En reservofficer är försäkrad på samma sätt som en yrkesofficer under den tid
reservofficeren tjänstgör. Under tiden reservofficeren inte tjänstgör men likväl har sin
tillsvidareanställning täcks reservofficeren inte av någon försäkring tecknad av
Försvarsmakten.
Försvarsmakten har ett antal olika försäkringar som kan bli aktuell för anställda under
olika situationer. Vilken försäkring som blir aktuell beror på vad som skett.
I grunden täcks alla statligt anställda av De statliga kollektivavtalen Avtal om statens
tjänstegrupplivförsäkrings (TGL-S) och Personskadeavtalet (PSA). En reservofficer som
tjänstgör omfattas även av arbetsskadeförsäkring, trafikförsäkring när något av
Försvarsmaktens fordon är inblandad, tjänstereseförsäkring och URA-försäkringen.
Utöver detta kan ytterligare stöd vid rehabilitering erbjudas genom Kungafonden.
Nedan kommer prisbasbelopp nämnas, beloppet bestäms varje år av regeringen. För
2020 har regeringen fastställt prisbasbeloppet till 47 300 kr.
Arbetsskadeförsäkringen (Alla som förvärvsarbetar)
En reservofficer som skadar sig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbete få
ersättning genom arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen handläggs av
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Den ersättning som kan betalas ut är:
Sjuklön- Sjuklön från Försvarsmakten och sjukpenning från Försäkringskassan. Betalas
som vid vanlig sjukdom.
Livränta- Om en arbetsskada har gjort att förmågan att skaffa sig inkomst har blivit
nedsatt med minst en femtondel kan livränta utbetalas. Den årliga inkomsten måste vara
minst en fjärdedel av prisbasbeloppet. Täcker den inkomstförlust som skadan orsakat,
upp till 7,5 prisbasbelopp.
Tandvård- Kan ersätta kostnader för tandvård som uppstått på grund av arbetsskada.
Betalas ut efter genomförd behandling. Förutsätter att vårdgivaren är ansluten till
Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.
Särskilda hjälpmedel- Vid behöv av särskilda hjälpmedel, exempelvis benprotes, kan
dessa ersättas.
Livränta för efterlevande- Om arbetstagaren avlider till följd av arbetsskadan kan
livränta utbetalas till efterlevande. Det finns tre typer av livränta: barnlivränta,
omställningslivränta och änkelivränta. Livräntorna är olika procentsatser av
arbetstagarens arbetsinkomst, upp till högst 7,5 prisbasbelopp.
Begravningshjälp- Dödsboet kan få ersättning som motsvarar 30% av ett prisbasbelopp.
Stöd till begravningskostnader kan även fås från TGL-S och PSA.
Personskada (PSA)

