
Försäkringar 
Du som är anställd och tjänstgör i Försvarsmakten omfattas av ett antal olika försäkringar. 
Vissa försäkringar gäller i ditt dagliga arbete och andra försäkringar tillkommer vid 
exempelvis tjänsteresor, utlandsstationering eller tjänstgöring i Försvarsmaktens 
internationella militära insatser. Du kanske även har privata försäkringar som då kompletterar 
det försäkringsskydd du har som anställd.  
 
Nedan följer en översikt av de försäkringar som gäller för dig som är anställd och tjänstgör i 
Försvarsmakten. Beskrivningarna är inte heltäckande. Vid speciella situationer som till 
exempel arbetssjukdom – sjukdom som bevisligen uppstått på grund av arbetet – kan särskilda 
bestämmelser gälla. 
 
Vid en skada eller ett dödsfall kan ersättningen till dig eller dina efterlevande komma från 
flera olika försäkringar nedan. Till efterlevande betalas dessutom efterlevandepension ut, både 
via det allmänna pensionssystemet och via din arbetsgivare. 
 

Arbetsskadeförsäkringen 
Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen handläggs av Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. 
 
Exempel på vad du kan få ersättning för  
 
• Sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan betalas ut på samma 

sätt som vid vanlig sjukdom. 
• Om en arbetsskada har gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit 

nedsatt med minst en femtondel kan du få livränta. Din årliga inkomstförlust måste vara 
minst en fjärdedel av prisbasbeloppet (10 600 kronor år 2011). Livräntan ska täcka den 
inkomstförlust du har fått på grund av skadan, upp till 7,5 prisbasbelopp (321 000 kronor 
år 2011). 

• Om du haft kostnader för tandvård på grund av en arbetsskada kan du få ersättning. En 
förutsättning är att vårdgivaren är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för 
statligt tandvårdsstöd. Ersättningen betalas ut efter utförd behandling. 

• Om du har behov av särskilda hjälpmedel, som till exempel en benprotes, kan du få 
ersättning för dessa. Hjälpmedlet ska ersätta förlorade kroppsfunktioner som du behöver 
för att klara av ditt dagliga liv. 

• Om du avlider till följd av en arbetsskada kan dina efterlevande få en livränta. Det finns 
tre typer av livränta: barnlivränta, omställningslivränta och änkelivränta. Livräntorna är 
olika procentsatser av din arbetsinkomst, upp till högst 7,5 prisbasbelopp (320 000 kronor 
år 2011). 

• Om du avlider utbetalas begravningshjälp till dödsboet . Ersättningen motsvarar 30 
procent av ett prisbasbelopp (12 840 kronor år 2011). Det är möjligt att få pengar till 
begravningskostnader från Arbetsskadeförsäkringen, Statens 
tjänstegrupplivförsäkring(TGL-S) och Avtal om ersättning vid personskada (PSA). 

 
 
www.försäkringskassan.se 



www.pensionsmyndigheten.se 
Socialförsäkringsbalken: www.regeringen.se/sb/d/8449/a/94450 
 
 

Avtal om ersättning vid personskada (PSA)  
Om du drabbats av en personskada som är att anse som arbetsskada kan du få ersättning enligt 
det här avtalet. Avtalet handläggs av PSA-nämnden/AFA försäkring och kompletterar bland 
annat arbetsskadeförsäkringen. Om det är en trafikskada gäller istället 
trafikskadeförsäkringen. 
 
Exempel på vad du kan få ersättning för  
 
• Inkomstförlust i samband med olycksfall i arbetet. Ett krav är att du blivit sjukskriven 

minst 15 dagar. 
• Merkostnader kopplade till skadan, exempel kostnader för sjukvård, läkemedel, alternativ 

medicinsk behandling, klocka, glasögon eller kläder. Kostnaderna ska vara nödvändiga 
och skäliga och ska inte samtidigt ersättas av någon annan. Ett karensbelopp på 100 
kronor dras av från ersättningen till dig vid första utbetalningen. 

• Du kan få ersättning för den tid du behöver vara sjukskriven för att en skada ska kunna 
läka. Denna ersättning kallas ofta ersättning för sveda och värk. 

• Vid medicinsk invaliditet betalas en ersättning för lyte, men och särskilda olägenheter ut. 
Ersättningen beror på graden av invaliditet, din ålder och om du återgår i arbete eller inte 
efter skadan. 

