
Trygghet från LPA
LPA-sjukdagpenning

Om du blir sjuk
Som LFÖPL-försäkrad företagare kan du vid sjukdom få LPA-sjukdagpenning

räknat från den femte sjukdagen. Självrisktiden för LPA-sjukdagpenningen är

dagen för läkarbesöket och de följande 3 dagarna.

LPA-sjukdagpenningen betalas för alla veckodagar, även för söndagar 

och helgdagar.

Betalningen av LPA-sjukdagpenning upphör senast vid utgången 

av sjukförsäkringens självrisktid, som är dagen för läkarbesöket 

+ 9 vardagar (inräknat helgfria lördagar och helgdagsaftnar). 

Om din sjukskrivning varar längre än den tiden söker du i stället 

sjukdagpenning hos FPA. FPA betalar sjukdagpenning bara för 

vardagar, alltså från måndag till lördag med undantag av helgdagar.

Skjut inte upp läkarbesöket!

• Sök genast läkare om du blir sjuk. Du behöver alltid ett läkarintyg 

 för att få LPA-sjukdagpenning.

• Självrisktiden räknas från den dag du uppsökt läkare och läkaren konstaterat 

 din arbetsoförmåga.

• Det kan vara värt att nämna för läkaren att LPA-sjukdagpenning betalas 

 också för söndagar och helgdagar.

Sjukdagpenningens storlek
LPA-sjukdagpenningen baseras på din LFÖPL-arbetsinkomst. Du får en upp- 

fattning om sjukdagpenningens storlek med hjälp av dagpenningsräknaren på 

vår webbplats.

Även FPA baserar sin dagpenning på LFÖPL-arbetsinkomsten. FPA beaktar 

dessutom arbetsinkomsten i en eventuell FöPL-försäkring som tagits för annan 

företagarverksamhet och löneinkomster av annat förvärvsarbete.

Om du vid sidan av ditt lantbruksföretagararbete har annat förvärvsarbete, kan 

du få LPA-sjukdagpenning utöver lönen för sjukdomstiden. Sjukvårdskostnader 

ersätts inte i samband med dagpenningen.

Söka ersättning hos LPA eller FPA?
Sjukdomstidens längd avgör om du ska söka dagpenning hos LPA eller FPA. Om 

sjukskrivningen varar mer än 9 vardagar efter dagen för läkarbesöket söker du 

ersättning hos FPA. Vid en kortare sjukskrivning lämnar du in ansökan direkt till LPA.

När du ansöker hos FPA förmedlas uppgifterna också till LPA för betalning av 

LPA-sjukdagpenning. På din ansökan till FPA ska du kryssa för punkten ”Dagpenning 

för LFÖPL-försäkrad för självrisktiden”.

Är du 
arbetsoförmögen till 
exempel på grund av

säsongsinfluensa, tandvärk
eller magsjukdom?

– Ansök om
LPA-sjukdagpenning.

Är du
arbetsoförmögen på

grund av ett olycksfall eller en 
misstanke om yrkessjukdom? 

– Ansök om ersättning 
från arbetsskade- eller

fritidsolycksfalls- 
försäkringen.



Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi 
och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi
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LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som rör LPA-tryggheten.

• LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11

• Post till LPA: PB 16, 02101 Esbo

• E-post helst som skyddad e-post via vår webbplats lpa.f i

• Broschyrer om LPA-tryggheten kan beställas via nätet eller kundtjänsten.

Om du vid sidan av LFÖPL-försäkringen har en FöPL-försäkring som du tagit för 

annan företagarverksamhet ska du alltid lämna in ansökan om sjukdagpenning 

till FPA, alltså även i sådana fall där sjukskrivningen varar högst 9 vardagar 

efter dagen för läkarbesöket. Du ska då kryssa för att du också söker dag- 

penning både för LFÖPL-försäkrad och för FöPL-försäkrad företagare.

Kom ihåg att ansökan om sjukdagpenning ska lämnas in till FPA 

redan inom 2 månader från att arbetsoförmågan började.

Mer information om FPA:s sjukdagpenning på fpa.fi

Att söka LPA-sjukdagpenning
Ansökningstiden för LPA-sjukdagpenning är 6 månader. LPA-ombuds- 

mannen kan hjälpa dig med ansökan. Du kan fylla i blanketten på 

lpa.fi  > blanketter, skriva ut den och skicka den till LPA. Som bilaga behövs 

ett läkarintyg.

Om du fyller i ansökan tillsammans med LPA-ombudsmannen ska du komma 

ihåg att ta med dig läkarintyget till ombudsmannens mottagning. 

Alternativt kan du ansöka om LPA-sjukdagpenning på nätet via våra e-tjänster 

lpa.fi/etjanster. Där kan du sedan också skicka läkarintyget i elektronisk form till 

LPA via länken Skicka bilagor.

Kort sjukdomstid > sök sjukdagpenning hos LPA

Om sjukdomen varar högst 9 vardagar efter dagen för läkarbesöket söker du ersättning hos LPA. 
LPA-sjukdagpenning måste sökas inom 6 månader.

to fr lö sö må ti on to fr lö sö må

Om sjukdomen varar längre tid än 9 vardagar efter dagen för läkarbesöket söker du ersättning hos FPA.
När du ansöker ska du kryssa för punkten “Dagpenning för LFÖPL-försäkrad för självrisktiden”.
Sjukdagpenning från FPA måste sökas inom 2 månader.

Lång sjukdomstid > sök sjukdagpenning hos FPA

to fr lö sö må ti on to fr lö sö må

må ti on to fr lö sö må

ti on>

= dagen för läkarbesöket

= självriskdagar

= dagar för vilka LPA- 
  sjukdagpenning betalas

= dagar för vilka FPA 
    betalar sjukdagpenning

Läs mer

lpa.fi

LPA-sjukdag- 
penning betalas för 

alla veckodagar räknat 
från den femte 

sjukdagen.

LPA får uppgifter från FPA
för betalningen av LPA- 
sjukdagpenning


