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Q&A anmälan av olycksfall i arbetet – ny process
Den skadade
1. Vad ska man göra om man är så svårt skadad att man inte kan fylla i anmälan direkt?
Olycksfallsombudsmannen fyller i pdf:en ”Anmälan av olycksfall i arbetet”, som i fortsättningen finns på Statskontorets webbplats. Vi skickar den också till olycksfallsombudsmannen.
2. När den skadade fyller i anmälan om olycksfall i arbetet själv och får en fråga om t.ex. betalningsförbindelse, finns
det mer information på blanketten om vilka fält som ska fyllas i eller en länk till en person/ett nummer som man kan få
hjälp av att fylla i blanketten?
vahko.tapaturmat@valtiokonttori.fi, puh: 029 550 2738

Olycksfallsombudsmannen/arbetsgivaren
1. Är det så att arbetsgivaren inte får beslutet? Får man ändå ett meddelande om man får avslag?
Arbetsgivaren får enligt lagen beslutet när det är frågan om beviljande eller avslag av ersättning för inkomstbortfall för en period
för vilken arbetsgivaren har betalat lön eller då arbetsgivaren har betalat sjukvårdskostnader för den skadades räkning.
2. Hur kan man korrigera ett fel i anmälan, t.ex. i datum?
Det går inte att korrigera datum, men det går att ändra i fältet för tilläggsuppgifter. Till exempel fel skadedatum kan påverka om
förmåner beviljas.
3. Stämmer det att det inte går att skicka en bristfällig ansökan till den skadade för komplettering? Kan man bara be att
få göra om den?
Små brister kan korrigeras under punkten för tilläggsuppgifter, men om anmälan innehåller större fel ska man be att få fylla i den
på nytt.
4. Ersätter Statskontoret den skadades eventuella kostnader för sjukdom osv. först efter att arbetsgivaren bekräftat
anmälan?
I tydliga, brådskande fall är det möjligt att betala ut ersättning innan arbetsgivaren bekräftat anmälan.

Elektronisk tjänst
1. Om flera ämbetsverk har samma FO-nummer, hur tryggar man då en stark identifiering?
Om flera ämbetsverk har samma FO-nummer kan man avgränsa fullmakten med en specifikation. Specifikationen läggs till fullmakten då den beviljas. Som specifikation används ämbetsverkets ämbetsverksbeteckning (https://www.palkeet.fi/media/tahti/vsto2021.pdf). Om en specifikation läggs till fullmakten kan representanten bara hantera och se anmälningar av olycksfall i arbetet i den elektroniska tjänsten för det ämbetsverk som specifikationen gäller.
2. Gäller förfarandet med elektronisk anmälan även studerande om de utsätts för ett olycksfall i arbetet?
Ja, förfarandet är detsamma som för anställda.
3. Hur länge finns anmälningarna kvar i tjänsten? Hur snabbt måste anmälan läggas föras in ämbetsverkets arkiv?
Olycksfallsombudsmannen sparar pdf:en för egen del direkt efter att ha godkänt anmälan. Efter att ha skickat anmälan kan
olycksfallsombudsmannen inte längre öppna den i den elektroniska tjänsten.
4. Finns det även handlingsanvisningar på engelska för arbetstagarna?
Ja. Den elektroniska tjänsten finns även på engelska och svenska. Det går alltid att byta språk längst upp till höger på sidan.
5. Förfarandet vid olycksfall i arbetet utomlands?
Förfarandet är detsamma även vid olycksfall i arbetet som inträffar utomlands.
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Intyg/kvitton m.m.
1. Måste arbetsgivaren först ha gjort en egen bekräftelse för att arbetstagarens anmälan ska tas upp till behandling
eller för att t.ex. en betalningsförbindelse ska ges? Vilka är tidsgränserna för anmälan och bekräftelse?
Om fallet är tydligt kan betalningsförbindelse ges innan arbetsgivaren bekräftar anmälan. Arbetsgivaren ska bekräfta anmälan
inom tio vardagar, men vi önskar att det görs så snart som möjligt så att ärendet kan behandlas.
2. Måste man skicka ett försäkringsintyg till t.ex. Mehiläinen om företagshälsovården är ordnad där?
Nej, det behövs inte. Vi har en gemensam elektronisk ärendekanal med de största, privata företagshälsovårdsinrättningarna/läkarcentralerna.
3. Går det att skicka bilagor, som t.ex. kvitton, per post om den skadade inte kan skicka dem i elektroniskt format?
Kvitton behöver inte skickas till Statskontoret, men den skadade bör spara dessa under ett år.
4. Bifogar den skadade själv bilagor när han eller hon gör en anmälan?
Om den skadade har t.ex. ett läkarintyg eller en vårdföreskrift bör de bifogas anmälan.
3. Om läkaren vid undersökningen säger att foten måste opereras och man redan har fyllt i anmälan, hur skickar den
skadade in en begäran om betalningsförbindelse?
Den behandlande läkaren skickar in begäran om betalningsförbindelse till Statskontoret och Statskontoret behandlar ärendet
och ger ett svar.

