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Vad händer när du får avslag 
på ansökan om invalidpension?

Du har fått avslag på din ansökan om invalidpension. 
Här informerar vi om förutsättningarna för att få invalidpension 

och om vilka alternativ du har efter att ha fått ett nekande beslut.

Rätt till invalidpension
För att bedöma försämringen av arbetsförmågan används både 
medicinska och socioekonomiska bedömningsmetoder. I be
dömningen av ansökan om invalidpension beaktas förutom sjuk
domar bland annat också sökandes utbildning, arbetserfarenhet 
och ålder. Ansökan avslås inte på grund av enskilda faktorer utan 
det är alltid fråga om en helhetsprövning.

När vi avgör ansökningar om invalidpension bedömer vi vilka 
sjukdomar som begränsar sökandes arbets och funktionsför
måga samt förtjänstmöjligheter. Arbetsförmågan hos personer 
under 60 år bedöms inte enbart i relation till det tidigare ar
betet utan i relation till allt sådant tillgängligt arbete som han 
eller hon rimligtvis kan förutsättas utföra. Arbetsförmågan hos 
personer under 60 år bedöms utifrån mildare krav och i relation 
till det egna yrket och arbetet som sökande senast utförde.

Varför avslogs 
min pensionsansökan?
Ungefär en fjärdedel av dem som ansöker om invalidpension 
hos LPA får avslag. Andelen nekande beslut ligger på samma nivå 
hos LPA som hos andra arbetspensionsanstalter.

Till exempel följande omständigheter 
kan bidra till att pensionsansökan avslås:
 • små medicinska fynd
 • sjukdomarna kan hållas under kontroll med hjälp 

 av rätt medicinering
 • arbetet fortsätter som tidigare trots sjukdomarna 
 • fortsatt arbete är möjligt till exempel med hjälp av 

 arbetsarrangemang
 • sökande har fortfarande arbetsförmåga och möjligheter 

 att arbeta i ett annat arbete. 

Ett bra läkarutlåtande är viktigt
Hos LPA liksom hos andra arbetspensionsanstalter görs den 
medicinska bedömningen utgående från utlåtandet som den be
handlande läkaren skriver. LPA:s läkare har, trots att han eller hon 

inte personligen träffar den sökande, tillgång till samma uppgifter 
som den behandlande läkaren. Det är viktigt att läkarutlåtandet 
skrivs omsorgsfullt och att undersökningsresultaten och den sö
kandes situation beskrivs heltäckande.

Avslag på ansökan om invalidpension betyder inte att sökan
de är frisk. LPA nekar inte till att du lider av sjukdomen men vi 
har bedömt att arbetsförmågan trots sjukdomen inte är nedsatt 
på ett sätt som invalidpensionen förutsätter.

Besvär över beslut
Tillsammans med beslutet får du anvisningar för hur du kan 
överklaga. Det viktigaste är att du lämnar in skriftliga besvär 
inom utsatt tid. Du kan skriva besvärsskriften själv men vid be
hov hjälper LPA dig.

Besvären behandlas av besvärsnämnden för arbetspensions
ärenden (TELK) som är en domstol oberoende av LPA och 
andra arbetspensionsanstalter. Om beslutet inte ändras kan du 
fortfarande överklaga besvärsnämndens beslut hos försäkrings
domstolen som är den högsta allmänna instansen för sökande 
av ändring i socialförsäkringsärenden.

Du kan ansöka om pension på nytt
Beslutet om avslag har fattats utgående från tillgängliga utred
ningar och den aktuella situationen. Om ditt hälsotillstånd för
sämras eller förhållandena som påverkar pensionen väsentligt 
förändras kan du ansöka om invalidpension på nytt.

Överväg också följande alternativ
Efter ett beslut om avslag är det viktigt att överväga vilka arrang
emang som kan underlätta arbetet i framtiden.

Du kan få hjälp till exempel av:
 • Rehabilitering
 • FPA:s rehabilitering
 • Arbetskraftstjänsterna
 • Arbetslöshetsskyddet
 • Arbetshälsorådgivare för stipendiater
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Rehabilitering
Syftet med arbetspensionsrehabiliteringen är att förebygga ar
betsoförmåga och förbättra möjligheterna att orka i arbetet. 
Som LFÖPLförsäkrad stipendiat har du rätt till rehabilitering 
om du utan rehabilitering sannolikt skulle bli invalidpensionerad 
inom de närmsta åren.

Alternativen inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är 
arbetsprövning, omskolning eller stöd för att fortsätta bedriva 
näringsverksamhet, till exempel bidrag för att anskaffa anord
ningar som underlättar arbetet.

Du får närmare information om ansökan till arbetspensions
rehabilitering på vår webbplats lpa.fi/yrkesinriktad-rehabili-
tering.

FPA:s rehabilitering
Arbetspensionsanstalterna ansvarar för rehabilitering av perso
ner som är och har varit länge i arbetslivet. FPA bär huvudansva
ret för den arbetslivsinriktade rehabilitering för personer som 
nyligen har kommit eller som kommer ut i arbetslivet som bäst 
eller som redan har lämnat arbetslivet.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som FPA och ar
betspensionsanstalterna ordnar har liknande innehåll. FPA kan 
dessutom ordna prövningsbaserad rehabilitering, till exempel 

rehabiliterings eller anpassningsträning, yrkesinriktad fördjupad 
medicinsk rehabilitering, psykoterapi eller rehabiliterande vård. 
Läs mer på kela.fi.

Arbetskraftstjänster
Har du funderat på att byta yrke? TEbyråerna erbjuder förutom 
traditionell arbetsförmedling också olika tjänster som arbetslivs
träning,, träning för arbetssökande och arbetspraktik som kan 
leda till att du hittar ett nytt yrke.

Arbetslöshetsskydd
Du kanske har rätt till arbetslöshetsförmån om din sjukdom 
fortsätter och du inte kan arbeta på grund av den när maxi
mitiden för FPA:s sjukförsäkringsdagpenning har uppnåtts. Du 
kan ta reda om du har rätt till arbetslöshetsförmån i TEbyråns 
tetjänster, te-tjänster.fi.

Arbetshälsorådgivare för stipendiater
Arbetshälsorådgivaren betjänar stipendiater i frågor som gäller 
välbefinnande i arbete och arbetsförmåga samt hur du orkar i 
arbetet. Läs mera om arbetshälsorådgivningen och andra arbets
hälsotjänster för stipendiater på vår webbplats lpa.fi/stipendi-
ater.

LPA betjänar mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster

• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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