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ALLMÄNT

I Finland grundar sig ersättningssystemet för
arbetsolycksfall och yrkessjukdomar på lagen om
olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomslagen.

Alla personer som utför arbete i ett anställ-
ningsförhållande har i regel rätt till det lag-
stadgade olycksfallsförsäkringsskyddet. En
arbetsgivare är skyldig att teckna en lagstadgad
olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare i ett
skadeförsäkringsbolag efter eget val. Staten har
ingen försäkringsplikt, utan olycksfall som
drabbar personer anställda i anställnings- eller
tjänsteförhållande hos staten ersätts av
Statskontoret.

Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare har vissa särdrag, och närmare upp-
lysningar kan vid behov erhållas av Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt. Adressen finns i
slutet av denna broschyr.

  3



Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd
händelse som orsakas av en yttre faktor som
åsamkar den försäkrade en skada eller sjukdom.

Plötsligt innebär att händelsen sker överras-
kande och snabbt (exempelvis att den försäkrade
faller, snubblar eller kolliderar med någonting).
Med oförutsett avses att olycksfallet inträffar
utan arbetstagarens egen förskyllan, det vill
säga att det är en oväntad och överraskande
händelse.
Med yttre faktor avses en omständighet som är
oberoende av den skadade och som åsamkar
honom en skada, till exempel en hal gata, en
grop i vägen, ett föremål som faller, ett vasst
föremål som träffar handen.

Olycksfallet skall inträffa antingen i arbetet – det
vill säga när arbetet utförs – eller i förhållanden
som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller på
ett område som hör till arbetsplatsen, under
färden från bostaden till arbetsplatsen eller
tvärtom, eller då arbetstagaren uträttar ärenden
åt arbetsgivaren).

VAD ÄR ETT ARBETSOLYCKSFALL?
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Även ett olycksfall som inträffat då arbets-
tagaren försökt skydda eller rädda arbetsgivaren
tillhörig egendom eller i samband med arbets-
verksamheten människoliv ersätts.

Förutom egentliga olycksfall ersätts som
arbetsolycksfall även skador som uppkommit
inom en kort tidsperiod, högst ett dygn, om
skadan inte ersätts som yrkessjukdom. Exempel
på sådana skador är att ömhet i muskel eller
sena uppkommit i samband med en arbets-
rörelse.

Som olycksfall  ersätts också skada eller
sjukdom till följd av misshandel eller annan
uppsåtlig gärning utförd av en annan person.
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VAD ÄR EN YRKESSJUKDOM?

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som
sannolikt huvudsakligen har orsakats av en
fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.
I yrkessjukdomsförordningen finns en förteck-
ning över de vanligaste sjukdomarna som anses
som yrkessjukdomar och de faktorer eller
agenser som orsakat dem. Förteckningen är
varken uttömmande eller begränsande, utan en
sjukdom kan ersättas som yrkessjukdom även
om den inte f inns nämnd i  förordningen,
förutsatt att sjukdomens orsakssammanhang
med den fysikaliska, kemiska eller biologiska
expositionsfaktor som ingår i arbetet kan påvisas
med tillräcklig sannolikhet.

Ersättning för en yrkessjukdom betalas av den
försäkringsanstalt som försäkrat det arbete som
senast kunnat orsaka sjukdomen.

ÅTGÄRDER DÅ ETT
ARBETSOLYCKSFALL INTRÄFFAR

Om du drabbas av ett arbetsolycksfall eller
misstänker en yrkessjukdom så anmäl det
genast till din arbetsgivare eller din närmaste
chef. Av honom får du ett försäkringsintyg med
vilket du kostnadsfritt får vård för din skada eller
sjukdom till exempel på en hälsocentral eller ett
sjukhus.

Om du söker vård på en privat vårdinrättning,
måste du dessutom begära en betalnings-
förbindelse av försäkringsanstalten på förhand
(se punkten sjukvårdskostnader, sida 9).
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Läkemedel får du också avgiftsfritt, då läkaren
på receptblanketten antecknar de behövliga
uppgifterna som finns på försäkringsintyget.

Om du inte har försäkringsintyget med dig,
måste du själv betala vården och läkemedel. I
så fall betalar försäkringsanstalten mot kvitton
de belopp du erlagt.

Olycksfallsanmälan

Ansökan om ersättning börjar med att din
arbetsgivare sänder in olycksfallsanmälan till
sin försäkringsanstalt. Se till att din arbetsgivare
får alla uppgifter som behövs när blanketten
fylls i. Anmälan skall göras så snart som möjligt
efter det att olycksfallet inträffat. Det är viktigt
att blanketten ifylls omsorgsfullt och noggrant,
så att försäkringsanstalten inte behöver begära
tilläggsutredningar, vilka fördröjer utbetal-
ningen av ersättningen.

Försäkra dig om att din arbetsgivare har fyllt i
och sänt in olycksfallsanmälan.

