen ser, liksom ni, att det är mycket troligt att arbete på distans kommer förekomma i större 
utsträckning även efter pandemin.    
  
Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) gäller då man utför arbete oavsett om det utförs på 
arbetsplatsen eller i hemmet. Detta gäller också den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. När det gäller 
arbetsgivarens utrustning som vid distansarbetet finns i arbetstagarens hem, så som datorer, mobiltelefoner, 
skrivare, stolar och bord etc. bör arbetsgivaren försäkra dessa. Normalt kan inte heller arbetsgivarens 
utrustning ersättas via arbetstagarens hemförsäkring.  
   
För att man ska kunna få arbetsskadeersättning krävs att skadan som uppstått har ett nära samband med arbetet. 
Detta gäller både när man arbetar på distans och när man utför arbete i arbetsgivarens lokaler. I första hand gäller 
arbetsskadeförsäkringen när den försäkrade utför sitt egentliga arbete. Enligt tidigare domstolsavgöranden räknas 
ibland en skada som inträffar i arbetsgivarens lokaler som en arbetsskada, även om skadan inträffar då man inte 
utför sitt egentliga arbete, exempelvis sitter vid sin dator. Skadan måste dock även då den sker i arbetsgivarens 
lokaler ha ett tydligt samband med arbetet.   
En fritidsolycksfallsförsäkring, så som den Skandia erbjuder Visions medlemmar, är ett bra komplement till 
arbetsskadeförsäkringens skydd oavsett om man arbetar i arbetsgivarens lokaler eller från någon annan plats.    
  
Skador som inträffar vid distansarbete, hemma, på ett café eller på annat ställe täcks också av den 
kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen och lagens regler om arbetsskada, förutsatt att man skadats då man 
varit sysselsatt med arbetsgivarens ärende eller i vart fall utfört något i dennes intresse. Om man skadar sig under 
tiden man till exempel kokar kaffe eller lagar lunch etc., det vill säga saker som inte innebär arbete omfattas 
skadan inte av arbetsskadeförsäkringen. På www.afa.se kan ni läsa mer om försäkringsskyddet vid arbetsskada, 
både i arbetsgivarens lokaler och vid distansarbete.    
  
Vision arbetar tillsammans med övriga förbund inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) när det gäller 
förhandlingar om de kollektivavtalade försäkringarna. Vision arbetar löpande för förbättringar i försäkringarna. 
Många skador inom våra sektorer gäller sjukdomar orsakade av arbetet. En av de viktiga saker som vi driver 
tillsammans med andra förbund är frågan om en fast prövningstidpunkt i arbetsskadeförsäkringen när det gäller 
sjukdomar. De nuvarande reglerna innebär att många aldrig får sin skada prövad och därmed också blir utan 
ersättning från försäkringen. På Visions förbundskansli pågår också ett arbete med förutsättningarna för 



 

 

arbete utanför arbetsgivarens lokaler efter pandemin. I detta sammanhang diskuteras försäkringsfrågor, 
arbetsmiljöfrågor m.m..   
  
I det fall ni skulle möta medlemmar som skadat sig i hemmet och får avslag på ansökan om ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen bör dessa uppmanas att omgående kontakta Vision Direkt.  
  
Hälsningar  
Visions förbundsstyrelse    
 

   