• Om du fått ersättning för livränta från arbetsskadeförsäkringen så får du även livränta från 
PSA på den del av din årslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp (321 000 kronor år 2011). 
Ersättningen utbetalas i form av livränta eller engångsbelopp. 

• Om du skulle avlida till följd av en arbetsskada kan dina efterlevande få ersättning för 
sveda och värk. Beloppet är 25 000 kronor till vuxen och 25 000 till varje barn. 

• Om dina efterlevande har ytterligare begravningskostnader än vad som ersätts via 
arbetsskadeförsäkringen och tjänstegrupplivförsäkringen kan PSA hjälpa till med dessa 
kostnader. Den totala ersättningen för begravningshjälp får dock högst uppgå till 
kostnaden för en normalbegravning. 

• Ersättning för underhållsförlust är ytterligare en ersättning som kan utbetalas till dina 
efterlevande efter det att en utredning gjorts. I utredningen jämförs er gemensamma 
inkomst före dödsfallet med den inkomst som dina efterlevande har efter dödsfallet. Här 
inkluderas bland annat efterlevandepension till både vuxen och barn. 
 

Avtal om ersättning vid personskada (Arbetsgivarverket) 
www.afaforsakring.se (AFA Försäkring) 

Trafikförsäkring 
Försvarsmaktens fordon är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet. Du får ersättning om du 
skadar dig eller avlider till följd av en trafikolycka som skett med Försvarsmaktens fordon. 
Ersättningsnivån är densamma som du skulle ha fått enligt avtalet om ersättning vid 
personskada (PSA) ovan. Om du färdas i ett privat fordon och skadas i samband med en resa i 
tjänsten eller en resa till och från arbetet så gäller din privata bilförsäkring. Eftersom 
trafikförsäkringen hos Kammarkollegiet och trafikförsäkringen på din privata bil reglerar 
skadan i första hand så sker en samordning med andra försäkringar vilket bland annat innebär 
att det inte faller ut någon ersättning från PSA. 

http://www.afaforsakring.se/


 
www.kammarkollegiet.se 
 
 

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) 
Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp som utbetalas till 
efterlevande make, maka, registrerad partner, sambo och barn som ännu inte fyllt 21 år. 
Försäkringen kan dessutom ge ersättning för begravningshjälp, det vill säga ett bidrag till dina 
anhöriga för deras kostnader för din begravning.  
 
Om du saknar make, maka, sambo, registrerad partner och barn är begravningshjälpen de 
enda pengar dödsboet kan få via denna försäkring. Om du slutar din anställning så har 
försäkringen ett visst efterskydd som ser olika ut beroende på anledningen till att du slutar. 
Efterskyddet gäller dock längst till 65 års ålder. Avtalet handläggs av Statens 
tjänstepensionsverk (SPV). 
 
Ersättningar som du fått från Statens riskgaranti eller genom avtalet om ersättning vid 
personskada (PSA) påverkar inte din ersättning från Statens tjänstegrupplivförsäkring.  
 
 
Ersättningar från tjänstegrupplivförsäkringen  
 
Ersättningen betalas ut en gång och kan bestå av tre delar: grundbelopp, barnbelopp och 
begravningshjälp: 
 

• Grundbeloppets storlek beror på din arbetstid, alltså hur mycket du arbetar, och på din 
ålder vid dödsfallet. Om du vid dödsfallet arbetar minst 16 timmar per vecka och är 54 
år eller yngre utbetalas ett grundbelopp på 6 prisbasbelopp (256 800 kronor år 2011). 
Om du arbetar 8 men inte 16 timmar per vecka så är ersättningen 3 prisbasbelopp 
(128 400 kronor 2011). Från 55 års ålder reduceras ersättningen. Hela beloppet går till 
make, maka eller registrerad partner. Om du har en sambo och barn går halva beloppet 
till sambon och halva till barnen.  

• Barnbeloppets storlek är beroende av din arbetstid och av barnets ålder. Om du vid 
dödsfallet arbetar minst 16 timmar per vecka och barnet är 16 år eller yngre utbetalas 
ett barnbelopp på 2 prisbasbelopp per barn (85 600 kronor år 2011). Om du arbetar 8 
men inte 16 timmar per vecka så blir ersättningen 1 prisbasbelopp per barn (42 800 
kronor år 2011). Om barnen är mellan 17 och 20 år reduceras barnbeloppet. 

