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Reviderad blankett och
klassificering

I

Finland används från början av 2003 en ny klassificeringsmetod ESAW (European Statistics on Accidents at
Work) för olycksfall i arbetet . Under de närmaste åren kommer denna metod som utarbetats av EU:s statistiska byrå
Eurostat i tillämpliga delar att tas i bruk i Europeiska unionens samtliga medlemsländer.
Syftet med den nya klassificeringen är att utveckla effektivare medel att förebygga olycksfall samt att bättre än
idag fokusera det förebyggande arbetet på problemområden.
Den synligaste förändringen är en reviderad blankett för
anmälan om olycksfall i arbetet/yrkessjukdomar. Med hjälp
av den reviderade blanketten, som är utarbetad på grundval av ESAW-klassificeringen, försöker man få in exaktare
uppgifter om de orsaker och förhållanden som lett till olycksfall i arbetet.

Nivån på statistiken
förbättras
Genom den reviderade blanketten för anmälan om olycksfall i arbetet och klassificeringen av olycksfall i arbetet
försöker man förbättra statistikföringens tillförlitlighet
och få ny användbar information, genom vilken arbetarskyddsverksamheten kan göras effektivare.
ESAW-metoden är avsedd att stöda och förbättra särskilt de undersökningar av arbetsolycksfall som görs på arbetsplatserna. I olycksfallsanmälan antecknas nu utförligare än tidigare förutom skadeuppgifterna även orsaker,

förhållanden och skeden före olycksfallen. Metoden lämpar sig också för undersökning och klassificering av risksituationer och nära ögat-situationer.

Nya tag i det förebyggande
arbetet
Ett framgångsrikt förebyggande av olycksfall förutsätter
att inträffade olycksfall undersöks och att förebyggande åtgärder vidtas utgående från undersökningsresultaten. Med hjälp av den reviderade blanketten för anmälan
om olycksfall i arbetet är det möjligt att samla in exaktare
uppgifter än förr om orsakerna till olycksfall och förhållandena kring dessa, vilket gör det enklare att fokusera förebyggande åtgärder. Informationen är också till stöd då beslut om förebyggande åtgärder fattas.
De exakta uppgifter som arbetsplatserna lämnat om
olycksfall och orsakerna till dem gör även ersättningshandläggarnas arbete snabbare, eftersom behovet av ytterligare
utredningar minskar, vilket i sin tur påskyndar utbetalningen av ersättningar.
Tack vare ESAW-metoden kan företagen jämföra sin egen
olycksfallsstatistik med nationella statistiska uppgifter om
andra företag i samma bransch. Likaså kommer jämförelser
av statistiska uppgifter från andra länder i Europa att bli
möjliga i framtiden. Enskilda länder kommer stegvis att
övergå till det enhetliga systemet så att systemet är i bruk
i EU:s samtliga medlemsländer år 2005.
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Klassificering av olycksfall
på arbetsplatserna
F

rån början av 2003 insamlas uppgifter om inträffade
arbetsolycksfall samt yrkessjukdomar med hjälp av den
reviderade blanketten för anmälan om olycksfall som togs i
bruk från början av 2003.
Då uppgifter om olycksfall antecknas är det viktigt att
komma med en så ingående beskrivning som möjligt om
olycksförloppet.
En välgjord skadebeskrivning underlättar klassificeringen av olycksfallsuppgifterna och påverkar alltså i hög
grad kvaliteten på den statistik som görs utgående ifrån
dem.
Det är bättre att olycksfallsfaktorerna statistikförs på
arbetsplatserna, eftersom där oftast finns exaktare uppgifter än hos försäkringsbolagen om orsakerna till olycksfallet
och under vilka förhållanden det inträffade. Det är också i
arbetsplatsernas intresse att få en bättre statistik.

Klassificeringsvariabler
Enligt ESAW-metoden klassificeras arbetsolycksfallens
orsaker, förhållanden och följder med hjälp av åtta olika variabler:
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A. Typ av arbete (huvudsaklig beskrivning av det arbete
den skadade utförde vid tidpunkten för olycksfallet).
B. Arbetsprestation (den skadades specifika fysiska aktivitet exakt beskriven precis ögonblicket innan olycksfallet
inträffade).
C. Avvikelse (den sista händelsen före olycksfallet).
D. Skadesätt (hur kom den skadade kroppsdelen i beröring
med den faktor som orsakade skadan).
E. Den omedelbara orsak som direkt kan kopplas samman
med skadesättet (materiell faktor, till exempel föremål
eller verktyg, som den skadade kroppsdelen kom i beröring med).
F. Arbetspunkt (arbetade den som råkade ut för olycksfallet på sin egen eller av en annan arbetsgivare ägd eller
ledd arbetsplats).
G. Skadans art
H. Skadad kroppsdel
Blanketten för anmälan om olycksfall har nertill på framsidan rutor där man för arbetsplatsolycksfallens del färdigt på arbetsplatsen kan fylla i ESAW-klassificeringskoderna i punkterna A-E.