Baserat på lagen
1. Är den rekommenderade anmälningstiden fortfarande max. tio dagar?
Ja, tidsfristen kommer direkt från lagen.
2. Arbetstagaren lämnar jobbet och sticker inom ett ställe där han har bisysslotillstånd. När han lämnar platsen ramlar
han och skadar sig. Är det fråga om olycksfall i arbetet på den primära arbetsplatsen?
Det ska behandlas av försäkringsanstalten för bisysslans arbetsgivare.
3. Resor från hotellet till utbildningsplatsen och tillbaka, ersätts de?
Ja, de ersätts.
4. När ska man senast göra en anmälan?
Den skadade ska enligt lagen anmäla olycksfallet till arbetsgivaren så snart det är möjligt med hänsyn till omständigheterna.
Ärendet ska anhängiggöras senast fem år från och med olycksfallsdagen.
5. En anmälan om olycksfall i arbetet har skickats till Statskontoret och ett avslag har meddelats. Ersätts ändå en redan uppstådd läkarräkning?
Om det handlar om ett juridiskt avslag (t.ex. baserat på omständigheterna) ersätts inga sjukvårdskostnader. Om det handlar om
ett medicinskt avslag kan nödvändiga undersökningskostnader ersättas.
6. Ponera att en soldat är skriven på ort A där han eller hon bor med sin familj, men reser i arbetet och hyr en bostad
på ort B, där han eller hon inte är skriven. Då omfattar väl skyddet arbetsresan mellan hemmet (ort B) och arbetsplatsen?
Skyddet gäller mellan hemmet (ort B) och den fasta arbetsplatsen, precis som det gäller t.ex. på söndagar då personen återvänder från sin familj (från ort A) till bostaden på sin arbetsplats.
7. Ersätts en skada om man är på väg till pausgymnastik på ett gym nära arbetsplatsen och man halkar på gården på
väg dit eller tillbaka?
Nej, pausgymnastik innebär pausgymnastik som äger rum i arbetsplatsens omedelbara närhet. Det finns separata bestämmelser om konditionsträning och skyddet omfattar bara förpliktande konditionsträning inom vissa yrken.
8. Corona som yrkessjukdom: rör det normalt kontorsarbete, dvs. om personen smittas på arbetsplatsen?
Ja, om exponeringen kan knytas till arbetsuppgiften och om personen inte exponerats t.ex. i familjekretsen eller annars på fritiden.
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Distansarbete
1. Arbetsgivaren erbjuder ett pausgymnastikprogram och uppmuntrar att använda det vid distansarbete. Har det betydelse ifall det skulle inträffa ett olycksfall under pausgymnastiken?
Vid distansarbete ersätts bara olycksfall som inträffar under själva arbetet och pausgymnastik hamnar utanför skyddet vid distansarbete.
2. Numera kan man delta i s.k. promenadmöten. Ersätts olycksfall som inträffar under sådana? Har det betydelse om
man gått på ett promenadmöte från sin distansarbetsplats eller arbetsgivarens arbetsplats?
Om arbetsgivaren eller teamet har kommit överens om att ordna ett möte som promenadmöte och utsett en plats för den är det
fråga om utförande av arbetsuppgift, och resorna omfattas också av skyddet.
3. Om man arbetar på distans och plötsligt blir sjuk under dagen, omfattas resan till företagshälsovården av ersättning?
Ja, om man plötsligt blir sjuk mitt under arbetsdagen och åker till företagshälsovården från arbetsplatsen. Sjukdomens natur
avgör huruvida den kan betraktas som akut insjuknande som kräver omedelbar vård. Förkylning till exempel betraktas inte som
akut.
4. Finns det en precisering på den nya blanketten av huruvida personens olycksfall inträffade vid distansarbete?
Det är bra att anteckna bland tilläggsuppgifterna på blanketten om olycksfallet inträffade vid distansarbete.
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