INGEN
ERSÄTTNING —
VARFÖR?
Vad ersätts so m arbetso lyc ksfa ll?
För v ilka skador beta las ersättn ing?
Varför upphör ersättn in gen?

Den här broschyren innehåller allmän information om
arbetsolycksfallsförsäkringen och den beskriver med
konkreta exempel olika situationer där ersättningen
av arbetsolycksfall i praktiken har förorsakat
problem.
Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp
här.
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Försäkringsskyldighet
Enligt olycksfallsförsäkringslagen är arbetsgivaren skyldig att
försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren kan också försäkra arbetstagarna mot
olycksfall under fritiden genom att teckna en frivillig försäkring
baserad på olycksfallsförsäkringslagen. Sådana försäkringar
beviljas av olycksfallsförsäkringsbolagen.
Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som drabbar personer
anställda i tjänste- eller arbetsförhållande hos staten ersätts av
statsmedel. Ersättningarna betalas av statskontoret.
Även lantbrukare har rätt att få ersättning för skador som inträffar
i arbetet. Olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare sköts av
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Andra företagare har inte
motsvarande försäkringsskyldighet, men de kan försäkra sig själva
och sina familjemedlemmar genom att teckna frivilliga försäkringar
enligt olycksfallsförsäkringslagen.

Vilka arbetsolycksfall ersätts?
Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som förorsakat en
kroppsskada eller en sjukdom och som drabbat en arbetstagare i
arbetet eller i förhållanden som beror på arbetet, dvs. inträffat på
arbetsplatsen eller på ett område som hör till arbetsplatsen, på
vägen till eller från arbetet eller när arbetstagaren uträttar
ärenden åt arbetsgivaren.

Definition av begreppet olycksfall
Begreppet olycksfall har inte definierats i olycksfallsförsäkringslagen. Enligt vedertagen ersättningspraxis avses med olycksfall en
plötslig och oförutsedd yttre händelse som drabbar den försäkrade
ofrivilligt och som åsamkar honom en skada eller sjukdom.
Plötsligt innebär att händelsen sker överraskande och snabbt,
exempelvis att den försäkrade snubblar och faller eller kolliderar
med någonting.
Ett olycksfall orsakas
av en yttre faktor, såsom då den
försäkrade halkar och faller omkull för att gatan är hal.
Ett olycksfall är något som den försäkrade ofrivilligt råkar ur för;
det sker alltså oväntat och oförutsett för den försäkrade. Om den
försäkrade avsiktligt tillfogar sig själv en skada är den inte fråga
om ett olycksfall.
Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter kroppskada eller sjukdom
som olycksfallet förorsakar. Om skadan eller sjukdomen inte är
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en fjöld av olycksfallet, dvs. om inget orsakssamband mellan dem
finns, utbetalas ingen ersättning.

Andra skadefall som ersätts av
olycksfallsförsäkringen
På samma sätt som olycksfall i arbetet ersätts en skada som har
uppkommit inom en kort tidsperiod, högst ett dygn, om skadan
inte ersätts som yrkessjukdom.
Sådana skador är bland annat
§ inflammation i knäskålen eller armbågen, om inflammationen
har förorsakats av ett fortlöpande eller gång efter annan
upprepat eller för arbetstagaren exceptionellt tryck och
§ i samband med arbetsrörelse uppkommen ömhet i muskel eller
sena till den del den inte förorsakas av lyte, skada eller
sjukdom som inte ersätts enligt olycksfallsförsäkringslagen.
Ersättningsgill är dessutom sådan kroppsskada och sjukdom som
arbetstagaren ådragit sig i arbetet eller under förhållanden som
berott på arbetet genom att han blivit föremål för misshandel eller
annan uppsåtlig gärning utförd av en annan person. Sådana
händelser ersätts dock inte av olycksfallsförsäkringen för
lantbruksföretagare.

Olycksfallsersättningar
Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter sjukvård som föranletts av
skada eller sjukdom (exempelvis läkararvoden, läkemedel och
resekostnader på grund av sjukvården).

