
Försäkringar på SLU 

 

1. Anställd 

Som statligt anställd är man livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. De flesta statligt 

anställda är även försäkrade för personskada i samband med arbetet. Är du på tjänsteresa gäller vår 

tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet. 

Livförsäkring 

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. Försäkringen ger 

ett engångsbelopp och begravningshjälp till dina efterlevande, alltså till make/maka/sambo och barn 

https://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/Handelser-i-livet/Dodsfall/Om-du-dor-nar-

du-ar-statligt-anstalld/. 

Din livförsäkring gäller från den dag du börjar på SLU. Den gäller även under semester, sjukdom och 

tjänstledighet.  

Försäkringen gäller så länge du är anställd, men längst till 65 (67) års ålder. Om du slutar din 

anställning före 65 års ålder finns det ett efterskydd i försäkringen. Efterskyddet gäller: 

▪ under 180 dagar 

▪ vid arbetslöshet, högst 2 år 

▪ om du har hel föräldrapenning, högst 2 år 

▪ vid sjukdom, så länge sjukdomen består 

Försäkringen gäller inte arbetstagare som vid anställningens början har mer än halv 

förtidspension/sjukbidrag eller som har hel sjukpenning. 

Kom ihåg att tala om för dina närmaste att du har en livförsäkring! 

Personskadeförsäkring (Trygghetsförsäkring) 

De flesta statligt anställda är försäkrade för personskada i samband med arbetet. Arbetsskador är 

skador och sjukdomar som uppstått genom olycksfall eller annan skada i arbetet. Även olycksfall vid 

färd till eller från arbetet kan räknas hit. 

Om du drabbas av arbetsskada ska du kontakta din chef. Du och din chef ska anmäla arbetsskadan. 

Anmälan görs i IA-systemet. 

Blir du sjuk på grund av skadan ska du sjukanmäla dig. Det är Försäkringskassan som bedömer om 

det är en arbetsskada. Är du sjuk gäller detsamma som vid “vanlig“ sjukdom. Precis som vid vanlig 

sjukdom ersätter arbetsgivaren vissa kostnader för läkarvård, sjukhusvård, viss tandvård med mera. 

Som statsanställd kan du i vissa fall få ersättning genom personskadeavtalet. Det du kan få 

ersättning för är inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men. Du kan även få ersättning för 

kostnader som uppstått i samband med arbetsskadan, till exempel förstörda kläder eller glasögon. 

Spara alla kvitton! 

Trygghetsförsäkringen gäller även vid skadefall i samband med arbete i hemmet. Läs mer här.  

https://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/Handelser-i-livet/Dodsfall/Om-du-dor-nar-du-ar-statligt-anstalld/
https://www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanstepension/Handelser-i-livet/Dodsfall/Om-du-dor-nar-du-ar-statligt-anstalld/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/rapportera-en-incident-ia/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/halsa-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo2/stod-i-arbetsmiljoarbetet/arbetsskada/


Om du vill ansöka om ersättning via personskadeavtalet kan du göra det hos AFA Försäkring direkt i 

IA-systemet eller via AFA:s hemsida där du även hittar mer information om arbetsskadeförsäkringen. 

Tjänstereseförsäkring 

Trafikolycksfall vid resa till och från arbetet ska ersättas enligt trafikskadelagen. Alltså är det viktigt 

att du anmäler trafikolycka även till ditt eget försäkringsbolag. 

Numera finns det även en särskild tjänstereseförsäkring som gäller för alla inrikes och utrikes resor i 

tjänsten. Försäkringen omfattar bland annat olyckor, stöld, resgods och rättsskydd. 

Skada som uppstår under resa ska du anmäla till Kammarkollegiet. 

För att en resa ska anses vara en tjänsteresa måste den ha en direkt koppling till resenärens 

arbetsuppgifter vid SLU samt vara godkänd av SLU. För vidare information, se personalavdelningens 

sida om tjänsteresor.  

Vid tjänsteresa till Ryssland krävs att resenären kan uppvisa ett s.k. affärsvisum. Detta dokument 

utfärdas av Kammarkollegiet, och handläggningstiden är cirka 7 arbetsdagar. 