• Begravningshjälp utbetalas med 0,5 prisbasbelopp (21 400 kronor år 2011). Det är 
möjligt att få begravningshjälp från både Arbetsskadeförsäkringen, Statens 
tjänstegrupplivförsäkring och Avtal om ersättning vid personskada. 

 
Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (Arbetsgivarverket) 
www.spv.se (Statens tjänstepensionsverk) 
 
 

Statens tjänstereseförsäkring  
Denna försäkring gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor som du gör. Den gäller under 
hela tiden du är borta från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar 

http://www.spv.se/


eller slutar. Försäkringsskyddet gäller även i krigsområden. Försäkringen samordnas med det 
som finns reglerat i lagen och förordningen om Försvarsmaktens personal vid internationella 
militära insatser. Vid internationella militära insatser gäller försäkringen även för medföljande 
anhöriga vars resor bekostas av Försvarsmakten, till exempel anhöriga till observatörer.  
 
Försäkringen gäller skador som inträffat till följd av olycksfall och handläggs av 
Kammarkollegiet. 
 
Exempel på vad du kan få ersättning för  
 
• Om du drabbas av fullständig medicinsk invaliditet får du 22 prisbasbelopp (941 600 

kronor år 2011). Vid lägre invaliditetsgrad får du en proportionell andel av 22 
prisbasbelopp. Om du exempelvis får en invaliditetsgrad på 10 procent så blir ersättningen 
10 procent av 22, det vill säga 2,2 prisbasbelopp (94 160 kronor år 2011). 

• Om du skulle avlida utbetalas ett belopp på mellan 6 och 22 prisbasbelopp ut till dina 
efterlevande. Beloppet beror på hur din familjesituation ser ut: 

 
o Om du efterlämnar make/sambo/registrerad partner och barn under 20 år 

utbetalas 22 prisbasbelopp (941 600 kronor år 2011). 
o Om du efterlämnar make/sambo/registrerad partner eller barn under 20 år 

utbetalas 11 prisbasbelopp (470 800 kronor år 2011). 
o I övriga fall utbetalas 6 prisbasbelopp (256 800 kronor år 2011). 

 
• En nära anhörig till dig har rätt till en besöksresa om du under en tjänsteresa skulle avlida 

eller drabbas av en livshotande skada eller sjukdom. 
• Om du måste avbryta en tjänsteresa på grund av en anhörigs dödsfall, allvarliga skada 

eller livshotande sjukdom, ersätts du för de nödvändiga och skäliga merkostnader du har 
för en hemresa. Detsamma gäller om du måste avbryta en tjänsteresa på grund av att din 
privata egendom i Sverige fått en omfattande egendomsskada. 

• Om du drabbas av en personskada i samband med ett överfall kan en ersättning på högst 
3 000 000 kronor utbetalas om du inte inom rimlig tid får skadestånd från 
gärningsmannen. 

• Om du under en tjänsteresa utomlands akut skulle behöva sjuk- eller tandvård får du 
ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader. Om du är eller blir gravid ersätts 
kostnader för vård utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga 
komplikationer endast före utgången av den 28:e graviditetsveckan. Om du är så allvarligt 
sjuk eller skadad att du måste åka hem, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för 
en hemtransport. 

• Om dina privata saker skadas eller försvinner under en tjänsteresa kan du få ersättning för 
detta med högst 35 000 kronor. Förlust av pengar och värdehandlingar ersätts med högst 
5 000 kronor. Ersättningen kan bli mindre om du varit oaktsam. I försäkringen finns ett 
antal undantag då du inte får någon ersättning alls. 

• Om ditt resgods skulle vara försenat mer än två timmar kan du få en ersättning på högst 
3 000 kronor för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader. 

• Om du på grund av stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av 
pengar, till exempel för att köpa nya kläder, kan du få låna upp till 10 000 kronor av 
Kammarkollegiet.  

• Om du blir krävd på skadestånd eller ska kräva någon annan på skadestånd med anledning 
av en händelse som inträffat under en tjänsteresa har du via Kammarkollegiet ett visst 
ansvarsskydd och rättsskydd. I ansvarsskydd ingår bland annat skadestånd som du som 



resenär kan bli krävd på. I rättsskydd ingår bland annat eventuella ombudskostnader som 
du haft om du själv kräver någon på skadestånd. I förekommande fall ersätts även 
rättegångskostnader. 