EU:s statistiska byrå Eurostat har för ett flertal variabler
för orsak och förhållanden (variablerna B, C, D och E) också
gjort upp tabeller med mera detaljerade klassificeringsvariabler än vad som enligt beslut tas i bruk i Finland från och
med 2003. De kan givetvis användas på arbetsplatserna om
en mera detaljerad klassificering önskas. Anvisningar fås
hos försäkringsbolagen.
De nya variablerna ersätter punkterna ”Olycksfallets orsak” och ”Olycksfallstyp” i den gamla klassificeringen; dessa
kodas inte längre.
På blanketten för anmälan om olycksfall skall alltid anges om olycksfallet inträffade på arbetsplatsen eller på område som hör till arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsen.
Likaså skall uppgifter ges om kroppsskadans art och den
skadade kroppsdelen. Utgående från dessa uppgifter kodar försäkringsanstalten arbetspunkt, skadans art och
skadad kroppsdel enligt ESAW-klassificeringen (variablerna F-H).
Klassificeringsvariablerna tillämpas på alla olycksfall som
inträffar på arbetsplatsen. Beträffande färdolycksfall –
olycksfall på vägen till eller från arbetet – ifylls endast
punkterna skadans art och skadad kroppsdel. Klassificeringssystemet gäller inte yrkessjukdomar och fritidsolycksfall.

Verbal skadebeskrivning
Blanketten för anmälan om olycksfall har också utrymme
för en fritt formulerad verbal beskrivning av olycksfallet
och yrkessjukdomen i fråga.
Skadebeskrivningarna ger möjligheter till en förbättrad

analys av orsakerna till olycksfallen i arbetet och ett effektivare skadeskyddsarbete.
Det är önskvärt att en skadebeskrivning på minst 20
ord antecknas på blanketten för olycksfallsanmälan. Följande frågor ger en anvisning om hur skadebeskrivningen
av olycksfallet skall skrivas:
• Vilken typ av arbete och vad slags fysisk arbetsprestation utförde personen när olycksfallet inträffade?
• Vilka avvikelser från de normala arbetsrutinerna ledde
till att personen skadades?
• Hur uppkom skadan?
• Vad gav upphov till kroppsskadan?
Av skadebeskrivning som gäller färdolycksfall skall följande framgå:
• Vad förorsakade olycksfallet?
• På vilket sätt färdades personen när olycksfallet
inträffade?
• Avvek färden från den normala rutt som personen
brukade följa? Av vilken orsak avvek den?
Vid anmälan av yrkessjukdom skall skadebeskrivningen innehålla uppgift om vad som förmodas vara orsaken till yrkessjukdomen.
Skadebeskrivningarna utan identifikationsuppgifter sammanställs till en enhetlig databas hos Finska Försäkringsdata. Beskrivningarna i databasen kan ordnas enligt olycksfallskod och andra uppgifter som samlas in via försäkringssystemet. Databasen kan utnyttjas av bl.a. försäkringsanstalter, arbetarskyddsmyndigheter och forskare.

Blanketten för anmälan om olyckstall, punkt 5.

Utrymme har reserverats för skadebeskrivning och klassificeringskoder på blanketten för olycksfallsanmälan
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Hur skall olycksfall i arbetet
klassificeras?
H

är nedan förklaras hur klassificeringen av olycksfall
sker i praktiken. För att åskådliggöra presentationen
används ett verbalt skadebeskrivningsexempel:
”En produktionsarbetare hade avslutat sitt arbetsskift och
skulle just gå till personalutrymmena genom fabriksområdet.
Han hade bråttom och gick förbi två personer. Dessa varnade
honom med ett rop för en skänkvagn och ett lok som närmade sig, vilket arbetstagaren inte hade märkt. Han stannade
mellan skenorna, hann haja till och hamnade under tåget.
Vagnen skymde också lokförarens sikt.”
De orsaker och förhållanden som framgår av skadebeskrivningen antecknas i olycksfallsanmälan i ordningsföljden A-E i enlighet med varje enskild klassificeringskod.

Typ av arbete
Med typ av arbete avses beteckningen på det arbetsskede
en person utförde när olycksfallet inträffade och skadan
uppstod. I denna punkt skall alltså inte yrke antecknas.
Exempel: ”En produktionsarbetare hade avslutat sitt arbetsskift och skulle just gå till personalutrymmena...”.
Som arbetsuppgift antecknas 61 transport, förflyttning,
och inte 11 produktion.

Arbetsprestation
Med arbetsprestation avses en persons specifika fysiska aktivitet ögonblicket innan skadan inträffade. En variabel preciserar beskrivningen av arbetsuppgiften.
Exempel: ... skulle just gå till personalutrymmena genom
fabriksområdet. Han hade bråttom och gick förbi två personer...”
Som arbetsprestation antecknas 60, rörelse av person.

Avvikelse
Med avvikelse avses den sista avvikande händelse som föregick skadan.
Exempel: ”... Dessa varnade honom med ett rop för en
skänkvagn och ett lok som närmade sig, vilket arbetstagaren
inte hade märkt. Han stannade mellan skenorna, hann haja
till och hamnade under tåget. Vagnen skymde också lokförarens sikt.” Som avvikelse antecknas 80, avvikande närvaro.
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Skadesätt
Med skadesätt avses uppgifter om sättet på vilket den skadade kroppsdelen kom i beröring med den faktor som förorsakade kroppsskadan.
Exempel:”... hann haja till och hamnade under tåget.”
Som skadesätt antecknas 40, träffad av föremål i rörelse.

Omedelbar orsak som direkt
kan kopplas samman med
skadesättet (materiell faktor)
Med omedelbar orsak som direkt kan kopplas samman med
skadesättet avses den materiella faktor som den skadades
kroppsdel kom i beröring med.
Exempel:
”... och hamnade under tåget.”
Som omedelbar orsak som direkt kan kopplas samman
med skadesättet antecknas 3200, andra transportfordon.
Rälsfordon räknas som andra transportfordon.