Vid resa inom EU ska du ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, även kallat EU-kortet, som 

kan beställas hos Försäkringskassan. 

Kammarkollegiet har tagit fram en försäkringsapp som heter försäkrad på resan. Ladda gärna ner 

den innan du ska iväg på en tjänsteresa. Appen innehåller information som kan vara bra att ha om 

olyckan är framme. 

 

2. Studenter, stipendiater, gästforskare, praktikanter mm. 

På SLU finns det ett antal försäkringar som omfattar andra personer än anställda Juridik | 

Medarbetarwebben (slu.se): 

a) Försäkringar för studenter:   

Personskadeförsäkring för studenter 

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt 

färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Försäkringen täcker personskador 

genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. 

Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också 

få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter 

försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. Observera att 

försäkringen enbart gäller i Sverige. 

Skadeanmälan ska göras på särskild blankett som du kan skriva ut från Kammarkollegiets webb. 

Personal vid institutionen eller utbildningsavdelningen kan skriva under blanketten för att intyga att 

den som skadats är inskriven som studerande vid SLU och att skadan inträffat under skoltid eller 

under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. 

Student IN 

Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. 

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/
http://www.kammarkollegiet.se/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/sarskilda-omraden/tjansteresor/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.kammarkollegiet.se/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/juridik-dataskydd-och-informationshantering/juridik/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/juridik-dataskydd-och-informationshantering/juridik/


Många utländska studenter i Sverige har inte möjlighet att teckna en egen försäkring för sjukdom 

och för olycksfall under fritid. Student IN-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för 

vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet 

eller dödsfall samt ansvars- och rättsskydd. Student IN gäller dygnet runt i Sverige.  

Om en student avlider behöver en skadeanmälan om dödsfallet fyllas i och skrivas under av SLU, 

därefter skickas anmälan till kammarkollegiet. Anhöriga kan även de fylla i skadeanmälan men den 

behöver även då signeras av SLU innan kammarkollegiet kan börja handlägga ärendet. Den blankett 

som ska fyllas i är den vanliga skadeanmälningsblanketten för Student IN. 

Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Försäkringsvillkoren hittar du hos 

Kammarkollegiet. 

Student UT 

Statens försäkring vid utbildning utomlands. 

Student UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som 

motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet 

gäller dygnet runt i utbildningslandet. 

Utbildningsavdelningen administrerar försäkringar för studenter som reser ut eller in via något av de 

avtal som ligger inom ramen för deras uppdrag. Försäkring för övriga studenter som reser utomlands 

inom kurs (inklusive praktik och självständigt arbete/examensarbete) ska kursansvarig institution 

ansvara för. 

Kontakta utbildningsavdelningen för mer information. Försäkringsvillkoren hittar du hos 

Kammarkollegiet. 

FAS+ 

Studenter som, själva eller via stipendium, betalar terminsavgift för studier vid SLU täcks av 

personskadeförsäkringen för studenter samt av försäkringen för avgiftsbetalande studenter, FAS+. 

FAS+ gäller i hela Schengen-området och innehåller bl a olycksfallsskydd, sjuk- och tandvårdsskydd 

och ansvars- och rättsskydd. För vidare information kontakta utbildningsavdelningen. 

http://www.kammarkollegiet.se  

b) Försäkring för utländska besökare: 

Denna försäkring ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på 

något sätt har anknytning till en myndighet och som saknar ett tillfredställande försäkringsskydd och 

inte själva kan eller bör svara för ett sådant. 

1. Utländska besökare vid SLU. Med besökare menas en person som deltar i SLU:s verksamhet, 

antingen som anställd för kortare tid än ett år eller som icke-anställd med en avsedd vistelsetid som 

är kortare än ett år. 

2. Utländska studenter och doktorander som omfattas av den av CSN tecknade generella 

personskadeförsäkringen men som inte omfattas av Student IN samling eller FAS+ samling. 