 
 

www.kammarkollegiet.se 
Förordningen (1993:674) om försäkringsskydd med mera vid statliga tjänsteresor 
 
 

Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöringen 
Avtalet gäller vid olycksfall och dödsfall under all utlandstjänstgöring. Avtalet kan 
kompensera för dina privat tecknade försäkringar som kanske inte faller ut på grund av force 
majeure-klausuler, det vill säga klausuler i försäkringsvillkoren som till exempel innebär att 
försäkringen inte faller ut för att risknivån är för hög. Avtalet kan också kompensera för 
försäkringar som varit omöjliga att teckna för att risknivån varit för hög. 
 
Kollektivavtalet handläggs av Arbetsgivarverket. 
 
Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring 
 
 

Statens riskgaranti – vid tjänstgöring i en internationell militär insats 
Statens riskgaranti gäller om du tjänstgör utomlands i en militär insats. Statens riskgaranti ger 
en ersättning till dig eller dina anhöriga vid invaliditet eller dödsfall. Det är Försvarsmakten 
som hanterar riskgarantin och den finns reglerad i förordningen om Försvarsmaktens personal 
vid internationella militära insatser.  
 
Om du drabbas av fullständig medicinsk invaliditet får du 22 prisbasbelopp (941 600 kronor 
år 2011). Vid lägre invaliditetsgrad får du en proportionell andel av 22 prisbasbelopp. Om du 
exempelvis får en invaliditetsgrad på 10 procent så blir ersättningen 10 procent av 22, det vill 
säga 2,2 prisbasbelopp (94 160 kronor år 2011). Om du skulle avlida utbetalas ett belopp på 
mellan 6 och 22 prisbasbelopp ut till dödsboet. Varje efterlevande barn under 21 år får 3 
prisbasbelopp (128 400 kronor år 2011). 
 
Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 
 

URA-försäkring – för dig som är utlandsstationerad 
URA är den kortare benämningen på avtalet om utlandskontrakt och riktlinjer för 
anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. URA-försäkringen gäller endast om du är 
stationerad utomlands och den gäller då även för din medföljande familj eller för 
familjemedlemmar som är på tillfälligt besök. Försäkringen gäller i hela världen inklusive 
Sverige. Den gäller även i krigsområden.  
 
Försäkringen handläggs av Kammarkollegiet. 
 
Exempel på vad du kan få ersättning för  
 



• Om du drabbas av en personskada i samband med ett överfall kan du få ersättning från 
försäkringen om du inte inom rimlig tid får skadestånd från gärningsmannen. 

• Om du skulle avlida utbetalas ett belopp på mellan 6 och 22 prisbasbelopp ut till dina 
efterlevande. Beloppet beror på hur din familjesituation ser ut: 

 
o Om du efterlämnar make/sambo/registrerad partner och barn under 20 

år utbetalas 22 prisbasbelopp (941 600 kronor år 2011). 
o Om du efterlämnar make/sambo/registrerad partner eller barn under 20 

år utbetalas 11 prisbasbelopp (470 800 kronor år 2011). 
o I övriga fall utbetalas 6 prisbasbelopp (256 800 kronor år 2011). 

 
• En nära anhörig har rätt till skälig ersättning för en besöksresa om du skulle drabbas av en 

livshotande skada eller sjukdom. 
• Om en nära anhörig i Sverige blir svårt sjuk eller avlider har en person från din 

medföljande familj rätt till en tur- och retur resa till Sverige 
• Om du under din utlandsstationering akut skulle behöva sjuk- eller tandvård får du 

ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader. Om du är eller blir gravid ersätts 
kostnader för vård utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga 
komplikationer endast före utgången av den 28:e graviditetsveckan. Om du är så allvarligt 
sjuk eller skadad att du måste åka hem, ersätts nödvändiga och skäliga merkostnader för 
en hemtransport. 

• Om ditt resgods skulle vara försenat mer än två timmar vid utresa kan du få en ersättning 
på högst 3 000 kronor för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader. Med utresa menas 
resan från det land där du är stationerad. 

• Om du krävs på skadestånd eller ska kräva någon annan på skadestånd med anledning av 
en händelse som inträffat under din utlandsstationering, har du via Kammarkollegiet ett 
visst ansvarsskydd och rättsskydd. 

