
OFLA-försäkring för arbetsskador

Trygghet från LPA

Inom lantbruket sker det årligen många olycksfall och ett flertal av dem är allvarligare än 

i genomsnitt. Lantbruksföretagarna löper också hög risk för att drabbas av en yrkessjuk

dom. För att arbetsmiljön ska vara så säker och sund som möjligt lönar det sig att ge akt 

på arbetsförhållandena och säkerheten i arbetet.

Om den försäkrade ändå behöver vård eller förlorar sin arbetsförmåga på grund av 

ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom betalas ersättning från OFLAarbetsskade

försäkringen.

För vem är OFLA-försäkringen avsedd?
OFLAarbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som har inträffat i lantbruksarbetet 

och i förhållanden som anknyter till det och yrkessjukdomar som beror på arbetet. 

OFLAförsäkringen för arbetstid gäller automatiskt för alla försäkrade som har 

en giltig LFÖPLförsäkring.

Om du inte har en giltig LFÖPLförsäkring men regelbundet arbetar 

inom lantbruk, skogsbruk, fiske eller renskötsel kan du teckna en frivillig 

OFLA försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Du kan parallellt med OFLAförsäkringen för arbetstid ingå en 

OFLAförsäkring för fritid som ersätter olycksfall i privata hushåll och i 

samband med hobbyer.

Frivillig OFLA-försäkring för arbetstiden
En frivillig OFLAförsäkring för arbetstid kan företagare som arbetar 

inom lantbruk, skogsbruk, fiske eller renskötsel ingå och som har en frivillig 

LFÖPLförsäkring eller ingen LFÖPLförsäkring alls.

För till exempel personer under 18 år som arbetar som lantbruksföretagare 

eller personer som har fyllt 68 år lönar det sig att ingå en frivillig OFLAförsäkring mot 

eventuella olycksfall i arbetet.

Även familjemedlemmar som arbetar på gården och vars lön ligger under gränsen för 

obligatorisk försäkring eller som inte får lön alls kan teckna en frivillig försäkring.

En frivillig OFLAförsäkring kan också tas om gårdsarealen är under fem LFÖPLhektar 

eller om företagarens eller hans eller hennes partners arbetsinkomst ligger under gränsen 

för obligatorisk försäkring.

Förmånerna i den frivilliga OFLAförsäkringen är ungefär desamma som i den obligato

riska försäkringen. Den ersätter också mer omfattande än många privata försäkringar 

och är med tanke på fördelarna mycket förmånlig.

Vad ersätter OFLA-försäkringen för arbetstid?
OFLAförsäkring för arbetstid ersätter olycksfall som har inträffat i lantbruksarbetet och i 

förhållanden som anknyter till det och yrkessjukdomar som beror på arbetet.

Alla som 
är obligatoriskt 

LFÖPL- försäkrade har 
automatiskt en OFLA- 
försäkring för arbetstid. 
Du behöver inte ansöka 

om den särskilt.

Olycksfalls- 
försäkringen för 

fritid är alltid frivillig 
och ska alltid ingås 

särskilt.



Ett OLYCKSFALL är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och 

leder till en skada eller en sjukdom.

Som olycksfall ersätts också skador och sjukdomar som uppkommit inom ett dygn till 

följd av exempelvis friktion, variation i temperatur eller fysikaliskt tryck, frätande ämnen, 

inandning av gas eller ånga eller till följd av strålning.

Som olycksfall kan också ersättas väsentligt förvärrande av en skada eller sjukdom som 

den försäkrade haft sedan tidigare och ömhet i muskler eller senor till följd av en enskild 

påfrestande arbetsrörelse samt psykisk chockreaktion.

Med YRKESSJUKDOM avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen har uppkommit i 

lantbruksföretagarens arbete eller på ett område som hör till platsen där arbetet utförs 

eller i utbildning som har samband med arbetet.

Yrkessjukdomar orsakas i allmänhet av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer, 

såsom buller, organiskt damm, djurepitel, mögelsporer, bakterier eller virus.

Vad ersätter OFLA-försäkringen för arbetstid inte?

 • sjukdom och förslitning som inte beror på ett olycksfall även om symtomen 

 första gången visar sig efter ett olycksfall i arbetet

 • olycksfall som inträffar i arbete som företagare som beskattas enligt 

 näringsskatte lagen eller i avlönat arbete

 • olycksfall som inträffar i bygg och reparationsarbeten på en byggnad 

 i privat bruk på gården eller i familjens normala matförsörjning.

Ersättningar
Den försäkrade får vid en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersättning för kostna

derna för vård och behandling, läkemedel och vårdresor utan övre gräns. Ersättning 

betalas också för kostnaderna för rehabilitering av skadan, till exempel fysikalisk behandling, 

och för undersökningskostnader och inkomstbortfall.

För sjukskrivning på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom betalas OFLAdag

penning om sjukskrivningen varar minst tre dagar i följd utöver dagen då skadan skedde. 