3. Utländsk person som utan att vara anställd fullgör postdok meritering vid SLU. Försäkringen 

omfattar personer i denna grupp under maximalt 2 år. 

http://www.kammarkollegiet.se/


Det är SLU som har valt vilka personkategorier som omfattas av försäkringen. Här kan man t ex säga 

att en utländsk praktikant omfattas av denna försäkring medan en svensk praktikant inte gör det 

(en svensk praktikant behöver ha med sig försäkring från stället som skickar hen på praktik till SLU, 

det som är viktigt här är att den institution som tar emot den svenska praktikanten kollar att 

praktikanten har eget försäkringsskydd, alternativt att institutionen själv tecknar försäkringen 

Särskilt personskadeskydd hos Kammarkollegiet och betalar för den). Särskilt personskadeskydd är 

en försäkring som SLU inte har tecknat som samlingsförsäkring centralt, men som kan tecknas av 

den inst/avd som behöver en sådan försäkring. 

c) Doktorander med stipendier: 

Försäkringen kallas "doktorandförsäkringen" och ger försäkringsskydd för doktorander som försörjer 

sig med hjälp av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund 

av frånvaro från studierna, eller om studierna blir rejält försenade, vid sjukdom eller 

föräldraledighet. Försäkringen ska inte ge rätt till ersättning om doktoranden genom någon annan 

försäkring har rätt till motsvarande ersättning. 

Försäkringsvillkoren hittar du hos Kammarkollegiet.  

d) Tjänstereseförsäkringen: 

Tjänstereseförsäkringen kan också gälla för gästforskare, stipendiater etc. Man måste dock se till att 

läsa försäkringsvillkoren noga då det finns en del undantag i den försäkringen. Om de inte omfattas 

av Tjänstereseförsäkring, så kan institutionen teckna Reseförsäkring åt dem. Ta kontakt med 

Kammarkollegiet i så fall. 

Försäkringsskyddet gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för myndighetens räkning. För att 

en resa ska anses vara en tjänsteresa måste den ha en direkt koppling till resenärens arbetsuppgifter 

vid SLU samt vara godkänd av SLU. 

 

3. Andra SLU:s försäkringar 

Verksamhetsförsäkring 

Verksamhetsförsäkring omfattar egendoms-, följdskade- och ansvarsförsäkring och tecknas centralt. 

Kontakta Kammarkollegiet så snart en skada har skett. 

Statens fordonsförsäkring 

Denna har tecknats centralt vad gäller trafikförsäkringsdelen. Premien grundar sig på bilregistrets 

uppgift per 1 februari varje år. Ingen självrisk. Tilläggsförsäkring av varierande omfattning kan 

tecknas av institution/motsv. Varje institution ansvarar för sina fordon. Kom ihåg att anmäla ev. 

trafikskador till Kammarkollegiet så fort som möjligt. Det är alltid bra att ha några 

skadeanmälningsblanketter liggande i fordonet.  

 

SLU:s försäkringar hos Kammarkollegiet 

Universitetet får inte teckna försäkringar någon annanstans än hos Kammarkollegiet. Det går alltså 

inte att teckna försäkring av något slag i privata försäkringsbolag. SLU har ett antal olika försäkringar 

tecknade hos Kammarkollegiet. Alla försäkringsfrågor sköts från Karlstad, tel 054-22 12 00 till växeln. 

http://www.kammarkollegiet.se/


För utförligare information om villkor, åtgärder vid skada osv hänvisas till Kammarkollegiets 

hemsida: www.kammarkollegiet.se    

Följande försäkringar finns centralt tecknade hos kammarkollegiet: 

• Verksamhetsförsäkring 

• Statens fordonsförsäkring 

• Tjänstereseförsäkring 

• Personskadeförsäkring för studenter 

• Försäkring för utländska besökare 

• Student IN 

• Student UT 

• FAS+ 

• Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier, så kallad 

”doktorandförsäkringen” 

 

Internt inom SLU kan frågor om försäkringsvillkor för Kammarkollegiets försäkringar ställas till Anna 

Jarmar, enheten för juridik och dokumentation. Frågor gällande studenters försäkringsskydd ställs i 

första hand till utbildningsavdelningen. 

 

http://www.kammarkollegiet.se/