 
Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands 
(Arbetsgivarverket) 
www.kammarkollegiet.se 

Kungafonden 
Kungafonden är en stiftelse som kan ge dig ekonomiskt stöd om du drabbats av sjukdom eller 
skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och 
verksamheten inom polisen, Kustbevakningen respektive Tullverket. 
 
Syftet med fondens verksamhet är främst att stötta dig under en eventuell rehabilitering men 
också att ge dig förbättrade möjligheter till ett väl fungerande liv. Fondens stöttande 
verksamhet ska ses som ett komplement till arbetsgivarens ansvar och till det allmänna 
försäkringssystemet i samhället. 
 
Kungafondens styrelse granskar alla inkomna ärenden och det görs en individuell prövning i 
varje enskilt fall om något bidrag ska ges. 
 
www.kungafonden.se 
 
 

http://www.kammarkollegiet.se/


Ersättning för personskada – exempel  
Nedan följer exempel på ersättningar som faller ut från olika försäkringar i samband med 
skador och dödsfall som inträffar under tjänstgöringstid i olika situationer. 
 
Exempel 1 
 
Adam som är 35 år gammal bryter benet vid ett olycksfall i arbetet. Skadan inträffar vid 
arbete i Sverige. Adams skada medför 6 månaders sjukskrivning och han får en medicinsk 
invaliditet på 10 procent. Hans arbetsförmåga blir varaktigt nedsatt med 25 procent. 
 

• Adam ersätts för inkomstförlust upp till 100 procent av den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) under sjukskrivningen. En livränta på 25 procent av inkomsten 
utbetalas fram tills Adam uppnår sin pensionsålder. Om Adam har en så hög inkomst 
att även en livränta utbetalas från avtalet om ersättning vid personskada (PSA) så 
betalas halva den livräntan ut livsvarigt efter att Adam fyllt 65 år. Den andra delen 
upphör när han uppnår sin pensionsålder. 

• De kostnader som Adam har till följd av skadan ersätts dels via kollektivavtalet 
Ersättning för sjukvårdskostnader, dels via PSA som dock har ett karensbelopp på 100 
kronor. 

• Adam får ersättning för sveda och värk för 6 månaders akut sjukdoms- och 
behandlingstid (men inte för sjukhusvård). Ersättningen enligt Trafikskadenämndens 
tabell ger 6 månader x 2 300 kronor = 13 800 kronor. Detta belopp avrundas uppåt till 
14 000 kronor. 

• Adam får ersättning för lyte och men som baseras på hans invaliditetsgrad, ålder och 
på om han återgår i arbete eller inte efter skadan. Enligt Trafikskadenämndens tabeller 
uppgår denna ersättning för Adam till 150 800 kronor. 

 
Om skadan inträffade medan Adam var på tjänsteresa får han även en ersättning för 
invaliditetskapital med 10 procent av 22 prisbasbelopp (94 160 kronor år 2011). 

 
Exempel 2 

 
Eva som är 35 år bryter benet vid ett olycksfall i arbetet. Skadan inträffar vid tjänstgöring 
utomlands i en militär insats. Evas skada medför 6 månaders sjukskrivning och hon får en 
medicinsk invaliditet på 10 procent. Hennes arbetsförmåga blir varaktigt nedsatt med 25 
procent. 

 
• Eva behåller sin lön under den planerade tjänstgöringstiden i insatsen, men blir av med 

tilläggen. En särskild prövning görs av arbetsgivaren tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna (i ett så kallat avtalsråd) om Eva eventuellt ska behålla 
något eller några av sina tillägg (missionstillägg, utlandstillägg och traktamente). Om 
sjukskrivningen fortsätter efter att den planerade tjänstgöringstiden upphört ersätts Eva 
för sin inkomstförlust med upp till 100 procent av sin sjukpenninggrundande lön 
(SGI). En livränta på 25 procent av inkomsten utbetalas fram tills Eva uppnår sin 
pensionsålder. Om Eva har en så hög inkomst att även en livränta utbetalas från avtalet 
om ersättning vid personskada (PSA) så betalas halva den livräntan ut livsvarigt efter 
att Eva fyllt 65 år. Den andra delen upphör när hon uppnår sin pensionsålder. 

• Kostnader som Eva har till följd av skadan ersätts dels via kollektivavtalet Ersättning 
för sjukvårdskostnader, dels via PSA som dock har ett karensbelopp på 100 kronor. 