Exempel på
klassificering:

Montör föll från en stege
”Då den skadade monterade pelare och mätte avståndet
mellan dem föll han ner från stegen från ca en meters höjd.”
Kodning:
Typ av arbete (A): 52 Underhåll
Arbetsprestation (B): 20 Arbete med handverktyg
Avvikelse (C): 50 En person faller
Skadesätt (D): 30 Slag mot en fast yta
Omedelbar orsak, materiell faktor (E): 1221 Flyttbar stege

Ryggen försträcktes
”Då postbudet lyfte ner en låda från bordet försträckte
han ryggen.”
Kodning:
Typ av arbete (A): 11 Bearbetning
Arbetsprestation (B): 11 Manuell transport av börda
Avvikelse (C): 70 Plötslig fysisk överbelastning
Skadesätt (D): 70 Plötslig fysisk överbelastning
Omedelbar orsak, materiell faktor (E): 4100 Föremål
(börda)
Ytterligare exempel på klassificering av olika arbetsplatsolycksfall lämnas av ditt eget försäkringsbolag eller
på Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds webbsidor,
adress: www.tvl.fi

Kniven slant, sår i fingret
”Då en person täljde ett plaströr på byggnadsplatsen slant
kniven och träffade honom i fingret.”
Kodning:
Typ av arbete (A): 29 Övrigt byggnadsarbete (ej exakta
uppgifter)
Arbetsprestation (B): 20 Arbete med handverktyg
Avvikelse (C): 40 Förlorad kontroll över verktyg
Skadesätt (D): 50 Förorsakats av vasst föremål
Omedelbar orsak, materiell faktor (E): 2300 Handverktyg

Tidningsbud snubblade i trappan
”Tidningsbudet snubblade i trappan. Han slog sin vänstra
stortå.”
Kodning:
Typ av arbete (A): 61 Transport, förflyttning
Arbetsprestation (B): 60 Rörelse av person
Avvikelse (C): 60 Att stöta sig
Skadesätt: (D): 30 Slag mot en fast yta
Omedelbar orsak, materiell faktor (E): 1201 Fasta trappor
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Frekventa frågor och
svar på dem
F: Vad är ESAW-metoden?
S: ESAW är en av Europeiska unionens statistiska byrå
Eurostat utarbetad enhetlig klassificeringsmetod för statistikföring av olycksfall i arbetet.

man försöka koda i motsatt riktning eller någon annan
ordningsföljd.

F: Vad klassificeras med ESAW-metoden?
S: Med det nya systemet klassificeras samtliga arbetsplatsolycksfall från början av år 2003. För olycksfall under
arbetsfärden klassificeras endast skadans art och den skadade kroppsdelen. ESAW-metoden gäller inte yrkessjukdomar och fritidsolycksfall.

F: Hur skall klassificeringsvariablerna användas vid klassificering av risksituationer?
S: I princip är det ingen skillnad mellan klassificering
av olycksfall och klassificering av risksituationer. I själva
verket är olycksfallen i början risksituationer, som lett till
olycksfall. Kännedom om förhållanden där risksituationer
råder är till hjälp vid fokuseringen av arbetarskyddsåtgärderna på arbetsplatsen.

F: Används ESAW-variablerna för orsaker och omständigheter (A-E) vid klassificering av olycksfall som inträffat under arbetsfärden?
S: Nej, de används inte. Vid färdolycksfall (när olycksfallet inträffat på vägen till eller från arbetet) skall klassificeringsvariablerna inte kodas på arbetsplatsen. I sådana
fall lämnas kodraden nertill på första sidan tom. Vid färdolycksfall klassificerar försäkringsbolaget skadans art och
den skadade kroppsdelen enligt ESAW-metoden.
F: Skall klassificeringsvariablernas koder antecknas i
olycksfallsanmälan, om arbetstagaren råkar ut för olycksfall då han befinner sig utanför sin egen arbetsplats på
möte eller annan kommendering?
S: Javisst. Också dessa är arbetsplatsolycksfall (närmast
trafikolycksfall i arbetet). De skall kodas med ESAW-variabler.
F: Enligt vilken punkt under rubriken Typ av arbete kodas kortvarigt underhållsarbete som utförs av produktionsarbetare ?
S: Kortvarigt underhållsarbete skall ha kodvariabel 52.
F: Kan flera koder antecknas för samma variabel?
S: Nej. För varje enskild variabel kodas bara ett enda
bästa alternativ. Ifall alternativet inte finns på listan antecknas alternativet ”annan” (slutar alltid med siffran 9).
Ifall faktorn är okänd skall koden 00 användas.
F: Lönar det sig att börja valet av variabler från Typ av
arbete (A) eller från Omedelbar orsak, materiell faktor
(E)?
S: Det lönar sig att överväga från fall till fall. Ifall kodningen inte lyckas enkelt i ordningsföljden A till E, kan
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F: Till samma företagsgrupp hör förutom finländska företag även dotterbolag i Tyskland och Sverige. Kan jag
direkt sinsemellan jämföra de olika ländernas statistik
över olycksfall på arbetsplatsen?
S: Javisst, åtminstone delvis. Men observera att alla
variabler inte är obligatoriska i de olika länderna. I vilken
utsträckning och när systemet tas i bruk varierar också en
aning från land till land. Men jämförelser för obligatoriska
variablers del är i praktiken möjliga. Jämförelserna försvåras dock av att olika länder har olika system för olycksfallsersättning och statistiska system.
F: Den riksomfattande kodlistan är rätt schematisk. Finns
det en mera omfattande lista, där vår arbetsplats exaktare kan välja särskilda koder med tanke på arbetarskyddsåtgärder?
S: Ja, det finns en sådan kodlista. Du kan fråga efter
den mera omfattande variabellistan hos ditt försäkringsbolag eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
F: Är det i den verbala beskrivningen bättre att skriva
meningar eller att bara anteckna olycksfallsfaktorerna
kortfattat, till exempel i form av en uppräkning?
S: Viktigast är att alla frågor besvaras, eftersom skadebeskrivningen framför allt används som grund för ersättningen. Som hjälpmedel är det bra att använda den variabellista som följer som bilaga till ifyllningsanvisningarna.
Det bästa alternativet är att använda korta meningar. Att
enbart räkna upp olycksfallsfaktorer förstör en del av den
viktiga informationen. Observera dock att rapporten såvitt möjligt bör rymmas i det utrymme som reserverats för
den.

Variabellistor
A. TYP AV ARBETE
Typen av arbete, dvs. arbetsuppgiften beskriver arten av det arbetsskede som personen utförde vid olyckstillfället. En person kan utföra flera arbetsuppgifter vid olika tidpunkter.
Exempelvis kan en person som arbetar som inspektör under samma dag vid olika tidpunkter utföra kontorsarbete
(42), vara på resa (61) och förrätta inspektion (55). Med typ av arbete/arbetsuppgift avses inte personens yrke.
Produktion, förädling, bearbetning, lagerarbete
11 Produktion, förädling, bearbetning
12 Lagerarbete, lastning, lossning
19 Andra arbetsuppgifter hänförbara till produktion,
förädling, bearbetning och lagerarbete
Schaktningsarbete, byggnadsarbete, rivning
21 Schaktningsarbete
22 Nybygge – byggnader
23 Nybygge – gator, vägar, broar, dammar, hamnar,
energidistributionsnät
24 Renovering, reparation av konstruktioner
25 Rivning – av alla slags konstruktioner
29 Andra arbetsuppgifter hänförbara till schaktningsarbete, byggnadsarbete och rivning
Jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel, fiskodling,
djurskötsel
31 Jordbruksarbete
32 Trädgårdsarbete
33 Djurskötsel
34 Skogsbruksarbete
35 Fiskodling, fiske
39 Andra arbetsuppgifter hänförbara till jord- och
skogsbruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och
djurskötsel

Offentliga och privata tjänster
41 Servicearbete och vård
42 Undervisning, forskning, databehandling,
kontorsarbete och administration
43 Kommersiellt arbete
49 Andra offentliga och privata tjänster
Stödfunktioner
51 Installation, förberedelse
52 Underhåll, reparation, service, justering
53 Rengöring
54 Avfallshantering
55 Förmansarbete, övervakning, inspektion
59 Andra stödfunktioner
Transport, förflyttning, idrott, konst
61 Transport, förflyttning
62 Idrottsutövning, konstnärlig verksamhet
63 Sjömansarbete
69 Andra arbetsuppgifter hänförbara till transport,
förflyttning, idrott och konst
99
00

Annan arbetsuppgift utförd på arbetsplatsen
Ingen uppgift om andra arbetsuppgifter
i skadebeskrivningen

B. ARBETSPRESTATION (specifik fysisk aktivitet)
En arbetsprestation anger på ett exakt sätt vad personen gjorde precis före olycksfallet.
Det gäller att beskriva en avsiktlig och frivillig rörelse. Aktiviteten kan ha varit kortvarig.
10
20
30
40
50
60
70
99
00

Arbete med eller vid maskin (starta, mata in i, övervaka maskin, bildskärmsarbete o.d.)
Arbete med handverktyg (borr/borrmaskin, hammare o.d.)
Köra/vara ombord på ett transportmedel/utrustning för förflyttning av material
Hantering av föremål (gripa tag i, öppna, stänga, fästa vid, kasta, placera, hälla o.d.)
Manuell transport av en börda (lyfta, sänka, dra, skjuta, bära o.d.)
Rörelse av en person (även på stället, såsom att klä på sig, tvätta sig)
Att vara på stället vid en enskild arbetsplats (sitta, stå, diskutera o.d.)
Annan arbetsprestation som ej tagits med under annan rubrik i skadebeskrivningen.
Ingen uppgift om arbetsprestation i skadebeskrivningen
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C. AVVIKELSE
En avvikelse är den sista händelse som föregick olycksfallet.
I fallolyckor registreras som avvikelse således alltid punkt 50. En avvikelse kan också vara en påföljd av antingen
den skadades egen eller en utomstående persons aktivitet.
10 Elektrisk störning, explosion, brand
20 Ämne som rinner över, strömmar ut, läcker ut, förångas, dammar
30 En orsak går sönder, faller, glider, kolliderar, rasar (på eller under en person)
40 Förlorad kontroll över maskin (start vid fel tidpunkt, avlägsnande av störning), verktyg, föremål, djur
50 En person faller, hoppar, ramlar, halkar
60 Trampa på ett vasst föremål, fastna, stöta sig, ställa sig på knä, sätta sig
70 Plötslig fysisk överbelastning av person (vid lyftning, skjutning, vridning, snubbling o.d.)
80 Våld (orsakat av människa eller djur), traumatisk upplevelse, avvikande närvaro (t.ex. passering av säkerhetssystem)
99 Annan avvikelse som ej tagits med under annan rubrik i skadebeskrivningen
00 Ingen uppgift om avvikelsen i skadebeskrivningen

D. SKADESÄTT
Sättet på vilket den skadade kroppsdelen kommit i kontakt med den faktor som medfört skadan.
Om flera skadesätt förekommit skall det som lett till den svåraste skadan antecknas.
Skada orsakad av kontakt med elektrisk ström, temperatur eller farligt ämne
11 Ljusbåge, blixtnedslag
12 Elektrisk stöt
13 Hetta (ämne, föremål eller omgivningens temperatur har orsakat skadan)
14 Kyla
15 Farliga ämnen – vid inandning (som orsakat förgiftningssymptom eller skador på inre organ)
16 Farliga ämnen – på huden eller i ögonen
17 Farliga ämnen – genom att svälja
19 Andra skador orsakade av elektrisk ström, temperatur eller farligt ämne.
20 Syretillförseln har förhindrats (drunknad i vätska, begravd under fast materia, omsluten av kvävande gas och ångor)
30 Slag mot fast yta eller orörlig orsak (störtning, fall o.d.)
40 Träffad av eller kollision med föremål i rörelse (även vätskor och gaser med tryck)
50 Kontakt med vasst, spetsigt, skrovligt föremål
60 Klämning, krossning
70 Plötslig fysisk eller psykisk överbelastning av person (även buller och strålning)
80 Bett, spark osv. av djur eller människa
99 Annat skadesätt som ej tagits med under annan rubrik i skadebeskrivningen
00 Ingen uppgift om skadesättet i skadebeskrivningen

E. OMEDELBAR ORSAK SOM DIREKT KAN KOPPLAS SAMMAN MED
SKADESÄTTET
(materiell faktor)
Den omedelbara materiella faktor som har anknytning till skadesättet dvs. den faktor som orsakat skadan beskriver
en fysisk faktor, med vilken den skadade kroppsdelen kom i kontakt. Om det finns flera faktorer som är förknippade
med skadesättet antecknas den som medfört den svåraste skadan.
Undantag:
1. I fallolyckor antecknas som omedelbar materiell faktor det föremål från vilket fallet skedde (ställning, stolpe, tak o.d.).
2. Utgående från tillgänglig information skall den helhet (maskin, utrustning o.d.) väljas som bäst beskriver den materiella
faktorn. Exempelvis skall bara en del av maskinen antecknas som materiell faktor endast i det fall att den är klart läsgjord
från helheten.
3. Kod 4300 skall antecknas som omedelbar materiell faktor när fel i säkerhetsanordning eller skyddsutrustning orsakade
skadan.
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STÄLLNINGAR, NIVÅER OCH YTOR
1100 Passager, underlag, mark, dörrar, väggar, fönster,
hinder
(även hala underlag och underlag med små föremål)
Konstruktioner över marknivå
1201 Fasta trappor, tak, öppningar, terrasser, balkonger,
lastbryggor
Fasta stegar, gångbroar, pelare
1210 Fasta stegar
1211 Stolpar, pelare, gångbroar, plattformar, master
1219 Andra fasta konstruktioner över marknivå
Flyttbara stegar, stödanordningar, byggnadsställningar
1221 Flyttbara stegar
1222 Tillfälliga stödanordningar
1223 Flyttbara byggnadsställningar på hjul
1229 Andra flyttbara konstruktioner över marknivå
1230 Tillfälliga konstruktioner, byggnads- och
hängställningar
1240 Borrplattformar, ställningskonstruktioner på pråmar
1299 Andra konstruktioner över marknivå
Konstruktioner eller fördjupningar under marknivå
1310 Schakt, diken, gropar, brunnar, stup
1320 Underjordiska konstruktioner, tunnlar
1330 Konstruktioner under vatten
1399 Andra konstruktioner eller fördjupningar under
marknivå
VERKTYG, MASKINER OCH UTRUSTNING
2100 Rör, slangar, ventiler, kopplingsanordningar,
kanaler
2200 Motorer, anordningar för överföring och lagring
av energi
2300 Handverktyg
2400 Handhållna eller handstyrda verktyg – motordrivna
2500 Handhållna verktyg (utan uppgift om motorisering)
Bärbara eller flyttbara maskiner och anordningar
2601 För mark-, berg- och vägbyggnadsarbete
2602 För jordbruk och trädgårdsskötsel
2603 För byggarbetsplatser (utom för schaktning)
2604 För ytrengöring (sopmaskin, maskin för
golvtvätt o.d.)
2699 Andra mobila eller flyttbara maskiner och
anordningar
Stationära maskiner och anordningar
2701 För bearbetning och transport av mark och
berggrund
2702 För pulvrisering, krossning, separering, blandning,
finfördelning, barkning

2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2799

För kemiska processer
För upphettning, värmning, torkning
För nedkylning, kallbehandling
Andra maskiner och annan utrustning
för råvarubearbetning
Tvingar, arborrmaskiner, pressar
Pappersmaskiner, manglar, valsar
För formning genom extrudering, blästring, gjutning
Svarvar, fräsmaskiner, slipmaskiner, hyvlar, borrar
Sågar, cirklar
För avskärning, avklippning, klyvning (inte sågar)
För ytbehandling (tryckning, rengöring, torkning,
målning)
För ytbehandling (galvanisering, elektrolytisk
behandling)
Svetsning, häftning, sömnad och annan montering
För paketering och fyllning
För kontroll, provning, mätning
Särskilda jordbruksmaskiner (mjölkningsmaskiner o.d.)
Andra stationära maskiner och anordningar

