TVISTER BETRÄFFANDE OLYCKSFALL I ARBETET AVGÖRS I STOR
UTSTRÄCKNING PÅ BASIS AV ETT MEDICINSKT ORSAKSSAMBAND
www.holminglaw.com

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL 459/2015) tillämpas på personer som
arbetar i förvärvssyfte för annan räkning.
Arbetsolycksförsäkringen är en lagstadgad försäkring och en del av arbetstagarens socialskydd.
Om en arbetstagare drabbas av ett olycksfall skall skadeanmälan lämnas till försäkringsbolaget
inom 10 vardagar från att arbetsgivaren fick kännedom om händelsen. Den som skadats är skyldig
att anmäla skadefallet till arbetsgivaren.Ett ersättningsärende väcks när anmälan om skadefallet
kommit in till behörig försäkringsanstalt. Den som skadats kan väcka ersättningsärendet genom en
skriftlig anmälan till försäkringsanstalten. Vårdinrättningar (offentliga och privata) kan väcka
ärendet genom att skicka patientuppgifterna till försäkringsanstalten.
Med stöd av arbetsolycksförsäkringen utbetalas bl.a. följande ersättningar till följd av
arbetsolycksfall (och yrkessjukdom): sjukvårdskostnader, behövliga undersökningskostnader,
dagpenning, olycksfallspension, rehabiliteringspenning, andra rehabiliteringsförmåner,
menersättning samt familjepension.
En arbetsolycka är enligt lagen en plötslig och oväntad händelse i arbetet som beror på yttre faktorer
och som leder till att en arbetstagare skadas.Vissa andra skador som inte uppfyller ovannämnda
kännetecken. ersättes dock enligt lagen som skada orsakad i arbetet (skavsår, skrubbsår, skador
uppkomna av frätande ämnen, inandning av hälsofarliga gaser mm.).
Med plötslig avses en ytterst kortvarig händelse (hastig och snabb). Att falla från ett tak är en
plötslig händelse. saken bör givetvis alltid granskas från fall till fall.
Oväntad eller en oförutsedd händelse är för handen då händelsen orsakats av en yttre faktor och en
händelse som är oberoende av atbetstagarens vilja.
Lagen definierar inte närmare vad som skall anses som en yttre faktor, men som sådan kan t.ex.
anses ett slag från en maskin, hal gata, grop i vägen, vasst föremål som träffar handen eller ett
fallande föremål, En händelse som orsakats av en yttre faktor skall vara plötslig.
Som ett nödvändig förutsättning för ersättning ingår i lagen ett krav på att det skall finnas ett
sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadan (sjukdomen) och den händelse som är
förenlig med definitionen av olycksfall. Med ett sannolikt medicinskt orsakssamband avses att det
med hänsyn till alla faktorer som inverkar på bedömningen kan anses mer sannolikt att skadan eller
sjukdomen orsakats till följd av skadefallet än att orsaken skulle ha varit någon annan. De
omständigheter som talar för orsakssammanhanget skall enligt förarbetet till lagen väga tyngre än
de som talar emot orsakssambandet.
Vid bedömningen skall enligt lagen i synnerhet medicinska fynd och observationer beaktas, men
även sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar. Ifall den konstarerade
skadan enligt medicinsk erfarenhet och undersökningsrön sannolikt inte kan vara orsaken till
skadefallet eller svårighetsgraden inte står i proportion till den beskrivna traumaenergin eller
traumamekanismen, uppfylles inte enligt propositionen till lagen, kravet på kausalitet. Trots att en
annan potentiell orsaksfaktor kommit med i bilden, t.ex. vävnadsdegeneration, kan detta faktum inte

ensamt för sig undanröja orsakssammahanget.
Ett ytterst viktigt momentum i den nya lagen är, att försäkringsanstaltens läkare har en accentuerad
skyldighet att i sitt beslut motivera de centrala medicinska omständigheter ifall av ett
ersättningsanspråk avslås. Motiveringsskyldigheten gäller alla beslut som ges med stöd av lagen.
Detta är viktigt ur den skadelidandes synpunkt, redan på den grund att esättningsvister hänför sig i
huvudsak till påvisandet av det medicinska orsakssambandet.

Lagen definieras under hurudana arbetsrelaterande under vilka förhållanden och omständigheter
olycksfallen skall ha inträffat för att betraktas som arbetsolyckor.Som olycksfall i arbetet skall
enligt förarbetena till lagen ersättas olycksfall som inträffat i arbetet, olycksfall på ett område som
hör till den plats där arbetet utförs och olycksfall utanför ett område som hör till den plats där
arbetet utförs. Också resande i arbetet jämställes med utförande av arbetet.
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