Anvisningar för ifyllande av anmälan om
olycksfall i arbetet
2. UPPGIFTER OM DEN SKADADE

Anvisningarna gäller ifyllandet av anmälan om olycksfall
i arbetet. Det finns skilda anvisningar för ifyllandet av
anmälan om yrkessjukdom.

Yrke

Blanketten ska användas för att anmäla alla olycksfall
fr.o.m. den 1 januari 2016 oberoende av när olycksfallet
har inträffat.

Yrkesbeteckningen som beskriver den skadades yrke ska
ge en bild av det dagliga arbetets natur. I punkten ska ett
så noggrant uttryck som möjligt användas, t.ex. rullarbetare, hjälpkarl i bil, eltekniker osv.

Arbetsgivaren ska anmäla ett olycksfall i arbetet till
försäkringsanstalten utan dröjsmål och senast tio
vardagar efter att arbetsgivaren eller en företrädare för
denna fick kännedom om skadefallet. Blanketten ska
skickas till den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har
sin försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om
yrkes-sjukdomar vid skadetidpunkten. Om arbetsgivaren
inte har en försäkring enligt lagen, ska anmälan inlämnas till Olycksfallsförsäkringscentralen.

Delägarskap i företaget
Om den skadade är delägare i företaget, ska den
skadades ägarandel och röstetal anges. Om även den
skadades familjemedlemmar är delägare i företaget,
ska den skadades ägarandel och röstetal både ensam
och tillsammans med sina familjemedlemmar anmälas
specificerat.

Närmare anvisningar om hur anmälan ska ifyllas fås vid
behov från Olycksfallsförsäkringscentralens ersätt-ningstjänst (kontaktuppgifter finns på www.tvk.fi).

Om den skadade och/eller familjemedlemmarna äger
företaget indirekt via en annan sammanslutning eller
koncern, ska �ven den indirekta ägarandelen och det
röstetal som den medför anmälas i denna punkt.

1. UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN

Med familjemedlem avses make eller maka, sambo och
en person som är släkt med arbetstagaren i rätt uppeller nedstigande led och som bor med denne i samma
hushåll. Med sambo avses en person som bor i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden
med den som arbetar i ledande ställning i företaget (9 § i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Bransch
Med bransch avses den verksamhetsgren som arbetsgivaren i huvudsak utövar på den arbetsplats på vilken
olycksfallet i arbetet inträffade. Branschen kan också
anmälas t.ex. genom att namnge de produkter som i
huvudsak tillverkas på arbetsplatsen eller genom att
anmäla tjänsternas art (t.ex. frisör, livsmedelsaffär) eller
genom att på annat sätt karaktärisera arbetsgivarens
verksamhet (t.ex. maskinverkstad, byggfirma).

3. UPPGIFTER OM OLYCKSFALLET
4. FÖRHÅLLANDEN UNDER VILKA
OLYCKSFALLET INTRÄFFADE

Försäkringsnummer

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar indelas de förhållanden under vilka olycksfallet inträffade
i olycksfall i samband med att arbetet utförs, olycksfall
på ett område som hör till den plats där arbetet utförs,
olycksfall utanför ett område som hör till den plats där
arbetet utförs och olycksfall under särskilda omständigheter.

Ersättning söks på basis av den försäkring som omfattar
det arbete i vilket olycksfallet inträffade. Om arbets-givaren inte har en försäkring enligt lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar, inlämnas ansökan till
Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsnummerfältet lämnas tomt.

Enhet eller avdelningskod i företaget

Endast ett av alternativen 1–6 ska väljas. Om något av
alternativen 3, 5 eller 6 väljs, ska även underpunkten
ifyllas.

Enhet eller avdelning i företaget anges antingen med
bokstäver eller siffror, om arbetsgivaren använder avdelningskoder.

Olycksfall i arbetet och resande som följer av
arbetsuppgiften (val av alternativen 1 och 2).
Ett olycksfall anses ha inträffat i arbetet om en arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i samband med att arbetet
utförs. Med arbete jämställs resande som följer av ar-
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betsuppgiften och med vilket avses alla slags färder som
följer av arbetsuppgiften. I de fall då arbetsuppgiften
sköts på resmålet, är det emellertid fråga om utförande
av arbete.

Olycksfall utanför ett område som hör till den plats där
arbetet utförs:
– punkt 5 väljs då olycksfallet inträffar utanför
ett område som hör till den plats där arbetet
utförs i samband med en mat- och rekreations
paus. Då punkt 5 väljs, väljs även underpunk		
ten där det anges vilken plats där arbetet utförs
det var frågan om (utanför vilket område ar-		
betstagaren således befann sig när olycksfallet
inträffade).