Om du drabbas av en personskada som är att anse som arbetsskada kan du få ersättning
enligt avtal om ersättning vid personskada (PSA).
Avtalet handläggas av PSA-nämnden och AFA försäkring och kompletterar bland annat
arbetsskadeförsäkringen. Vid trafikskador gäller istället trafiksskadeförsäkringen.
Den ersättning som kan utbetalas är:
Inkomstförlust - Inkomstförlust i samband med olycksfall i arbetet. Krav på
sjukskrivning i minst 15 dagar.
Sjukskrivningstid - Kan få ersättning för den tid som arbetstagaren är sjukskriven för att
låta skadan läka. Kallas ofta ersättning för sveda och verk.
Medicinsk invaliditet - Vid Edvinsson invaliditet betalas en ersättning för lyte, men och
särskilda olägenheter ut. Ersättningen beror på graden av invaliditet, ålder och om
arbetstagaren återgår till arbete efter skadan.
Livränta - Fås ersättning i form av livränta från arbetsskadeförsäkringen så erhålls
livränta även från PSA på den del av årslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp.
Ersättningen betalas ut i form av livränta eller engångsbelopp.
Sveda och verk, efterlevande - Om arbetstagaren avlider till följd av arbetsskada kan
efterlevande få ersättning för sveda och värk. Beloppet är 25 000 kr till vuxen och 25
000 kr till Varje barn.
Begravningshjälp - Vid begravningskostnader som överstiger det som ersätts via
arbetsskadeförsäkringen och TGL-S kan PSA ersätta kostnaden. Dock får den totala
kostanden för begravningshjälp inte överstiga den totala kostnaden för en
normalbegravning.
Förlorat underhåll till barn - Efter utredning kan ersättning för förlorat underhåll till
efterlevande betalas ut. Utredningen jämför tidigare gemensam inkomst före dödsfall
med den inkomst som efterlevande har efter dödsfallet. Här inkluderas bland annat
efterlevandepension till både vuxen och barn.
Trafikförsäkring
Ersättning betalas ut om arbetstagaren skadar sig eller avlider till följd av trafikolycka
som skett med någon av Försvarsmaktens fordon.
Försvarsmaktens fordon är försäkrade hos Kammarkollegiet. Om arbetstagare skada sig
eller avlider vid en trafikolycka med försvarsmaktens fordon fås ersättning.
Ersättningsnivåer är densamma som enligt PSA.
Om arbetstagaren skadar sig i privat fordon i samband med tjänsteresa eller resa till och
från arbetet så gäller den privata bilförsäkringen.
Eftersom trafikförsäkringen hos Kammarkollegiet och den privata försäkringen reglerar
skadan i första hand så sker det en samordning med andra försäkringar, vilket kan
innebära att det inte faller ut någon ersättning från PSA.

Statens tjänstegrupplivförsäkrings (TGL-S)
Ger ekonomisk skydd i form av ett engångsbelopp som utbetalas till efterlevande make,
maka, registrerad partner, sambo och barn som ännu inte fyllt 21 år. Försäkringskassan
kan dessutom ge försäkring ge ersättning för begravningshjälp.
Avtalet handläggs av Statens tjänstepensionsverk (SPV).
Om make, maka, registrerad partner, sambo och barn saknas är begravningshjälp den
enda ersättning som dödsboet kan få via TGL-S. Försäkringen har ett visst efterskydd
som innebär att arbetstagaren kan ha skydd efter att denna slutar anställningen.
Efterskyddet ser olika ut beroende på anledningen till att arbetstagaren slutar.
Efterskyddet gäller dock längst till 65 års ålder.
Utbetald ersättning från Statens riskgaranti eller PSA påverkar inte din ersättning från
TGL-S.
Den ersättning arbetstagaren kan få är ett egengångsbelopp som kan bestå av tre delar:
grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Beloppet betalas ut till make, maka eller
registrerad partner. Om arbetstagaren har sambo och barn går halva beloppet till
sambon och halva till barnen.
Grundbelopp - Grundbeloppets storlek beror på hur arbetstagaren arbetar, alltså
arbetstid och ålder vid dödsfallet. Om arbetstagaren vid dödsfallet arbetar minst 16
timmar per vecka och är 54 år eller yngre utbetalas ett grundbelopp på 6 prisbasbelopp.
Om arbetstagaren arbetar 8 men inte 16 timmar per vecka så är ersättningen 3
prisbasbelopp. Från 55 års ålder reduceras ersättning.
Barnbelopp - Barnbeloppets storlek är beroende på arbetstid och barnets ålder. Om
arbetstagaren vid dödsögonblicket arbetar minst 16 timmar per vecka och barnet är 16
år eller yngre utbetalas ett barnbelopp på 2 prisbasbelopp per barn. Om arbetstagaren
arbetar 8 timmar men inte 16 timmar per vecka så blir ersättningen 1 prisbasbelopp per
barn. Om barnen är mellan 17-20 år reduceras barnbeloppet.
Begravningshjälp - Begravningshjälp utbetalas med 0,5 prisbasbelopp. Det är möjligt att
få ersättning från både Arbetsskadeförsäkringen, TGL-S och PSA.
Tjänstereseförsäkring
Statens tjänstereseförsäkring gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor.
Försäkringsskyddet gäller även i krigsområden. Vid internationella militära insatser
gäller försäkringen även för medföljande anhöriga vars resor bekostats av
Försvarsmakten.
Försäkringen gäller vid alla tjänsteresor under hela tiden arbetstagaren är borta från
tjänstestället, bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar.
Försäkringen gäller skador som inträffat till följd av olycksfall och handläggs av
Kammarkollegiet.