Befordrings-, transport- och lagringsanordningar
2801 Transportörer, linbanor
2802 Anordningar som lyfter från undersidan (hissar,
lyftplattformar, lyftkorgar, rulltrappor, domkrafter o.d.)
2803 Anordningar för upphängd last (kranar, vinschar,
vindspel, taljor o.d.)
Mobila godshanteringsanordningar
2811 Anordningar för transport av last utan lyft
2812 Kärror som skjuts (rullpallar, skottkärror o.d.)
2813 Handkärror, säckkärror
2814 Rullflak, containrar på hjul, bagage- och andra
vagnar
2815 Gaffelvagnar (pumpkärror o.d.)
2816 Gaffeltruckar, andra anordningar för transport och
stapling
2819 Andra mobila godshanteringsanordningar
(slingstyrd vagn o.d.)
2820 Lyfthjälpmedel, stroppar, krokar, rep, lyftlinor och
lyftremmar
2830 Silor, cisterner, bassänger, kar, tankar o.d.
2840 Flyttbara containrar, transport- och tippvagnar
2850 Förvarings- och lagertillbehör och lagerutrustning,
hyllor
2860 Små behållare, hinkar, lådor o.d.
2899 Andra transport-, befordrings- och lagringsanordningar
FORDON
3100 Landfordon
3200 Andra transportfordon
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ÄMNEN, MATERIAL OCH UTRUSTNING
4100 Material, föremål, produkter, skärvor,
maskindelar (även spikar, skruvar, rullar, hasplar,
bördor, laster o.d.)
4200 Kemiska, radioaktiva, biologiska ämnen,
vätskor
4300 Säkerhetsanordningar och säkerhetsutrust
ning, skydd
4400 Föremål och utrustning i kontor och hem,
hobby- och sportutrustning, personlig
utrustning
ÖVRIGT
5100 Människor, djur, växter
5200 Bulkavfall
5300 Buller, tryck, brand, ljusbåge, ljus, snö, is,
vattendrag, andra fysikaliska verkningar och
naturfenomen
9999 Annan orsak som ej tagits under annan rubrik
i skadebeskrivningen
0000 Ingen uppgift om omedelbar orsak
i skadebeskrivningen

F. TYP AV SKADA

29

Nacke
Nacke och hals, innefattar ryggrad och ryggkotor
i nacken
Nacke och hals, andra delar än de angivna

31
39

Rygg
Rygg, inklusive ryggrad och ryggkotor i ryggen
Rygg, andra delar än de ovan angivna

21

42
43
48
49

Bålen och inre organ
Bröstkorg och revben inbegripet leder och
skulderblad
Bröstkorg, inbegripet inre organ
Bäcken och buk, inbegripet inre organ
Bålen, flera skadade delar
Bålen, andra delar än de ovan angivna

51
52
53
54
55
58
59

Övre extremiteter
Skuldra och skulderled
Arm, inbegripet armbåge
Hand
Finger
Handlov
Övre extremiteter, flera skadade delar
Övre extremiteter, andra delar än de ovan angivna

61
62
63
64
65
68
69

Nedre extremiteter
Höft och höftled
Ben, inbegripet knä
Fotled
Fot
Tå(-r)
Nedre extremiteter, flera skadade delar
Nedre extremiteter, andra delar än de ovan angivna

71
78

Hela kroppen och flera kroppsdelar
Hela kroppen (systemiska effekter)
Flera skadade kroppsdelar

41

Även i fråga om olycksfall under arbetsfärden skall dessa nya koder användas!
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
999
000

Sår och ytliga skador
Benbrott
Urledvridning, vrickning och sträckning
Traumatisk amputation (förlust av kroppsdel)
Skador orsakade av skakning och inre skador
Brännskador, frätskador och förfrysning
Förgiftning och infektioner
Drunkning och kvävning
Effekter av ljud och vibration
Effekter av extrema temperaturer, ljus och
strålning
Chock
Flera skador av samma svårighetsgrad
Andra skador som inte klassificerats ovan
Ingen uppgift

99
00

Andra skadade kroppsdelar som inte
klassificerats ovan
Ingen uppgift

G. SKADAD KROPPSDEL
Även i fråga om olycksfall under arbetsfärden skall dessa nya koder användas!
11
12
13
14
15
18
19

12

Huvud
Huvudet, hjärna samt nerver och blodkärl i kraniet
Ansikte
Öga/ögon
Öra/öron
Tänder
Huvudet, flera skadade delar
Huvudet, andra delar än de ovan angivna

H. ARBETSPUNKT
1
2
9
0

Arbetspunkt som administreras av egen
arbetsgivare
Arbetspunkt som administreras av någon annan
än egen arbetsgivare
Annan arbetspunkt
Ingen uppgift

ANMÄLAN OM OLYCKSFALL/YRKESSJUKDOM
med stöd av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring samt
därtill anslutna lagar och förordningar.
1.
UPPGIFTER
OM ARBETSGIVAREN

Arbetsgivarens namn (företagets officiella namn)
Fax

Telefon
Närmare adress

Postnummer

Postanstalt

Bransch

Försäkringens nummer

Koncernsignum

Företagets enhet eller avdelning eller avdelningskod

Bankförbindelse: fullständigt kontonummer

2.
UPPGIFTER
OM DEN
SKADADE

FO-nummer

E-postadress

Släktnamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understryks)