Försäkringen betalar
§
§
§
§
§

dagpenning
olycksfallspension
menersättning samt mentillägg,
tillägg
ersättning för ökade kostnader för
ersättning för inkomstbortfall
behandling pågår (gäller inte
lantbruksföretagare).

klädbidrag och ledarhundshemmets skötsel
under den tid fysikalisk
olycksfallsförsäkringen för

Dessutom
ersätts
av
den
skadade
använda
glasögon,
hörapparater, tandproteser, stödförband och stödförband och
stödkorsetter samt proteser och artificiella organ, vilka gått sönder
i samband med olycksfallet.
Den skadade får ersättning för medicinsk rehabilitering avsedd att
förbättra arbets- och funktionsförmågan samt yrkesinriktad

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

3 (14)

Ingen ersättning — varför?

4 (14)

rehabilitering, som gäller arbets- och förvärvsförmågan. Under
rehabiliteringstiden betalas dagpenning eller olycksfallspension.
Efterlevande maka/make och barn erhåller familjepension, och till
dödsboet betalas begravningshjälp.
Dessutom ersätts motiverade och nödvändiga kostnader för
undersökning som görs i syfte att utreda om skadan eller
sjukdomen förorsakats av ett olycksfall.

Sjukvårdkostnader i fråga
1.1.2005 eller därefter

om

skador

som

inträffat

Den skadade får ersättning för den klientavgift som uppbärs
inom den offentliga sektorn. Till en vårdinrättning inom den
offentliga
sektorn
erläggs
under
vissa
förutsättningar
fullkostnadsavgiften som täcker faktiska av sjukvård föranledda
kostnader.
För
vård
inom
den
privata
sektorn
ersätts
utan
betalningsförbindelse bara brådskande sjukvård och ett enskilt
mottagningsbesök samt mindre åtgärder i samband med det
(till exempel röntgenundersökning och gipsning) enligt
föranledda faktiska kostnader. I annat fall skall en
betalningsförbindelse alltid begäras av försäkringsanstalten på
förhand och ersättningen betalas enligt betalningsförbindelsen.
Sjukvårdkostnader i fråga om skador som inträffat före
2005
Enligt
huvudregeln
ersätts
sjukvårdskostnader
enligt
klientavgifterna inom offentlig hälsovård. Fullkostnadsavgift
betalas inte till en vårdinrättning inom den offentliga sektorn.
Kostander för enskilt mottagningsbesök inom den privata
sektorn ersätts men vård och åtgärder inom den privata sektorn
(till exempel magnetröntgen, endoskopi, operation) ersätts bara
i undantagsfall. För utbetalning av ersättning skall då på
förhand begäras en betalningsförbindelse av försäkringsanstalten på förhand.
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Exempel på skadefall

Försträckning av ryggen
Försträckningar av ryggen är en vanlig typ av skador. Enligt
medicinsk erfarenhet läks en försträckning i allmänhet på några
veckor. Om läkningen drar ut på tiden beror symptomen vanligen
på någon annan sjukdom utan samband med försträckningen,
exempelvis ischias.
Med ischias (ischiassyndrom) avses ett sjukdomstillstånd där en
del av en mellankotskiva pressas ut mellan ländkotorna och
trycker på en nerv, vilket förorsakar smärtor som strålar ner i
benet. Ett sådant s.k. diskbråck uppstår inte i samband med en
vanlig försträckning, ifall mellankotskivan är frisk. Däremot kan
ischiassymptom förorsakade av en degenererad mellankotskiva
komma till synes i samband med en försträckning. Då är orsaken
till symptomen inte den rörelse som lett till försträckningen, utan
själva mellankotskivan som redan tidigare var sjukligt förändrad.
Diskbråck ersätts som en fjöld av olycksfall bara i sådana fall där
ländryggen utsätts för en kraft med mycket stor energi. Sådant
kan hända t.ex. om man faller på rygg från hög höjd på ett hårt
föremål.