Om den försäkrade är oförmögen att arbeta i mer än ett år betalas olycksfallspension 

som ersättning av inkomstbortfallet.

Om olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen orsakar bestående men kan det betalas 

menersättning. Vårdbidrag kan betalas om den försäkrade på grund av en ersatt skada 

eller sjukdom behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning av en utomstående. Det kan 

också betalas ersättning för extra kostnader för hemvård.

Om ett olycksfall eller en yrkessjukdom leder till döden betalas får den efterlevan

de maken och barnen familjepension och begravningshjälp.

Ersättningen för inkomstbortfall 
beräknas utifrån arbetsinkomsten
OFLAdagpenningen och olycksfallspensionen baserar sig på LFÖPLarbetsinkomsten. Ju 

högre arbetsinkomsten är, desto högre blir också ersättningarna.

För företagare som har en obligatorisk OFLAförsäkring beaktas i årsarbetsinkomsten 

även löneinkomsten i en anställning som är i kraft vid den tidpunkt då skadan inträffar. Inkom

sterna av annan företagarverksamhet beaktas bara om personen har en frivillig försäkring för 

verksamheten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL 188 §).

Om OFLAarbetsskadeförsäkringen är frivillig baserar sig ersättningarna för inkomst

bortfall på arbetsinkomsten i försäkringen.

Dagpenningen vid full arbetsoförmåga är 1/360 av årsarbetsinkomsten. Om arbetsför

De vanligaste 
yrkessjukdomarna 
bland lantbruks- 

företagare är astma, 
snuva och eksem.

Som sjukvårds- 
kostnader ersätts

behandling och undersökningar som 
en läkare gett eller ordinerat

läkemedel och vårdförnödenheter

nödvändiga rese- och inkvarterings- 
kostnader i samband med 

sjukvård

Om du råkar ut
för ett olycksfall

Uppsök genast läkare även om skadan känns obetydlig. Det är viktigt att skadan och 
händelserna dokumenteras. Om skadan senare börjar besvära eller förvärras är det lättare 

att bevisa att den beror på ett olycksfall. 

 
Ta med dig försäkringsintyget så får du vård avgiftsfritt. Om du inte har intyget med dig måste 

du först själv betala kostnaderna och sedan söka ersättning hos LPA.

 
Läkaren skriver ut ett sjukintyg för den tid du är arbetsoförmögen. Berätta vid behov för

läkaren att LPA betalar dagpenning för alla veckodagar.

 
Skicka skadeanmälan utan dröjsmål till LPA.

Om du behöver en betalningsförbindelse ska du först göra en skadeanmälan.
Behandlingen av en betalningsförbindelse förutsätter alltid att du har 

gjort en skadeanmälan och lämnat den till LPA.
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mågan är delvis nedsatt så att skadan inte hindrar allt arbete, utgör dagpenningen mot

svarande proportionella andel av full dagpenning.

Full olycksfallspension är 85 procent av årsarbetsinkomsten. Om arbetsförmågan är 

delvis nedsatt betalas en motsvarande proportionell andel av full pension. Vid 65 års ålder 

minskar en full olycksfallspension till 70 procent av årsarbetsinkomsten.

OFLA-rehabilitering
Om en olycksfallsskada eller yrkessjukdom försvagar arbets eller funktionsförmågan har 

den försäkrade rätt till rehabilitering. Med OFLArehabilitering främjas och stöds den för

säkrades återgång i arbete och möjligheter att utföra arbetet. Rehabiliteringensyftar till att 

hindra, avlägsna och minska sådana men som inverkar på arbets eller funktionsför mågan 

samt att bevara och förbättra förmågan att klara sig självständigt.

Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå av

 • arbets och utbildningsprövning

 • arbetsträning

 • utbildning för ett lämpligt arbete eller yrke

 • understöd eller räntefritt lån som stöd för närings eller yrkesutövningen 

 eller för att starta ett företag

 • hjälpmedel eller anordningar för att klara av arbetet, till exempel personlig 

 skyddsutrustning och ändringar i manöveranordningar på maskiner.

Annan rehabilitering kan till exempel bestå av

 • hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter, bland annat hjälpmedel 

 för att kunna röra sig och för olika vardagssysslor

 • ombyggnad i bostaden

 • tolkningstjänster

 • rehabilitering i öppen vård eller vid inrättning

 • anpassningsträning för den skadade eller för en anhörig

 • rese och inkvarteringskostnader vid rehabiliteringen.

LPA utreder alltid på eget initiativ om den försäkrade behöver och kan få rehabilitering när 

det är motiverat på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Initiativet kan också 

komma från den försäkrade själv eller från den hälsovårdsenhet där den försäkrade vårdats.

