
Ersättning vid medicinsk invaliditet: 
 

 Invaliditetsersättning beräknas baserat på graden av livslång medicinsk 
invaliditet 

 Bedömningen sker med ledning av en branschgemensam tabell: 
 “Gradering av medicinsk invaliditet 2004”, utgiven av försäkringsförbundet 
 Läkare gör bedömningen 
 Vid Invaliditet <5% utbetalas en fast ersättning ( 5 000 resp 10 000 kr)  
 Ersättningen relateras till fastställd invaliditetsgrad från 5% - 100%.  

 
Vid invaliditet kan man ofta inte fortsätta arbeta 100%, eller kanske inte alls. Detta 
innebär ofta ett stort inkomstbortfall eftersom staten endast betalar en del av det man 
tjänade tidigare. 
 
Kanske måste man även bygga om hemma och/eller skaffa hjälpmedel? 
 

Sjukhusvistelse Engångsbelopp 
 
Fast engångsbelopp vid Sjukhusvistelse 
 

 Ersättning utbetalas efter sjukhusvistelse i minst 3 dagar i följd 
 

Sjukhusvistelse/dygn 
 

 Måste ha varit inskriven på sjukhus (till följd av en olycka) i minst 7 dagar i 
följd. Ersättning utbetalas då fr.o.m. dag 1 

 Ersättning utbetalas i max 30 dagar 
 Ingen dygnersättning utbetalas för den dag försäkrad lämnar sjukhuset 
 Kan innebära ett stort inkomstbortfall beroende på tiden man ligger inlagd. 

Ex. 30 dgr = 7 500 kr skattefritt 
 
 

Efterlevandeskydd (Vuxen resp ej vuxen) 
 

 Hjälp med begravningskostnader 
 Ekonomiskt bidrag för familjen vid eventuell sjukskrivning  
 Olika ersättningsnivå för vuxen respektive ej vuxen. 

 
 

Skador som inte ger ersättning 
 
 Skador som inte uppfyller definitionen för olycksfall. 
 Avsiktligt framkallad skada samt skador som uppkommer vid självmordsförsök. 
 Sjukdom 



 Förslitning, överansträngning 
 Skador till följd av tuggning och bitning. 
 Skada framkallad av grov vårdslöshet.  
 Förlossning, graviditet eller abort.  
 Skador till följd av frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar. 
 Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom 

intagande av mat, dryck eller överkänslighets reaktion.  
 Skador som uppstår i samband med militärtjänst eller annan militär verksamhet. 
 Skador i samband vid dykning djupare än 25 meter. 
 Skador i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå. Med proffs aves någon form av 

penningersättning oavsett beloppets storlek. 
 Skador i samband med krig eller krigsliknande handlingar. 
 
För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit till följd av 

-  att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk 
lag kan leda till fängelse 

-  att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade varit 
påverkad av berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd 
av användning av läkemedel på felaktigt sätt. Den händelse som orsakat 
skadan skall vara en direkt följd av denna påverkan.  

 
Alla ovan nämnda undantag gäller inte när skadan är en följd av nödvärn eller har 
uppstått under agerande för att förhindra skador på personer eller objekt och 
handlingen kan anses som försvarlig. 
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