Exempel
Ischiassyndrom ersattes inte
En arbetstagare bar bräder på ett bygge. Då han bar en tung börda bräder
halkade han och försträckte ryggen så att han fick smärtor. Vid
läkarundersökning konstaterades att han försträckt ryggmusklerna. På
grund av försträckningsskadan i ryggmuskulaturen fick arbetstagaren
ersättning för arbetsoförmåga i fem veckor av det försäkringsbolag där hans
arbetsgivare hade en lagstadgad olycksfallsförsäkring.
Ryggbesvären fortsatte. Vid läkarundersökringar konstaterades de
långvariga ryggsmä rtorna bero på ischiassyndrom. Ischiassyndrom
uppkommer inte som en följd av försträckning, utan det är fråga om en
sjukdom utan samband med olycksfallet. Försäkringsbolaget betalade inte
ersättning för den fortsatta arbetsoförmågan, eftersom den inte längre
berodde på olycksfallet. Arbetsoförmågan på grund av försträckningen hade
ersatts på normalt sätt, och därför ansågs försträckningsskadan enligt
medicinsk erfarenhet redan ha läkts.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

Ingen ersättning — varför?

6 (14)

Knäskador
Knäleden består av en led mellan lårbenet och skenbenet och en
led mellan knäskålen och lårbenet. Försträckningar och slag leder
lätt till att knäet skadas och smärtor uppstår. Eftersom knäet är en
bärande led är det också utsatt för förslitningssjukdomar. En
lindrig försträckning eller ett slag mot knäet kan ge upphov till
långvarig smärta, trots att knäet annars inte har gett några
symptom.
Skador på ledbanden hör till de vanligaste knäskadorna och oftast
är orsakssambandet med ett olycksfall klart. Smärtor i ett knä som
redan tidigare haft något fel behöver däremot inte mödvändigtvis
bero på ett olycksfall.
En bristning (ruptur) i menisken kan bero på olycksfall. Menisken
kan också brista på grund av att den är degenererad. En menisk
som blivit skör på grund av degeneration kan brista utan
olycksfall, exempelvis då man reser sig efter att ha suttit på huk.
Ersättning betalas enbart för meniskruptur som beror på olycksfall.
Vanliga skador är också urledvridningar av knäskålen, vilket kan
ske helt eller delvis. Om urledvridningen sker av konstitutionella
orsaker utan yttre faktorer, är det inte fråga om ett olycksfall.
Sådant kand hända exempelvis i samband med dans.
Broskuppmjukning (kondromalaci) är en relativt vanlig sjukdom
och ofta den enda orsak till knäsmärtor som kan konstateras vid
undersökning. Broskuppmjukning ersätts inte av olycksfallsförsäkringen.

Exempel
Förslitning i knäled ersattes inte
Den skadade försträckte sitt knä när han skulle stiga av sin cykel. Han
beviljades dagpenning som etsättning för de perioder av arbetsoförmåga
som han hade från det att skadan inträffade i augusti till slutet av december
samma år. Dessutom betalades sjukvårdskostnaderna för undersökning och
behandling av skadan. Symptomen i knäet fortsatte i alla fall. Därför gjordes
en artroskopi, som visade förslitning i knäleden och en bristning i menisken
på grund av degeneration. När orsaken till de långvariga symptomen blev vid
endoskopi klarlagd, slutade utbetalningen av ersättning.
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Axelledsskador
Axelleden är människans rörligaste led och degenerativa
förändringar i axelleden med åtföljande inflammationer är mycket
vanliga, speciellt hos äldre personer. Undersökningar har visat att
mer är varannan person som fyllt 50 år har degenerativa
förändringar i axelleden, även om förändringarna ofta inte ger
symptom under normala förhållanden.
Typiska degenerativa förändringar i axelleden är bland annat
uttunning av rotatorkuffsenan eller inlagring av kalk i den, svullnad
i en slemsäck (bursa), vätskeansamling i senskidan kring bicepsmuskelns längre sena, osteofytära taggar på skulderbladskammens utskott eller artros i förbindelsen mellan nyckelben och
skulderblad.
Den degeneration av axelleden som normalt hör till åldrande
minskar axelledens förmåga att tåla olycksfall. Därför måste man
vid bedömningen av frågan om ersättning för en senruptur i
axelleden överväga, vilken betydelse sjukdomsfaktorer har i
sammanhanget.
Degenerativa förändringar utgör inget hinder för ersättning om
olycksfallet är av en sådan art att det kunde ha förorsakat en
bristning även i en frisk sena. En frisk sena kan brista, om man
faller direkt på axeln till exempel i skildbacken eller vid
cykelåkning. Däremot brister en frisk sena vanligen inte
exempelvis vid en normal lyftrörelse, när greppet om något slinter
eller vid ett måttligt ryck.
I de flesta fall kan full visshet om en degenerativ förändring och
dess verkningar fås bara genom ultraljudsundersökning eller
röntgenbilder. I allmänhet måste degenerationens verkningar dock
bedömas utifrån faktorerna kring själva olyckshändelsen och
eventuella tidigare sjukjournaluppgifter.