Om behovet av rehabilitering beror på en sjukdom som medför risk för lantbruksföre

tagaren att bli invalidpensionerad under de närmaste åren, beviljas rehabiliteringen som 

LFÖPLrehabilitering enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

OFLAförsäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ersätter inte förebyg

gande rehabilitering. Därför kan skyddsutrustning för att förebygga sjukdomar inte beviljas.

För tiden för yrkesinriktad rehabilitering betalar LPA en rehabiliteringspenning vars 

storlek motsvarar en full olycksfallsdagpenning eller olycksfallspension. Även nödvändiga 

rese och inkvarteringskostnader i samband med rehabiliteringen ersätts. Ansök om er

sättnningarna hos LPA inom ett år från att kostnaderna uppkommit.

Försäkringspremier
OFLAförsäkringspremien för lantbruksföretagare består av en grundavgift som är lika 

stor för alla och en förtjänstdel som baseras på arbetsinkomsten.

Alla LPA:s försäkringspremier kan dras av i beskattningen. Försäkringspremierna beak

tas i beskattningen för det år under vilket försäkringspremierna betalades.

OFLA-rehabilitering
ges för att främja och
stödja möjligheterna 

för lantbruksföretagare 
att återgå till arbetslivet 

efter att ha råkat ut för ett 
olycksfall eller insjuknat 

i en yrkessjukdom.
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Ansökan om ersättning
Alla olycksfall i arbetet och alla sjukdomar ska meddelas till LPA omedelbart, senast 

emellertid inom 60 dagar från datum då skadan inträffade. Ersättningar av kostnadstyp ska 

ansökas om inom ett år efter att de har uppstått.

Fyll i skadeanmälan elektroniskt i vår kundtjänst lpa.fi/etjanster. Du kan också fylla 

i och skriva ut blanketten för skadeanmälan i webben lpa.fi/blanketter. Kontakta den 

lokala LPAombudsmannen och fyll i skadeanmälan tillsammans med ombudsmannen.

Skicka skadeanmälan jämte bilagor till LPA inom 60 dagar. Om skadeanmälan lämnas in 

efter tidsfristen kan det hända att det inte betalas ersättningar för dröjsmålstiden.

Uppge i skadeanmälan så noggrant som möjligt hur, var och under vilka omständigheter 

olycksfallet inträffade. Du påskyndar behandlingen av ärendet när vi inte behöver begäran 

in tilläggsutredningar.

Skicka in intyg över arbetsoförmågan, kopior av kvitton och fakturor över sjukvård, 

recept och läkemedelskvitton. Du kan behändigt lämna in bilagorna i etjänsten med 

funktionen Skicka bilagor.

Ange resekostnaderna som uppstått på grund av undersökningar och behandling 

till följd av olycksfallet eller yrkessjukdomen på blanketten för reseräkningar och bifoga 

kopior av resebiljetter och taxi och ambulanskvitton. Om du har använt din egen bil ska 

du uppge rutten och antalet kilometer.

Om skadan senare orsakar ytterligare kostnader ska du skicka kvittona till LPA. Du 

behöver inte göra en ny skadeanmälan för en redan anmäld skada eller sjukdom.

Snabb behandling med betalningsförbindelse
LPA kan bevilja en betalningsförbindelse för undersökningar eller för specialist

läkarvård (magnetundersökning, ett titthålsingreppeller en operation). En betal

ningsförbindelse behövs alltid före åtgärden.

Det är även möjligt att begära en betalningsförbindelse för långvarig medi

cinering som ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Med 

förbindelsen får du de läkemedel och andra produktersom nämns i den avgiftsfritt på 

apoteket.

När du behöver en bankförbindelse ska du meddela den behandlande läkaren 

att du har en försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar hos LPA så kan läkaren 

begära bankförbindelsen direkt av LPA. Om du behöver en bankförbindelse för 

läkemedel ska du skicka oss läkemedelsordinationen av vilken framgår att läke

medlet har ordinerats för behandling av olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen. 

Behandlingen av bankförbindelsen förutsätter alltid att du har lämnat in skadean

mälan till LPA.

LFÖPL-försäkrade 
lantbruksföretagare som 

omfattas av lantbruksföre- 
tagarnas företagshälsovård 

får 20 % rabatt på premierna 
för OFLA-försäkringen 

för arbetstid.

Kom ihåg! 

Anmäl olycksfall 
i arbetet och 

yrkessjukdomar till 
LPA inom 60 dagar.

Ansök om kostnads- 
ersättningar inom 

ett år.

Läs mer 

lpa.fi  
om olycksfalls- och 

yrkessjukdomsförsäkringen 
och i broschyren 

OFLA-försäkring för 
olycksfall på fritiden

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som rör LPA-tryggheten.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster

 • LPA:s kundbetjäning 029 435 2650

 • Post till LPA: PB 16, 02101 Esbo

 • Använd den skyddade e-posten på vår webbplats lpa.fi

 • Broschyrer om LPA-tryggheten kan du beställa på webben eller i vår kundbetjäning.

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi 
och berättelser från landsbygden på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi




