Information om försäkringar för elever i
arbetspraktik/PRAO
När det gäller försäkringar vid arbetspraktik för elever från Örebro kommuns skolor är det
flera försäkringar som samverkar. Den här informationen presenterar de olika försäkringarna
och hur du som tar emot praktikanter ska agera om det händer en olycka.

Olycksfallsförsäkring
Örebro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för skolelever i försäkringsbolaget
Chartis. Försäkringen gäller för heltid, det vill säga dygnet runt - året om. Försäkringen
ersätter kostnader för läkar- och sjukhusvård, tandbehandling, resekostnader, skadade
tillhörigheter samt viss rehabilitering, medicinsk- och ekonomisk invaliditet och vid dödsfall.
Om en olycksfallsskada sker under praktiktiden utgår ersättning genom
olycksfallsförsäkringen. Information om olycksfallsersättning och försäkringens villkor finns i
försäkringsbeskedet som bland annat finns på kommunens hemsida orebro.se eller hos
Chartis.
Skadeanmälan
Skadeanmälan sker skriftligen till Chartis. Ange försäkringsnummer 104-5530 på
skadeanmälan. Skadeblankett finns på chartisinsurence.com eller orebro.se.
Om praktikanten har en egen olycksfallsförsäkring ska anmälan även göras till denna.
Invaliditetsersättning utgår från flera försäkringar, medan kostnader för skador endast tas ut
från en försäkring.
Att tänka på vid skada
Rapportera skadan till:
• Skolan
• Försäkring/säkerhetssamordnare
• Chartis, olycksfallsförsäkringen
• Försäkringskassan, arbetsskada
• Arbetsmiljöverket (i allvarliga fall eller vid tveksamheter i ansvar/hantering i samband
med olyckan).
Gör så här
Skriv ner händelseförloppet samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att förebygga
skada i samband med aktiviteten. Beskriv skadan. Dokumentera fortlöpande vilka du
kontaktat samt hur ni fördelar arbetet.
Om skadan är omfattande och kan föranleda medialt intresse, informera Örebro kommuns
informationsavdelningen.

Glöm inte bort att det vid allvarliga skador eller tillbud kan finnas andra runt eleven som mår
dåligt och behöver stöd, till exempel arbetsledare, klasskamrater och andra som var på platsen
när händelsen inträffade.

Ansvarsförsäkring
Enligt skadeståndslagen ansvarar arbetsgivaren för skador som en arbetstagare orsakar i
tjänsten. Med arbetstagare likställs praktikanter. Kommunen och praktikplatsen kan dock
avtala om att kommunen ska ha det ekonomiska ansvaret för de skador som praktikanten
orsakar under sin praktik.
Örebro kommun har en ansvarsförsäkring för personer som genom kommunens
verksamheter utför arbetspraktik hos annan arbetsgivare än kommunen.
Ansvarsförsäkring ersätter de person- och egendomsskador som kan uppstå med:
• för personskada 10 MKR.
• för sakskada 2 MKR.
• för ren förmögenhetsskada är försäkringsbeloppet 500 000 kronor.
Förmögenhetsskada har inget samband med person eller egendomsskada, utan är en
ren ekonomisk förlust.
Försäkringen ersätter skador där kommunen/arbetspraktikanten varit försumlig eller vållande
till en skada på praktikplatsen eller tredje man under praktiktiden. Försäkringen gäller inte när
ersättning kan utgå från annan gällande försäkring. Det innebär att eventuella ansvarsskador
som sker inom arbetspraktiken ska anmälas och utredas enligt nedan.
Bedömning
Bedömningen av vållandefrågan utförs av kommunens försäkringsgivare Länsförsäkringar
Bergslagen som även förhandlar med den skadelidande och utbetalar eventuellt skadestånd.
Detta gäller skador över kommunens självrisk, 0,1 basbelopp (4280 kr, år 2011).
Kom ihåg att aldrig lova ersättning för skadan som uppstått utan att själv ha förhört dig om
hur skadan har inträffat. Hör efter med praktikanten om dennes uppfattning om hur skadan
gick till.
Skadeanmälan sker till försäkringsbolaget genom kommunens säkerhetssamordnare.
Sakskador
Sakskador under självrisken reglerar Örebro kommun genom säkerhetssamordnaren,
verksamheten och kommunens försäkringsförmedlare Colemont. Personskador anmäls till
försäkringsbolaget för eventuell framtida invaliditet.

Egen hemförsäkring
Det är viktigt att elever som utför arbetspraktik har en hemförsäkring för att täcka risken
av ett eventuellt återkrav från kommunens försäkringsbolag. Om skadan bedöms ha
uppkommit till följd av vårdslöshet som inte är direkt förknippat med arbetspraktiken, kan
praktikantens hemförsäkring bli aktuell. Hemförsäkring gäller normalt endast för de
försäkrade som privatpersoner.

Den eventuella självrisk som den praktikanten kan få i samband med
ansvarsskada betalas av praktikanten själv. Detta gäller den egna hemförsäkringen.

Praktikavtal
För att undvika tveksamheter vid en försäkringsutredning av eventuell skadehändelse ska det
finnas en skriftlig överenskommelse mellan skolan och praktikplatsen där det framgår vad
praktikantens uppgifter på praktikplatsen är.
Tänk på att välja lämpliga praktikmiljöer så att praktikanten inte utsätts för risker i sin
arbetsmiljö. Ta reda på praktikantens kunskaper och färdigheter och se till att praktikanten
arbetar under ledning och tillsyn och får en tillräcklig introduktion på arbetsplatsen.
Avtalet bör innehålla:
• Namn på praktikanten
• Praktikantens uppgifter
• Praktiktid
• Namn och kontaktuppgifter till kontaktperson vid skolan
• Namn och kontaktuppgifter till kontaktperson/arbetsledare vid praktikplatsen
• Rutiner vid eventuell skada eller olycka samt ansvarsfördelning vid dessa tillfällen.
Praktikanten ska informeras om avtalet före praktiktidens början.

Frågor
Daniel Strandberg, säkerhetssamordnare
daniel.strandberg@orebro.se
019-21 25 50
David Sundberg, säkerhetssamordnare
david.sundberg@orebro.se
019 – 21 25 52
Colemont, Örebro kommuns försäkringsförmedlare
019-16 16 65