• Eva får ersättning för sveda och värk för 6 månaders akut sjukdoms- och 
behandlingstid (men inte för sjukhusvård). Ersättningen enligt Trafikskadenämndens 
tabell ger 6 månader x 2 300 kronor = 13 800 kronor. Beloppet avrundas uppåt till 
14 000 kronor. 

• Eva får ersättning för lyte och men som baseras på hennes invaliditetsgrad, ålder och 
på om hon återgår i arbete eller inte efter skadan. Enligt Trafikskadenämndens tabeller 
uppgår den ersättningen till 150 800 kronor. 

• Enligt statens riskgaranti får Eva ett invaliditetskapital på 10 procent av 22 
prisbasbelopp, det vill säga 94 160 kronor. 

 
Exempel 3 
 
Linda som är 23 år avlider till följd av en arbetsskada under tjänstgöring i Sverige. Linda 
efterlämnar make och ett barn. 
 

• Lindas make får enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA) en ersättning för 
sveda och värk på 25 000 kronor. Från statens tjänstegrupplivförsäkring utbetalas 6 
prisbasbelopp (256 800 kronor år 2011).  

• Lindas barn får från PSA ett belopp på 25 000 kronor. Från statens 
tjänstegrupplivförsäkring utbetalas 2 prisbasbelopp (85 600 kronor år 2011). 

• Familjen får begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen med 30 procent av ett 
prisbasbelopp (12 840 kronor år 2011). Från tjänstegrupplivförsäkringen utbetalas 
begravningshjälp med 50 procent av ett prisbasbelopp (21 400 kronor år 2011). Om 
begravningskostnaden (för en normalbegravning) överstiger dessa belopp tillsammans 
kan PSA gå in och täcka upp ytterligare.  

• Omställningslivränta och barnlivränta utbetalas till Lindas familj. Livräntans storlek 
beror på Lindas arbetsinkomst. Omställningslivräntan betalas ut i 12 månader till 
Lindas make men kan eventuellt förlängas till och med den månad då deras barn fyller 
12 år. Omställningslivräntan är 20 procent av Lindas arbetsinkomst. Barnlivräntan 
utbetalas tills Lindas barn fyller 18 år eller i vissa fall längre tid om barnet studerar på 
grundskola, gymnasium eller motsvarande. Barnlivräntan är 40 procent av Lindas 
arbetsinkomst. Livräntan regleras och betalas ut av Pensionsmyndigheten och i 
förekommande fall av PSA-nämnden/AFA försäkring.  

• Ersättning för underhållsförlust kan betalas ut till Lindas make via PSA efter det att en 
utredning gjorts. 

 
Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten och Försvarsmakten kan också betalas ut. 
Livräntan samordnas med efterlevandepensionen från Pensionsmyndigheten.  
 
Om skadan och dödsfallet inträffade under en tjänsteresa får familjen även en ersättning med 
22 prisbasbelopp (941 600 kronor år 2011). 
 
Exempel 4 
 
Filip som är 23 år avlider till följd av en arbetsskada under tjänstgöring i en internationell 
militär insats. Filip efterlämnar maka och ett barn. 
 

• Filips maka får enligt avtalet om ersättning vid personskada (PSA) en ersättning för 
sveda och värk på 25 000 kronor. Från statens tjänstegrupplivförsäkring utbetalas 6 



prisbasbelopp (256 800 kronor år 2011). Från statens riskgaranti utbetalas 22 
prisbasbelopp (941 600 kronor år 2011). 

• Filips barn får enligt PSA en ersättning för sveda och värk på 25 000 kronor. Från 
statens tjänstegrupplivförsäkring utbetalas 2 prisbasbelopp (85 600 kronor år 2011). 
Från statens riskgaranti utbetalas 3 prisbasbelopp (128 400 kronor år 2011). 

• Familjen får begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen med 30 procent av ett 
prisbasbelopp (12 840 kronor år 2011). Från tjänstegrupplivförsäkringen utbetalas 
begravningshjälp med 50 procent av ett prisbasbelopp (21 400 kronor år 2011). Om 
begravningskostnaden (för en normalbegravning) överstiger dessa belopp tillsammans 
kan PSA gå in och täcka upp ytterligare.  