Exempel
Bristning i rotatorkuff ersattes inte
En 57-årig timmerman drog under reparationsarbete ut en spik med
hammare. Plötsligt halkade hammaren av spiken, med påföljd att hans högra
arm slungades bakåt och han kände smärta i axeln.
Följande dag gick den skadade till en läkare, som ansåg att han hade
försträckt högra axelleden. Två veckor efter olycksfallet gjordes en
röntgenundersökning med kontrastmedel, och då konstaterades en ruptur i
rotatorkuffen och kalkinlagringar.
Försäkringsbolaget ersatte sjukvårdskostnaderna för försträckningen av
axeln och betalade dagpenning enligt 100 % nedsättning av arbetsförmågan
under fem veckor. Därefter ersattes sjukvårdskostnaderna och
arbetsoförmågan inte längre, eftersom behovet av vård betraktades som en
följd av rotatorkuffbristningen, vilken inte ansågs bero huvudsakligen på
olycksfallet.
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Bristning i akillessenan
Enligt medicinsk uppfattning brister en frisk akillessena inte i
praktiken även om den tänjs kraftigt, såsom när man tar sats för
ett hopp eller tar mark efter hoppet eller när man lyfter ett tungt
föremål. En bristning i akillessenan beror nästan alltid på
mikroskopiska degenerativa förandringar i senan, ibland så små
att inte går att se med blotta ögat och ibland inte ens med
magnetröntgen. Även om alla degenerativa förändringar i
organismen tilltar med stigande ålder, kan degenerativa
förändringar i akillessenan enligt undersökningar konstateras bara
hos en del av befolkningen, hos det stora flertalet hålls den stark.
Degeneration av akillessenan kan därför betraktas som en
symptomfri sjukdom, som ofta ger sig till känna vid en vanlig
ansträngning i samband med idrott eller utlöses av en vridning av
fotleden eller av halkning vid ett olycksfall. Huvudorsaken till
bristningen är alltså inte olycksfallet eller en kraftig tänjning av
senan, utan degenerativa förändringar som kan konstateras i
senan hos vissa människor.

Exempel
Bristning i akillessena ersattes inte
En idrottsinstruktör spelade volleyboll, när han under spelets gång sprang
baklänges och utan att sakta farten ändrade riktning. När farten minskade
sträcte han sig uppåt-bakåt och kände då i vaden en kraftig smärta. Vid
läkarundersökning konstaterades en total ruptur i vänstra akillessenan.
Eftersom en bristning i akillessenan enligt medicinsk uppfattning inte kan
uppkomma genom en händelse av ovan beskrivet slag, ersattes inte
bristningen i akillessenan.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

Ingen ersättning — varför?