Ersättning som är möjligt att få är:
Medicinsk invaliditet - Beloppet som utbetalas beror på grad av medicinsk invaliditet.
Vid fullständig invaliditet betalas 22 prisbasbelopp. Vid lägre invaliditetsgrad fås
proportionell andel av 22 prisbasbelopp. Om arbetstagaren exempelvis får en
invaliditetsgrad på 10% blir ersättningen 10% av 22, det vill säga 2,2 prisbasbelopp.
Dödsfall, efterlevande - Om arbetstagaren avlider utbetalas ett belopp på mellan 6 och
22 prisbasbelopp till efterlevande. Beloppet beror på familjesituationen:
•
•
•

Efterlämnas make/sambo/registrerad partner och barn under 20 år utbetalas 22
prisbasbelopp
Efterlämnas make/sambo/registrerad partner eller barn under 20 år utbetalas
11 prisbasbelopp
I övriga fall utbetalas 6 prisbasbelopp

Besöksrekord för anhörig - En nära anhörig har rätt till besöksresa om arbetstagaren
skulle avlida eller drabbas av livshotande skada eller sjukdom.
Avbruten tjänsteresa - Om arbetstagaren måste avbryta tjänsteresan på grund av
anhörigas dödsfall, allvarlig skada eller livshotande sjukdom, ersätts arbetstagaren för
de nödvändiga och skäliga merkostnader för en hemresa. Det samma gäller vid
avbrytande av tjänsteresa på grund av omfattande egendomsskada på privat egendom i
Sverige.
Personskada vid överfall - Vid personskada i samband med överfall kan ersättning på
högst 3 000 000 kr utbetalas om skadestånd från gärningsmannen inte kan fås från inom
rimlig tid.
Akut sjuk- eller tandvård - Om arbetstagaren skulle behöva akut sjuk- eller tandvård kan
ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader utbetalas. Om arbetstagaren är eller
blir gravid under utlandsvistelse ersätts kostnad för vård i samband med nedkomst,
missfall eller andra allvarliga komplikationer endast före utgången av den 28:e
graviditetsveckan. Vid akut behov av hemtransport till Sverige ersätts nödvändiga och
skäliga merkostnader för hemtransporten.
Privata saker - Om privata ägodelar skadas eller försvinner under tjänsteresa kan
ersättnings erhållas upp till 40 000kr. Förlust av pengar eller värdehandlingar ersätts
med höst 5 000 kr. Smycket och klockar ersätts med högst 10 000kr per föremål.
Ersättningen blir mindre om arbetstagaren varit oaktsam. I försäkringen finns ett antal
undantag då arbetstagaren inte får någon ersättning alls.
Försenat resgods - Om resgods är försenat med mer än två timmar kan ersättning fås
upp till 5 000kr för nödvändiga, skäliga och styrka kostnader.
Nödvändiga inköp - Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är
en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 5 000 kr. Exempel på sådana
kostnader är:
•

Telefonkostnad för att spärra kontokort/bankkort/kredikort

•
•

Resekostnader för att göra polisanmälan eller skaffa nytt pass
Nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon

Ansvarsmedveten och rättskydd - Om arbetstagaren blir krävd på skadestånd eller ska
kräva någon annan på skadestånd med anledning av händelse som inträffat under
tjänsteresa har arbetstagaren via Kammarkollegiet ett visst ansvarsskydd och
rättsskydd. I ansvarsskydd ingår bland annat skadestånd som arbetstagaren kan bli
krävd på. I rättskydd ingår bland annat eventuell ombudskostnader som arbetstagaren
haft I samband med att denna krävt någon annan på skadestånd. I förekommande fall
ersätts även rättegångskostnader.
Tjänstgöring utomlands
Vid tjänstgöring utomlands är arbetstagaren kompenserad för den högre risknivån som
gör att den privata försäkringen inte går att teckna eller inte faller ut. I militär insats
utomlands omfattas arbetstagaren även Statens riskgaranti som ger ersättning till
arbetstagaren eller dennas anhöriga vid invaliditet eller dödsfall. Arbetstagare är även
omfattade av URA-försäkringen.
Kompensation för hög risknivå
I kollektivavtalet Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under
utlandstjänstgöring kan kompensera för force madeira-klausuler i privat tecknade
försäkringar, det vill säga klausuler som innebär att ersättning inte betalas ut på grund
av för hög risknivå. Avtalet kan också kompensera för försäkringar som varit omöjliga
att teckna på grund av för hög risknivå. Kollektivavtalet handläggs av
Arbetsgivarverket.
Statens riskgaranti
Statens riskgaranti ger en ersättning till arbetstagaren eller dennas anhöriga vid
invaliditet eller dödsfall.
Arbetstagare som drabbas fullständig medicinsk invaliditet får 22 prisbasbelopp.
Statens riskgaranti hanteras av Försvarsmakten och finns reglerat i förordningen om
Försvarsmaktens personal vid international militära insatser.
URA-försäkring
URA är den kortare benämningen på avtalet om utlandskontrakt och riktlinjer för
anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Försäkringen handläggs av
Försäkringskassan.
URA-försäkringen gäller endast om du är stationer utomlands och den gäller då även dör
din medräknades familj eller för familjemedlemmar som är på tillfälligt besök.
Försäkringen gäller i hela världen inklusive krigsområden.
Ersättning du kan få:
Personskada - Arbetstagare som drabbas av en personskada i samband med ett överfall
kan få ersättning från försäkringen om det inom rimlig tid inte utbetalas skadestånd från
gärningsmannen.

Efterlevande - Om arbetstagaren avlider utbetalas ett belopp på mellan 6 och 22
prisbasbelopp. Beloppet beror på familjesituation:
•
•
•

Efterlämnas make/sambo/registrerad partner och barn under 20 år utbetalas 22
prisbasbelopp
Efterlämnas make/sambo/registrerad partner eller barn under 20 år utbetalas
11 prisbasbelopp
I övriga fall utbetalas 6 prisbasbelopp

Besöksresa för anhörig - En nära anhörig har rätt till skälig ersättning för en besöksresa
om arbetstagare drabbas av livshotande skada eller sjukdom.
Hemresa för medföljande - Om en nära anhörig i Sverige blir svårt sjuk eller avlider har
en person från arbetstagarens medföljande familj rätt till en tur- och returresa till
Sverige.
Akut sjuk-eller tandvård - Arbetstagare som behöver akut sjuk- eller tandvård får
ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader. Vid graviditet ersatt kostnader för vård
utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer
endast före utgången av den 28:e månaden. Nödvändiga och skäliga kostnader för
hemtransport ersätts vid allvarlig sjukdom eller skada som innebär att arbetstagaren
måste åka hem.
Försenat resgods - Om resgods är försenat med mer än två timmar vid utresa kan
arbetstagaren få ersättning på högst 3 000 kr för nödvändiga, skäliga och styrkta
kostnader. Med utresa menas resa från det land där arbetstagaren är stationerad.
Ansvarsskydd och rättsskydd - Om arbetstagaren krävs på skadestånd eller ska kräva
någon annan på skadestånd med anledning av en händelse som inträffat under
utlandsstationeringen, har arbetstagaren via Kammarkollegiet ett visst ansvarsskydd
och rättskydd.
Stöd under rehabilitering
Kungafonden är en stiftelse som kan ge ekonomiskt stöd till arbetstagare som har
drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med
totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamhet inom Polisen, Kustbevakningen
respektive Tullverket.
Syftet med fondens verksamhet är främst att stötta under eventuell rehabilitering men
också ge förbättrade möjligheter till ett väl fungerande liv. Fondens stöttande
verksamhet ska ses som ett komplement till arbetsgivarens ansvar och till det allmänna
försäkringsskyddet i samhället.
Bedömning och hantering av inkomna ärenden görs av Kungafondens styrelse. En
bedömning och individuell prövning sker vid varje enskilt fall innan eventuell
utbetalning.