• Omställningslivränta och barnlivränta utbetalas till Filips familj. Livräntans storlek 
beror på Filips arbetsinkomst. Omställningslivräntan betalas ut i 12 månader till Filips 
maka men kan eventuellt förlängas till och med den månad då deras barn fyller 12 år. 
Omställningslivräntan är 20 procent av Filips arbetsinkomst. Barnlivräntan utbetalas 
tills Filips barn fyller 18 år eller i vissa fall längre tid om barnet studerar på 
grundskola, gymnasium eller motsvarande. Barnlivräntan är 40 procent av Filips 
arbetsinkomst. Livräntan regleras och betalas ut av Pensionsmyndigheten och i 
förekommande fall av PSA-nämnden/AFA försäkring.  

• Ersättning för underhållsförlust kan betalas ut till Filips maka via PSA efter det att en 
utredning gjorts. 

 
Efterlevandepension från Pensionsmyndigheten och Försvarsmakten kan också betalas ut. 
Livräntan samordnas med efterlevandepensionen från Pensionsmyndigheten.  
 
Om Filip har en privat tecknad försäkring som inte faller ut på grund av att just tjänstgöring i 
en internationell militär insats är undantagen i försäkringsvillkoren, kan avtalet om 
ersättningar vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring gå in och täcka upp. Samma 
avtal kan också täcka upp om Filip försökt att teckna en försäkring men nekats av 
försäkringsbolaget för att risknivån varit för hög. 
 
 
Översikt av ersättning vid personskada för anställda vid Försvarsmakten 
 
Ersättning kan 
lämnas från Regelsystem Ersättning 

Försvarsmakten Sjuklönelag 
Alfa/FAS 

• Sjuklön  
• Vårdkostnad  
• Läkemedelskostnad 

Försäkrings-
kassan/Pensions-
myndigheten 

Socialförsäkrings-
balken (SFL) 
23–37 kap. 

• Sjukvård och sjukpenning  
• Rehabiliteringspenning och särskilt bidrag till 

rehabilitering 
• Sjukersättning 
• Aktivitetsersättning 

Socialförsäkrings-
balken (SFL) 
(ersättning lämnas ej 
vid fritidsskador) 
38–42, 86–88 kap. 
 

• Tandvård  
• Särskilda hjälpmedel  
• Sjukvård utom riket  
• Egenlivränta  
• Begravningshjälp  
• Livränta till efterlevande 

Socialförsäkrings-
balken (SFL) 
75–85 kap. 

• Efterlevandepension 
• Efterlevandestöd till barn 



PSA-
nämnden/AFA 

Avtal om ersättning vid 
personskada (PSA)  
(ersättning lämnas ej 
vid fritidsskador) 

• Inkomstförlust vid olycksfall; faktisk förlust vid skada till 
följd av våld, misshandel eller likartade omständigheter; 
vid arbetssjukdom där arbetsgivaren är vållande. 

• Kostnader  
• Sveda och värk  
• Lyte eller men  
• Särskilda olägenheter  
• Begravningskostnader 
• Förlust av underhåll 

Kammarkollegiet 
Tjänstereseförsäkring 

• 22, 11 eller 6 prisbasbelopp vid dödsfall  
• 22 prisbasbelopp vid fullständig medicinsk invaliditet 
• Vid lägre invaliditet proportionell ersättning  
• Kostnader 

Trafikskadelagen 
(TSL) • Trafikskadeersättning 

Försvarsmakten 

Lag och förordning om 
Försvarsmaktens 
personal vid 
internationella militära 
insatser (IMI) 

• Riskgaranti vid medicinsk invaliditet och dödsfall, 
maximalt 22 prisbasbelopp, dessutom barnbelopp om 3 
prisbasbelopp.  

• Vid lägre invaliditet proportionell ersättning  
• Rehabilitering  
• Ersättning till anhöriga  
• Vårdkostnader  
• Inkomstförlust 

Statens 
tjänstepensionsverk 
(SPV) 

Statens tjänstegruppliv-
försäkring (TGL-S) 

• Grundbelopp  
• Barnbelopp   
• Begravningshjälp  

PA03 
• Sjukpension 
• Efterlevandepension till make/maka/ 

sambo/registrerad partner och barn under 20 år 

Arbetsgivarverket 
(AgV) 

Avtal om ersättning vid 
olycksfall och dödsfall 
under 
utlandstjänstgöring 

• Ersättning för privata försäkringar som inte gäller på grund 
av undantag 

Kungafonden Stiftelsestadgar • Bidrag till den som skadats till följd av verksamhet inom 
totalförsvaret 

 
Dokägare: HR-specialist, Arbetsgivarstöd 
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