Telefon

Närmare adress

Postnummer

Medborgarskap

Personbeteckning
Språk

Postanstalt

fin
sv.
Bankförbindelse: fullständigt kontonummer

Yrke

Förskottsinnehållningsprocent (uppgifter från skattekortet)

Beskattningskommun

grundprocent

tilläggsprocent

Inkomstgränsen, upp till vilken grundprocenten tillämpas (per år)
Differentierad innehållningsprocent (t.ex. skolelever och studerande)

3.
UPPGIFTER
OM SKADAN

euro
euro, av vilken redan som lön betalats
% till
% till
Är den skadade aktieägare i det företag, där han arbetar?
Bor den skadade stadigvarande i arbetsgivarens hushåll?
ja; på vilket sätt är den skadade släkt med
ja; andel, som han ensam eller gemensamt
nej
nej
med sina familjemedlemmar äger %
arbetsgivaren eller med dennes maka (make)?
Klockslag
Datum, då olycksfallet inträffade/yrkessjukdomen yppade sig Veckodag

euro

Orten där olycksfallet inträffade (kommun eller adress)

Inträffade olycksfallet på arbetsplatsen eller på ett därtill hörande område?
inte i arbetet; var
i arbetet
Inträffade olycksfallet utanför arbetsplatsen?

under kaffe- eller matrast

under färd från bostaden
till arbetet

i arbetet

under annan färd; vilken

under kaffe- eller matrast
under fritiden
under färd från arbetet till bostaden
Den dag olycksfallet inträffade var arbetet Upphörde den skadade med sitt arbete efter
Anmäldes olycksfallet till arbetsgivaren?
avsett
olycksfallet
senare
ja; datum
genast
datum och klockslag
nej
nej
att börja kl.
att sluta kl.
Sjukhus, hälsovårdscentral eller annan vårdplats (namn och adress)
När inleddes sjukvården?
Datum
senare
omedelbart
Har den skadade återupptagit
Arbetsoförmåga varade (uppskattningen görs av den som fyller i blanketten)
Datum för återgång
sitt förra arbete
till arbetet
över en
Den dag olycksfallet
2
1
4
ja
3
1-2
dagar
nej
3 dagar - en månad
månad
inträffade
Tilläggsuppgifter om olycksfallets förlopp kan erhållas av (t.ex. förman eller arbetsledare, namn, adress, telefon och e-postadress)

4.
SKADANS
ART

5.
HUR INTRÄFFADE
OLYCKSFALLET/
UPPSTOD
YRKESSJUKDOMEN

Skadans art (t.ex. benbrott, kross- eller brännskada, försträckning, eksem; uppskattning av den som fyller i blanketten är tillräcklig)
Skadad kroppsdel (t.ex. öga, rygg, fingrar, nedre extremiteter)
höger
vänster
Beskrivning av hur olycksfallet inträffade samt utredning av orsakerna till olycksfallet eller yrkessjukdomen samt beskrivning av
arbetsmiljön. 1) I fråga om ett OLYCKSFALL PÅ ARBETSPLATSEN skall av beskrivningen framgå följande uppgifter: Vilket arbete (produktion,
underhåll, sjömansarbete, osv.) och vilken arbetsuppgift (åkte truck, lyfte en börda osv.) personen utförde vid den tidpunkt då olycksfallet inträffade?
Vilka avvikelser från det normala utförandet av arbetet ledde till olycksfallet (störning i eldistributionen, att förlora kontroll över ett handslipverktyg,
halkning osv.)? På vilket sätt uppstod skadan (verktyget har skurit, personen har fått smolk i ögat osv.)? Vad orsakade skadan (press, svarv, stege
ställning osv.)? 2) I fråga om ett OLYCKSFALL UNDER ARBETSFÄRDEN skall av beskrivningen framgå den faktor som orsakade olycksfallet, det
sätt på vilket personen rörde sig samt eventuell avvikelse från den sedvanliga arbetsfärdsvägen och orsaken till avvikelsen. 3. I fråga om en
YRKESSJUKDOM skall av beskrivningen framgå den faktor av vilken yrkessjukdomen anses ha orsakats (namn på kemiskt ämne osv.).

Vid ett OLYCKSFALL PÅ ARBETSPLATSEN kan klassifikationskoderna antecknas i nedanstående rutor (ytterligare anvisningar finns i den separata statistikföringsbilagan).
Arbetsuppgift (A)

Arbetsprestation (B)

Avvikelse (C)

Skadesätt (D)

Orsak (E)
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6.
TILLÄGGSUPPGIFTER
OM OLYCKSFALLET

Registernumret eller annan identifikationsbeteckning
på det motorfordon, varmed den skadade färdades

Trafikförsäkringsbolag

Registernumret eller annan identifikationsbeteckning
på motpartens motorfordon

Trafikförsäkringsbolag

Deltagande i trafiken
som passagerare

som förare

Förorsakades olycksfallet av den skadades berusning, vårdslöshet eller överträdelse av arbetarskyddsföreskrifter?
nej
ja; på vilket sätt?
Förorsakades olycksfallet av annan På vilket sätt? Av vem (namn och adress)?
person?
ja
nej
Har olycksfallet anmälts till polisen?
ja; polisinrättningens namn
nej
Ögonvittne till olycksfallet (namn, telefon och adress)
Anhöriga (släktskapsförhållande och namn)