Med resande som följer av arbetsuppgiften avses resor
som beror på arbetsuppgiften, t.ex. att förflytta sig
från ett arbetsobjekt till ett annat eller hemifrån till
ett möte/ett arbetsobjekt. Den här punkten ska väljas
då olycksfallet uttryckligen har inträffat under resande
som följer av arbetsuppgiften eller i normal verksamhet
under resandet (t.ex. byte av fortskaffningsmedel).

Resa mellan bostaden och arbetsplatsen (val
av alternativ 4)

Område som hör till den plats där arbetet
utförs (val av alternativen 3 och 5)
Med ett område som hör till den plats där arbetet utförs
avses den plats där arbetsuppgiften vid respektive
tillfälle utförs. Platsen där arbetet utförs fastställs utifrån
arbetsuppgifternas art och innehåll. Med den plats där
arbetet utförs avses inte bara den fasta arbetslokalen,
utan överhuvudtaget vilken plats som helst där arbetstagaren har arbetsgivarens lov att utföra sina arbets-uppgifter.
Om platsen där arbetet utförs (t.ex. arbete som servicereparatör) varierar, är det område som hör till den plats
där arbetet utförs alltid den plats där arbetstagaren vid
respektive tillfälle utför sitt arbete.
Med plats där arbetet utförs avses också det område där
arbetstagaren behöver röra sig på grund av verksamhet
som normalt hänför sig till utförandet av arbetet. Området omfattar således t.ex. de mat- och rekreations-pausrum, omklädnings- och tvättrum samt WC som arbetstagarna har tillgång till liksom andra utrymmen på det
område som hör till den plats där arbetet utförs och där
arbetstagaren har lov att röra sig och vistas.
Då det gäller mat- och rekreationspauser är det av
betydelse, var de tillbringats när olycksfallet inträffade. I
anmälan är det viktigt att rätt anmäla om pausen har tillbringats på den plats där arbetet utförs eller utanför det
område som hör till den plats där arbetet utförs.
Olycksfall på ett område som hör till den plats där arbetet utförs:
– är ett olycksfall som har inträffat på den plats
där arbetet utförs i annan verksamhet än i samband med arbetsuppgiften, t.ex. under en mat
paus. Då punkt 3 väljs, väljs även under punkten där det anges vilken plats där arbetet utförs
det var frågan om när olycksfallet inträffade.

Med arbetsplats avses endast den s.k. ordinarie arbetsplatsen. Alternativ 4 väljs då olycksfallet inträffar på en
resa mellan arbetstagarens bostad och den ordinarie
arbetsplatsen.

I annan verksamhet (val av alternativ 6)
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
innehåller därtill en förteckning över olycksfall under
särskilda omständigheter, vilka ska betraktas som olycksfall i arbetet. I punkt 6 ska det uppges om olycksfallet
har inträffat i sådan annan verksamhet.
Om olycksfallet har inträffat under utbildning eller rekreation (6a eller 6c), ska evenemangets program fogas till
ansökan. Om evenemanget har ordnats på den plats där
arbetet utförs, väljs punkt 3.
Med verksamhet som arbetsgivaren ordnar i syfte att
upprätthålla arbetsförmågan (6b) avses här endast
sådan verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan
som ordnas med stöd av lagen om företagshälsovård
och som arbetsgivaren har ordnat tillsammans med
företagshälsovården.
Det är fråga om ett besök på en mottagning inom
hälso- och sjukvården (6e) då orsaken till besöket är ett
olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller misstanke om
endera eller akut insjuknande under arbetsdagen, företagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig att ordna på
grundval av lagen om företagshälsovård, någon annan
förpliktelse på grund av arbetet eller förordnande av
arbetsgivaren.
I punkt 6d avses arbetstagarens resa från bostaden eller
platsen där arbetet utförs till de evenemang som avses i
6a–6e (utbildning, hälso- och sjukvårdsmottagning osv.)
eller en resa från ett sådant evenemang till den plats där
arbetet utförs/till bostaden.
I punkt 6f anges med egna ord i vilken annan verksamhet olycksfallet inträffade.
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5. HUR OLYCKAN GICK TILL VERBAL HÄNDELSEBESKRIVNING

7. UPPGIFTER OM
ANSTÄLLNINGEN

I punkten ges en fritt formad redogörelse för hur olyckan gick till motsvarande händelseförloppet så nog-grant
som möjligt. Frågorna ska besvaras så noggrant som
möjligt (vilket arbete höll personen på att utföra när
skadefallet utvecklades, hur gick olyckan till). I punkten
antecknas också alla observerade avvikelser (el-störning,
personen mister kontrollen över en manuell slipmaskin,
halkning) som ledde till skadan.

Anställningsuppgifterna ifylls då den skadade varit arbetsoförmögen på grund av olycksfall i minst tre (3) på
varandra följande dagar, skadedagen inte medräknad.

De uppgifter som ges i punkten behövs för ersättningsbeslutet, men de används också i statistikrapporte-ringen om olycksfall.

Visstidsanställning

Fortlöpande anställning
En s.k. ordinarie anställning (inte avtalad för en bestämd
tid).

Om anställningen har avtalats att gälla under en bestämd tid, t.ex. under den tid ett egnahemshus byggs,
ska det uppges för vilken tid arbetsavtal har ingåtts.

Exempel på en händelsebeskrivning: ”En person höll på
med monteringsarbete och att manuellt montera fast
ett rör. Han tappade greppet om röret och det fallande
röret skar upp ett sår i högra låret, personen föll på
grund av rörets kraft och skadade vänstra knäet när han
föll till marken.”

Andra anställningar och företagarverksamhet
Dessa uppgifter anmäls, eftersom den skadade kan ha
rätt till dagpenning även på basis av en annan anställ-ning eller företagarverksamhet.

Om olycksfallet har inträffat under resande (antingen
punkt 2, 4 eller 6d har valts bland de förhållanden under vilka olycksfallet inträffade), uppges även resmålet,
resrutten och färdsättet. Om den skadade under resan
har avvikit från den normala/rakaste resrutten, ska orsaken till avvikelsen anges (t.ex. besökte en affär).

Studerande
Punkten ifylls om den som råkar ut för ett olycksfall studerar för ett yrke på heltid när olycksfallet inträffar.

8. INKOMSTUPPGIFTER

6. TILLÄGGSUPPGIFTER OM
SKADEFALLET

inkomstuppgifterna ifylls då den skadade varit arbetsoförmögen på grund av olycksfall i minst tre (3) på
varandra följande dagar, skadedagen inte medräknad.

Om olycksfallet har orsakat en allvarlig skada eller ett
dödsfall, ska även arbetarskydds- och polismyndighet-erna underrättas.

Dagpenningen för de fyra veckorna efter olycksfallsdagen fastställs enligt om lön för sjukdomstiden utbeta-lats
eller inte. Om lön för sjukdomstiden har betalats, är
dagpenningen för denna tid lika med lönen för sjukdomstiden. Om lön för sjukdomstiden inte har betalats,
fastställs dagpenningen enligt inkomsterna före olycksfallsdagen (inkomsterna under fyra veckor före olycksfallsdagen eller om anställningen har pågått en kortare
tid än så, inkomsterna under den tid anställningen
pågått). Om arbetsoförmågan fortsätter längre än fyra
veckor, inhämtar försäkringsanstalten löneuppgifterna
särskilt för fastställande av årsarbetsinkomsten.

Namn- och adressuppgifter till den första vårdanstalten, företagshälsovårdens uppgifter
Då det gäller offentliga vårdanstalter (universitetssjukhus, centralsjukhus, kretssjukhus, hälsocentraler) räcker
det att vårdanstaltens namnuppgift ges så noggrant som
möjligt, t.ex.: Tammerfors hälsocen-tral/Hatanpää hälsocentral eller Helsingfors universitets centralsjukhus/
Mejlans sjukhus.
Då det gäller privata vårdanstalter behövs noggranna
namn- och adressuppgifter. Om uppgiften är känd, kan
även den vårdande läkarens namn antecknas i punkten.

Uppgifter om förskottsinnehållning
Beskattningsuppgifterna överförs från den skadades
gällande skattekort.

Inverkan av berusande medel/förfarande som
strider mot arbetarskyddsbestämmelserna

Lönen för sjukdomstiden

Vid behov kan på en skild bilaga redogöras närmare för
hur inverkan av berusande medel eller försummelse att
följa arbetarskyddsbestämmelserna inverkade på att
olycksfallet uppkom.

Om lön för sjukdomstiden har betalats för flera perioder,
ska alla perioder och beloppet av den utbetalda lönen
för sjukdomstiden uppges i anmälan. Vid behov kan man
använda en separat bilaga.
Om lön för sjukdomstid betalas efter att anmälan skickats, ska uppgifter om lönen för sjukdomstiden anmälas
försäkringsanstalten utan dröjsmål.
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Löneuppgifter
Löneuppgifterna ska ifyllas, om lön för sjukdomstid inte
har betalats alls eller om lön för sjukdomstid endast har
betalats för en del av tiden med arbetsoförmåga eller om
endast en del av lönen för sjukdomstiden har betalats.
Löneuppgifterna ska anmälas för de fyra veckorna omedelbart före olycksfallsdagen, olycksfallsdagen inte medräknad. Om anställningen har pågått en kortare tid än fyra
veckor, anmäls lönerna för den tid anställningen pågått.
Med penninglön avses den lön som fås för arbetet och
i den ingår t.ex. inte lön av engångsnatur som betalats
under den aktuella tiden, lön som hänför sig till en annan
tidsperiod, naturaförmåner eller semesterpenning.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN I
FÖREBYGGANDE SYFTE
Uppgifter insamlas för statistik. I fältet ifylls arbetsplatsolycksfallets klassificeringskoder. I slutet av dessa anvisningar finns en variabelförteckning av vilken klassificeringskoderna framgår.
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Bilaga till anmälan om olycksfall i arbetet: ESAW-variabler och koder
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön beskriver den plats där personen utför sitt arbete
och arbetsförhållandena vid skadetidpunkten.
11
12
13
19
21
22
23
29
31
32
33
34
39
41
42
43
44
50
60
70
99
00

Produktionsanläggning, fabrik, verkstad
Serviceområde, reparationsverkstad
Område som närmast är avsett för lagring, lastning och
lossning av last
Andra arbetsmiljöer inom industrin som inte uppräknas
ovan
Byggarbetsplats – byggnad som uppförs
Byggarbetsplats – byggnad som rivs eller renoveras
Gruva, öppet stenbrott, grop, schakt (fungerande öppna
stenbrott och sten-brott inbegripet)
Andra byggarbetsplatser som inte uppräknas ovan
Boskapsuppfödning
Lantbruk – jordbruk
Lantbruk – odling av träd och buskar
Skogsbruk
Andra arbetsmiljöer inom primärproduktionen som inte
uppräknas ovan
Kontor, mötesrum, bibliotek osv.
Läroanstalt, skola, gymnasium, institut, universitet, 		
barnkrubba, daghem
Butik (liten eller stor), gatuförsäljning
Restaurang, nöjesplats, inkvarteringsställe, muséer, 		
scener, mässor osv.
Vårdinrättningar
Offentlig arbetsmiljö, idrottsplatser, trafikmedel,
trafikleder och parkerings-platser
Ett hem
Annan arbetsmiljö som inte nämns i denna klassificering
Ingen uppgift

Offentliga och privata tjänster
41
Servicearbete och vård
42
Undervisning, forskning, databehandling, kontorsarbete
och administration
43
Kommersiellt arbete
49
Andra arbetsuppgifter hänförbara till jord- och skogs-		
bruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och djurskötsel
Stödfunktioner
51
Installation, förberedelse
52
Underhåll, reparation, service, justeri
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 jord- och skogs-		
bruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och djurskötsel
Andra uppgifter eller ingen uppgift
99
Annan arbetsuppgift utförd på arbetsplatsen
00
Ingen uppgift om andra arbetsuppgifter i skadebeskrivningen

Arbetsprestation
En arbetsprestation anger vad personen avsiktligt gjorde precis
före olycksfallet. Aktiviteten kan ha varit kortvarig.
10

Arbetsuppgift

20

Arbetsuppgiften beskriver exakt vilket arbetsskede personen höll
på att utföra vid tidpunkten för skadefallet. En person kan ha
flera olika arbetsuppgifter vid olika tidpunkter. En inspektör kan
exempelvis under olika tidpunkter samma dag utföra kontorsarbete (42), resa (61) och utföra inspektionsarbete (55). Med
arbetsuppgifter avses inte personens yrke.

30

Avvikelse: Vi arbete till sjöss används endast kod 63 – Sjömansarbete.