9 (14)

Bråck på bukområdet
Med bråck förstås en öppning eller ett svagt ställe i bukväggen
genom vilket en del av innehållet i bukhålan kommer åt att tränga
ut i en av bukhinnan bildad bråcksäck. Ett synligt tecken på
bråcket är att bråcksäcken fylls, vilket lättast sker i samband med
en ansträngning. Tidvis kan bråcksäcken vara tom, och då syns
ingen utbuktning.
Om den utbuktande bråcksäcken konstateras i samband med ett
olycksfall i arbetet eller vid en arbetsrörelse, får den försäkrade
lätt den uppfattningen, att olycksfallet eller arbetsrörelsen är orsak
till bråcket. Ersättning söks oftast för ljumskbråck, men ibland
också för andra bråck på bukområdet. Med ett fåtal undantag är
det dock inte olycksfallet – och än mindre arbetsrörelsen – som
orsakat bråcket, utan de har bara lett till att man upptäckt det
synliga tecknet på bråcket, den utbuktande bråcksäcken. Själva
bråcket är medfött eller har utvecklats senare på ett medfött svagt
ställe. Någon gång har bråck kunnat uppkomma på grund av en
operation eller en sjukdom. Ett bråck som uppkommit på det
sättet
ersätts
inte
av
olycksfallsförsäkringen,
även
om
bråcksäcken, det synliga symptomet på bråcket, visat sig i
samband med ett arbetsolycksfall.
I sällsynta fall kan bråck förorsakas av kraftigt våld direkt mot
buken, varvid en krosskada uppkommer på det utsatta stället. I
sådana fall finns det också andra tecken på vävnadsskada, bland
annat blodutgjutning i
vävnaden, och vid operation syns de
skadade vävnaderna.

Exempel
Ljumskbråck ersattes inte
En skogsarbetare höll på med trädfällning. När han lyfte en tung stock
halkade han och slog i fallet knäet mot en sten på marken. Vid olycksfallet
fick han smärtor i högra knäet och i hans vänstra ljumske uppstod en öm
svullnad. Vid läkarundersökning konstaterades krosskada i knäet samt
ljumskbråck.
Olycksfallsförsäkringen ersatte krosskadan i knäet, men inte ljumskbråcket.
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Sökande av ändring
Den som är missnöjd med ett etsättningsbeslut skall alltid
först kontakta det försäkringsbolag som fattat beslutet och
diskutera med ersättningshandläggaren vad beslutet grundar
sig på och vilka åtgärder som bör vidtas.
Försäkringsanstaltens ersättningsbeslut överklagas hos
besvärsnämnden för olycksfallsärenden, besvärsnämndens
beslut överklagas hos försäkringsdomstolen och
försäkringsdomstolens utslag kan i begränsad utsträckning
överklagas hos högsta domstolen.
Besvärsskriften sänds till den försäkringsanstalt som fattat
beslutet om ersättningen. Detta för att anstalten skall kunna
korrigera sitt beslut enligt egen prövning efter att ha fått ny
information. Om försäkringsanstalten anser att det inte finns
någon anledning att ändra beslutet, sänds besvärsskriften
vidare till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Tillvägagångssättet är detsamma då man anför besvär över
besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen.
Besvär skall inlämnas skriftligen, men i övrigt kan de vara
fritt formulerade. Ändringssökanden behöver vanligen inte
någon advokat till sin hjälp. Med ersättningsbeslutet följer
anvisningar för sökande av ändring, och där förklaras hur
man skall gå till väga. Besvärsskriften skall sändas till
försäkringsanstalten inom trettio dagar från det att
meddelandet om beslutet anlände.
Handläggningen av besvären i besvärsinstanserna är
kostnadsfri.
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Olycksfallsförsäkringsanstalterna
A-Försäkring Ab
Labbackavägen 1
00350 Helsingfors
www.a-vakuutus.fi

tel. 010 5040

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Stationskarlsgatan 3
00017 Fennia
www.fennia.fi

tel. 010 5031

If Skadeförsäkringsbolag Ab
Hallonnäsgränd 8 A
00210 Helsingfors
www.if.fi

tel. 010 51 510

If Skadeförsäkringsbolag Ab
Universitetsgatan 27
20025 Åbo
www.if.fi

tel. 010 51 510

Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag
Fågelbergavägen 2
02600 Esbo (Alberga)
www.lahivakuutus.fi

tel. 020 522 2570

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Norrskensvägen 6, PB 16
02101 Esbo
www. mela.fi

tel. (09) 43 511

Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget
Keinusaarentie 2, PB 164
13101 Tavastehus
www.pohjantahti.fi

tel. (03) 62 671

Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola
Labbackavägen 1
00013 Pohjola
www.pohjola.fi
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ålandsvägen 31, PB 121
22101 Mariehamn
www.alandia.com
Ömsesidiga Försäkringsblaget Tapiola
Norrskensvägen 7
02010 Tapiola
www.tapiola.fi
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Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
Järvensivuntie 3, PB 117
33101 Tammerfors
www.turva.fi
TrygVesta Forsikring A/S, Suomen sivuliike
Nordea Skadeförsäkring
Aleksis Kivis gata 9
00020 Nordea
www.nordea.fi

tel. (03) 2313 9111

tel. (09) 1658 8277

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Meijerivägen 4, PB 11
00039 Valio
www.valionelakekassa.fi

tel. 010 381 171

Statskontoret
Gjuterivägen 10, Helsingfors ända till 1.5.2008,
varefter Sörnas strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 Statskontoret
www.valtiokonttori.fi
Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag
Malmgatan 20, PB 549
00101 Helsingfors
www.veritas.fi
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6, PB 64
22101 Mariehamn
www.omsen.ax

tel. (09) 77 251

tel. 010 55 020

tel. (018) 27 600

Ytterligare adresser
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
Kalevagatan 12
00120 Helsingfors
www.tyottomyysvakuutusrahasto.fi

tel. (09) 680 3730

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
Kaserngatan 44, PB 43
00131 Helsingfors
www.tapaturmalautakunta.fi

tel. (09) 228 5050

Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f.
Tavastvägen 15
00500 Helsingfors
www.vkk.fi

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund

tel. (09) 2312 2000
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Ingen ersättning — varför?

Försäkringsdomstolen
Lönnrotsgatan 13 C
00120 Helsingfors
www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

tel. (09) 645 801

Försäkringsinspektionen
Mikaelsgatan 8, PB 449
00101 Helsingfors
www.vakuutusneuvonta.fi

tel. (09) 415 5950

Konsumenternas försäkringsbyrå
Lönnrotsgatan 19 A
00120 Helsingfors
www.vakuutusneuvonta.fi

tel. (09) 685 0120

Livförsäkringsaktiebolaget Retro
Arbetstagarnas Grupplivförsäkring
Mikaelsgatan 15 A
00100 Helsingfors
www.retro.fi

tel. 020 763 1680

Social- och hälsovårdsministeriets
försäkringsavdelning
Kyrkogatan 14
00170 Helsingfors
www.stm.fi

tel. (09) 16 001

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
tel. (09) 680 401
Bulevarden 28, PB 275
fax (09) 6804 0389
00121 Helsingfors
ersättningsavdelning (09) 604 614
www.tvl.fi

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
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Ingen ersättning — varför?

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNAS
FÖRBUND (OFF)
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) är den
lagstadgade olycksfallsförsäkringens centralorgan, vars
huvudsakliga uppgift är att koordinera verkställandet av den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Ett försäkringsbolag
som bediver lagstadgad olycksfallsförsäkring i Finland måste
vara medlem av OFF.
Till OFF:s omfattande uppgiftsfält hör bl.a. erläggande av
arbetsolycksfallsersättning i de fall där det arbete som
utförts inte har varit försäkrat. Dessutom är det OFF:s
uppgift att
•
•

•
•
•

utveckla den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och
systemet för dess verkställande
främja samverkan mellan de olika parterna och systemet
för den lagstadgade olycksfallsförsäkringens
verkställande samt främja ett förenhetligande av
ersättningssystemet
fungera som försäkringsanstalternas samarbetsorgan
föra statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar
samt orsaker till dessa och följder av dem och
förebygga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.
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