7.
UPPGIFTER
VID
DÖDSFALL

Den skadades dödsdag

8.
UPPGIFTER
OM
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Stadigvarande arbetsförhållande

Förvaltare av dödsbo, namn, adress och telefon

datum då arbetsförhållandet började
Studerande
Huvudsyssla Bisyssla

Arbetstid per vecka

Tidsbundet arbetsförhållande
tid under vilken arbetsavtalet gällde
Pensionär

läroanstalt
I fråga om deltidsarbete, arbetstiden och antalet arbetsdagar per vecka samt orsaken till deltidsarbetet

Tilläggsuppgifter om arbetsförhållandet och lönen kan erhållas av (t.ex. löneberäknare; namn, telefon, e-postadress)

UPPGIFTER OM UTBETALNING AV DAGPENNING
9.
LÖNEBELOPP
FÖR SJUKDOMSTIDEN
- anges utbetalda lönebelopp för
sjukdomstiden
(dagen för
olycksfallet inte
medräknad)

Lön för sjukdomstiden har utbetalats för tiden

euro

Lön för sjukdomstiden har utbetalats för tiden

euro

Datum, då arbetsgivarens skyldighet att utbetala lön för
sjukdomstiden upphör

Beräkningsgrund för lön under sjukdomstiden

Har lön för sjukdomstiden betalats för hela tiden av arbetsoförmåga eller endast för en del t.ex. på grund av permittering eller delpension?
för hela tiden av arbetsoförmåga
endast för en del; löneuppgifter ifylls i punkt 10
Har som lön för sjukdomstiden betalats endast en del av lönen (t.ex. 50 % i ett arbetsförhållande under en månad)?
ja; löneuppgifter bör ifyllas i punkt 10

10.
LÖNEUPPGIFTER
Fylls i, om lön för
sjukdomstiden inte
alls har utbetalats
eller endast en
del av lönen har
utbetalats eller
lön utbetalats
endast för en del
av tiden för
arbetsoförmåga

Penninglön för tidsperioden av fyra veckor före olycksfallet (t.ex. de två sista löneperioderna på två veckor) eller för en kortare tid, vilken
arbetsförhållandet varat (dagen för olycksfallet oräknad). För denna tidsperiod uppges arbetsinkomsten utan naturaförmåner och semesterpremie.
För tiden

euro

För tiden

euro

Beräkningsgrund för lönen (euro/timmen)

Frånvaro utan lön under ovannämnda tid, tidsperiod och orsak

Månadslön

11.
ANDRA
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
OCH
FÖRETAGARVERKSAMHET

Antalet arbetsdagar eller -timmar som ingår i den ovannämnda
tidsperioden

Lön vid tiden för olycksfallet euro/mån

Eventuella tillägg, tilläggets art och medeltal euro/mån

Har den skadade samtidigt haft andra arbetsgivare?
ja
nej
Andra arbetsgivare (namn och adress)
Har den skadade samtidigt haft företagarverksamhet?

annan företagare: tilläggsuppgifter:
ja
företagarverksamhetens art
nej
lantbruksföretagare
Andra utbetalningar än lön för sjukdomstiden euro, t.ex. sjukvårdskostnader (kvitton)

12. ARBETSGIVARES ANDRA UTBETALNINGAR
Andra utbetalningar (kvitton) euro
Resekostnader (kvitton) euro
13. DEN SKADADES Sjukvårdskostnader (kvitton) euro
UTBETALNINGAR
14.
Har dagpenning enligt SFL sökts med anledning av olycksfallet? Folkpensionsanstaltens byrås namn
SJUKFÖRSÄKRINGEN
ja
nej
Arbetsgivarens eller arbetsgivarens företrädares underskrift, telefonnummer och namnförtydligande
15.
Ort och datum
UNDERSKRIFT
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Gör så här, om ett
olycksfall inträffar
• Ordna så snabbt som möjligt med förstahjälpen och transport till vård för den
skadade.
• Sänd om möjligt två försäkringsintyg med den skadade, eller skicka dem omgående
på annat sätt till vårdplatsen.
• Anmäl allvarliga fall till polisen och arbetarskyddsdistriktet.
• Skynda till olycksfallsplatsen för att fastställa läget. Intervjua vittnen.
• Påbörja undersökningen av olycksfallets orsaker och omständigheterna kring det.
• Fyll i olycksfallsanmälan så snart som möjligt efter det att ett olycksfall inträffat.
Texta tydligt och tryck ordentligt med pennan eller använd skrivmaskin.
• Beskriv olycksfallet skriftligt med cirka 20 ord. Frågorna i olycksfallsanmälan
är till hjälp vid beskrivningen.
• Fyll omsorgsfullt i uppgifterna om olycksfallet. Använd ESAW-metoden som
hjälpmedel.
• Fyll i koderna för arbetsplatsolycksfallens orsaker och omständigheter med hjälp
av de fem variablerna på framsidan av blanketten för anmälan av olycksfall.
• Skicka den ifyllda och undertecknade olycksfallsanmälan antingen till den person
som sköter olycksfallsärenden på arbetsplatsen eller direkt till försäkringsbolaget.
• Undersök orsakerna till olycksfallet och omständigheterna kring det och klarlägg
genom vilka åtgärder man kunde förebygga motsvarande olycksfall i framtiden.
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SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Arbetarskyddsavdelningen
PB 536
33101 Tammerfors
Tel. (03) 260 8158, (03) 260 8535
Fax. (03) 260 81 50
www@stm.fi
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNAS FÖRBUND
Bulevarden 28, 00120 Helsingfors, Tel. (09) 680 401
Fax. (09) 680 40389, www.tvl.fi