40
50
60
70
99

Produktion, förädling, bearbetning, lagerarbete
11
Produktion, förädling, bearbetning
12
Lagerarbete, lastning, lossning
19
Andra arbetsuppgifter hänförbara till jord- och skogs		
bruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och djurskötsel

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 personen (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 inte tagits med under annan rubrik i skadebeskrivnigen (den exakta prestatio-		
nen framgår av utredningen, men den har inte 		
klassificerats)
Ingen uppgift om arbetsprestation i skadebeskrivningen

Avvikelse

Schaktningsarbete, byggnadsarbete, rivning
21
Schaktningsarbete
22
Nybygge – byggnader
23
Nybygge – gator, vägar, broar, dammar, hamnar, energi
distributionsnät
24
Renovering, reparation av konstruktioner
25
Rivning – av alla slags konstruktioner
29
Andra arbetsuppgifter hänförbara till jord- och skogs-		
bruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och djurskötsel

En avvikelse är den sista händelsen före olycksfallet. I fallolyckor
registreras som avvikelse således alltid punkt 50. En avvikelse
kan också vara en följd av antingen den skadades egen eller en
utomstående persons aktivitet.
10
20
30

Jord- och skogsbruk, trädgårdsskötsel, fiskodling, djurskötsel
31
Jordbruksarbete
32
Trädgårdsarbete
33
Djurskötsel
34
Skogsbruksarbete
35
Fiskodling, fiske
39
Andra arbetsuppgifter hänförbara till jord- och skogs-		
bruk, trädgårdsskötsel, fiskodling och djurskötsel

40
50
60
70
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Elektrisk störning, explosion, brand
Ämne som rinner över, strömmar ut, läcker ut, förångas,
dammar
En orsak går sönder, faller, glider, kolliderar, rasar (på 		
eller under en person)
Förlorad kontroll över maskin (start vid fel tidpunkt, 		
avlägsnande av störning), verktyg, föremål, djur
En person faller, hoppar, ramlar, halka
Trampa på ett vasst föremål, fastna, stöta sig, ställa sig
på knä, sätta sig
Plötslig fysisk överbelastning av person (vid lyftning, 		
skjutning, vridning, snubbling o.d.)

80
99
00

Våld (orsakat av människa eller djur), traumatisk upplevelse, avvikande närvaro (t.ex. passering av säkerhetssystem)
Annan avvikelse som inte tagits med under annan rubrik
i skadebeskrivningen
Ingen uppgift om avvikelsen i skadebeskrivningen

Skadesätt
Sättet på hur den skadade kroppsdelen kom i beröring med den
faktor som orsakade skadan. Om kroppsdelen skadats på flera
sätt, ska det sätt som orsakade den allvarligaste skadan uppges.
11
12
13
14
15
16
17
19
20
30
40
50
60
70
20
99
00

Ljusbåge, blixtnedslag
Elektrisk stöt
Hetta (ämne, föremål eller omgivningens temperatur
har orsakat skadan)
Kyla
Farliga ämnen – vid inandning (som orsakat förgiftningssymptom eller skador på inre organ)
Farliga ämnen – på huden eller i ögonen
Farliga ämnen – genom att svälja
Andra skador orsakade av kontakt med elektrisk ström,
temperatur eller farligt ämne
Syretillförseln har förhindrats (drunknad i vätska, be-		
gravd under fast materia, omsluten av kvävande gas 		
och ångor)
Slag mot fast yta eller orörlig orsak (störtning, fall o.d.)
Träffad av eller kollision med föremål i rörelse (även 		
vätskor och gaser med tryck)
Skada på grund av kontakt med vasst, spetsigt, skrovligt
föremål
Klämning, krossning
Plötslig fysisk eller psykisk överbelastning av person 		
(även buller och strålning)
Bett, spark osv. av djur eller människa
Annat skadesätt som inte tagits med under annan rubrik
i skadebeskrivningen
Inga uppgifter om skadesättet i skadebeskrivningen

Orsaken till olycksfallet
Orsaken till olycksfallet, dvs. den omedelbara orsak som direkt
kan kopplas samman med skadesättet beskriver den fysiska faktor som den skadade kroppsdelen kom i beröring med. Om det
finns flera orsaker som kan kopplas samman med skadesättet,
ska orsaken till den allvarligaste skadan uppges.
Undantag:
a) Vid fallskador uppges som omedelbar orsak det plan från
vilket den skadade föll (ställning, påle, tak osv.).
b) Utifrån tillgänglig information väljs den helhet som bäst beskriver orsaken till skadan (maskin, utrustning, osv.). T.ex. enbart
en maskindel anges som omedelbar orsak endast om den är klart
avskild från sin helhet.
c) Som omedelbar orsak till en skada som berott på ett fel i säkerhetsanordningar eller skyddsutrustning uppges punkt 4300.
STÄLLNINGAR, NIVÅER OCH YTOR
Passager o.d.
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, last
bryggor

