
Så	  här	  gör	  du	  för	  att	  anmäla	  olycksfallsskada	  

För	  att	  hanteringen	  av	  olycksfallsskadan	  ska	  gå	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  ber	  vi	  dig	  att	  skicka	  in	  alla	  
uppgifter	  och	  underlag	  vi	  behöver.	  

1.	  Fyll	  i	  skadeblankett	  för	  olycksfall.	  

Beskriv	  så	  utförligt	  du	  kan	  vad	  som	  hänt	  och	  när	  det	  inträffade.	  Ange	  även	  om	  skadan	  inträffade	  
under	  match	  eller	  träning.	  	  

Glöm	  inte	  att	  ange	  din	  mejladress	  så	  att	  vi	  kan	  kontakta	  dig	  om	  vi	  har	  fler	  frågor.	  

	  

2.	  Bifoga	  kvitton	  	  

Bifoga	  originalkvitton	  på	  de	  utlägg	  du	  har	  haft.	  	  

Ange	  även	  om	  utrustning	  såsom	  kläder	  eller	  hjälm	  har	  blivit	  sönderklippt	  av	  sjukvårdspersonal	  och	  
bifoga	  originalkvitton	  på	  dessa.	  

	  

3.	  Bifoga	  särskilda	  underlag	  vid	  tandskada	  

Alla	  spelare	  som	  är	  födda	  1984	  och	  senare	  ska	  ha	  tandskydd	  om	  de	  spelar	  utan	  galler.	  Det	  ska	  vara	  
tandskydd	  som	  är	  framtaget	  av	  tandläkare	  eller	  tandtekniker.	  Om	  du	  tillhör	  denna	  grupp	  ber	  vi	  dig	  
därför	  att	  fylla	  i	  om	  du	  använde	  tandskydd	  vid	  olyckstillfället.	  Du	  behöver	  också	  skicka	  in	  det	  intyg	  
som	  du	  fick	  från	  tandläkaren	  eller	  tandteknikern	  när	  de	  gjorde	  ditt	  tandskydd.	  Glöm	  inte	  att	  ange	  
kontaktuppgifter	  till	  din	  tandläkare.	  

Vid	  tandskada	  under	  träning	  behöver	  vi	  förutom	  intyg	  från	  tandläkare	  även	  ett	  intyg	  från	  tränaren	  att	  
du	  använde	  tandskydd.	  

Om	  du	  spelar	  i	  division	  4	  eller	  lägre	  ska	  du	  använda	  dig	  till	  distriktkansliet	  för	  att	  få	  en	  kopia	  av	  
matchprotokollet	  som	  du	  bifogat	  tillsammans	  med	  din	  skadeanmälan.	  I	  matchprotokollet	  ska	  det	  
anges	  att	  tandskydd	  har	  använts.	  

	  

4.	  Skicka	  in	  skadeanmälan	  och	  underlag	  till	  Svedea.	  	  

Du	  kan	  antingen	  skanna	  skadeanmälningsblankett	  och	  dina	  underlag	  och	  mejla	  dem	  till	  
idrottsskador@svedea.se	  eller	  posta	  blanketten	  och	  underlagen	  till	  följande	  adress:	  
	  
Svedea	  	  
Box	  3489	  	  
103	  69	  Stockholm	  
	  
Om	  du	  har	  frågor	  når	  du	  oss	  på	  0771-‐160	  199	  