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
2200
2300
2400
2500

Rör, slangar, ventiler, kopplingsanordningar, kanaler
Motorer, anordningar för överföring och lagring av
energi
Handverktyg
Handhållna eller handstyrda verktyg
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
0703
För kemiska processer
2704
För upphettning, värmning, torkning
2705
För nedkylning, kallbehandling
2706
Andra maskiner och annan utrustning för råvarubearbetning
2707
Tvingar, arborrmaskiner, pressar
2708
Pappersmaskiner, manglar, valsar
2709
För formning genom extrudering, gjutning
2710
Svarvar, fräsmaskiner, slipmaskiner, hyvlar, borrar
2711
Sågar, cirklar
2712
För avskärning, avklippning, klyvning (inte sågar)
2713
För ytbehandling (tryckning, rengöring, torkning, målning)
2714
För ytbehandling (galvanisering, elektrolytisk behandling)
2715
Svetsning, häftning, sömnad och annan montering
2716
För paketering och fyllning
2717
För kontroll, provning, mätning
2718
Särskilda jordbruksmaskiner (mjölkningsmaskiner o.d.)
2799
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.)
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2813
2814
2815
2816
2819
2820
2830
2840
2850
2860
2899

Handkärror, säckkärror
Rullflak, containrar på hjul, bagage- och andra vagnar
Gaffelvagnar (pumpkärror o.d.)
Gaffeltruckar, andra anordningar för transport och stapling
Andra mobila godshanteringsanordningar (slingstyrd 		
vagn o.d.)
Lyfthjälpmedel, stroppar, krokar, rep, lyftlinor och lyftremmar
Silor, cisterner, bassänger, kar, tankar o.d.
Flyttbara containrar, transport- och tippvagnar
Förvarings- och lagertillbehör och lagerutrustning, hyllor
Små behållare, hinkar, lådor o.d.
Andra transport-, befordrings- och lagringsanordningar

FORDON
3100
3200

Landfordon
Andra transportfordon

ÄMNEN, MATERIAL OCH UTRUSTNING
4100
4200
4300
4400

Material, föremål, produkter, skärvor, maskindelar (även
spikar, skruvar, rullar, hasplar, bördor, laster o.d.)
Kemiska, radioaktiva, biologiska ämnen, vätskor
Säkerhetsanordningar och säkerhetsutrustning, skydd
Föremål och apparater i kontor och hem, hobby- och 		
sportutrustning, personlig utrustning

ÖVRIGA EXPONERINGSFAKTORER
5100
5200
5300
9999
0000

Människor, djur, växter
Bulkavfall
Buller, tryck, brand, ljusbåge, ljus, snö, is, vattendrag,
andra fysikaliska verkningar och naturfenomen
Annan orsak som inte tagits med under annan rubrik i
skadebeskrivningen
Ingen uppgift om omedelbar orsak i skadebeskrivningen

Typ av skada
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
999
000

Sår och ytliga skador
Benbrott
Urledvridning, vrickning och sträckningar
Amputation och 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

Skadad kroppsdel
Huvud
11
12
13
14
15
18
19
Nacke
21
29

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
Nacke och hals, innefattar ryggrad och ryggkotor i na-		
cken
Nacke och hals, andra delar än de angivna
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Rygg
31
39

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

Bålen och inre organ
41
Bröstkorg och revben inbegripet leder och skulderblad
42
Bröstkorg, inbegripet inre organ
43
Bäcken och buk, inbegripet inre organ
48
Bålen, flera skadade delar
49
Bålen, andra delar än de ovan angivna
Övre extremiteter
51
Skuldra och skulderled
52
Arm, inbegripet armbåge
53
Hand
54
Finger
55
Handlov
58
Övre extremiteter, flera skadade delar
59
Övre extremiteter, andra delar än de ovan angivna
Nedre extremiteter
61
Höft och höftled
62
Ben, inbegripet knä
63
Fotled
64
Fot
65
Tå (-r)
68
Nedre extremiteter, flera skadade delar
69
Nedre extremiteter, andra delar än de ovan angivna
Hela kroppen och flera kroppsdelar
71
Hela kroppen (systemiska effekter)
78
Flera skadade kroppsdelar
99
Annan skadad kroppsdel som inte klassificerats ovan
00
Ingen uppgift