Försäkringsanstalten behöver också ett
läkarintyg för att kunna ge sitt ersättnings-
beslut. Den läkare som vårdar dig sänder intyget
direkt till försäkringsanstalten. Du kan också
själv anhängiggöra ditt ersättningsärende. Sänd
försäkringsanstalten en skriftlig anmälan, varav
framgår dina personalia, arbetsgivarens namn
och adress samt var, när och hur olycksfallet
inträffade.
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Olycksfallsanmälan skall sändas till den försäk-
ringsanstalt  där arbetsgivaren har tecknat
försäkringen. Försäkringsanstaltens namn och
adress skall finnas synliga på arbetsplatsen,  till
exempel på en anslagstavla.

Om du inte får reda på namnet på den rätta försäk-
ringsanstalten, kan du sända in din anmälan till
vilken olycksfallsförsäkringsanstalt som helst
(se förteckningen i slutet av broschyren).

Om arbetsgivaren inte har försäkring, sköter
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
handläggningen av ersättningsärendet.
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OLYCKSFALLS- OCH
YRKESSJUKDOMSERSÄTTNINGAR

Sjukvårdskostnader

Olycksfallsförsäkringen ersätter utan självrisk av
olycksfallet föranledda nödvändiga sjukvårds-,
läkemedels- och resekostnader samt hjälp-
medel. Sjukvårdskostnader ersätts i regel enligt
den offentliga hälsovårdens taxor. Privatläkares
arvoden ersätts, men däremot ersätts bara i
undantagsfall vård och åtgärder som utförts på
privat sjukhus (exempelvis operation, endoskopi,
magnetröntgen). För att vara säker på att få
ersättning skall den försäkrade i sådana fall
begära en betalningsförbindelse av försäkrings-
anstalten på förhand.

Dessutom ersätts motiverade och nödvändiga
kostnader för undersökning som görs i syfte  att
utreda om skadan eller sjukdomen har orsakats
av ett olycksfall eller om det är fråga om en
yrkessjukdom, även om det slutligen skulle visa
sig att skadan eller sjukdomen inte är vare sig
en följd av olycksfallet eller en yrkessjukdom.

Dagpenning

Olycksfallsförsäkringens dagpenning betalas vid
tillfällig arbetsoförmåga, högst för ett år.
Dagpenningen erläggs, om arbetsoförmågan
varar minst tre på varandra följande dagar utöver
själva olycksfallsdagen. En förutsättning för
ersättningen är att den skadades arbetsförmåga
har nedsatts med minst 10 procent. Dag-
penningen utbetalas från och med  dagen efter
olycksfallet och den erläggs för varje kalenderdag.
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Dagpenningen under en tidsperiod av fyra veckor
efter olycksfallet är lika stor som den utbetalda
lönen för sjukdomstiden. Om ingen lön betalats
för sjukdomstiden eller om lön  har betalats
endast för en del av den tid arbetsoförmågan
varat, beräknas dagpenningen för denna tid på
grundval av de inkomster som arbetstagaren
haft under de sista fyra veckorna. Naturaförmåner
inräknas inte i lönen för sjukdomstiden och inte
heller i inkomsterna under fyraveckorsperioden.

Dagpenningen för tiden efter fyraveckorsperioden
uppgår till 1/360 av den skadades årsarbets-
förtjänst.

Årsarbetsförtjänst

Årsarbetsförtjänsten fastställs i regel utgående
från inkomstnivån vid olycksfallstidpunkten eller
den tidpunkt då yrkessjukdomen yppade sig. Om
arbetstagarens arbetsförtjänster vid olycks-
fallstidpunkten avviker från den stabiliserade
förtjänstnivån uppskattas årsarbetsförtjänsten
enligt den stabiliserade förtjänstnivån.  Till
årsarbetsförtjänsten räknas förutom penninglön
också annat skattepliktigt vederlag såsom till
exempel naturaförmåner. Även inkomst från
företagarverksamhet beaktas. I lagen finns
specialbestämmelser om studerandes och
pensionärers årsarbetsförtjänst.

Olycksfallspension
Om arbetsoförmågan fortgår över ett år från
olycksfallet, utbetalas olycksfallspension till den
skadade. Olycksfallspensionens storlek vid
fullständig arbetsoförmåga utgör 85 procent av
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den skadades årsarbetsförtjänst t i l ls
arbetstagaren har fyllt 65 år, varefter den utgör
70 procent av hans årsarbetsförtjänst. Har
olycksfallet inte medfört total arbetsoförmåga
utan endast partiell  nedsättning av
arbetsförmågan, betalas som olycksfallspen-
sionen en mot arbetsförmågans minskning
svarande proportionell del av det fulla
pensionsbeloppet. I praktiken innebår detta att
delpensionen uppgår till 80 procent eller 70
procent av den inkomstminskning som olycksfallet
förorsakat. En förutsättning för utbetalning av
olycksfallspension är att den skadades arbets-
förmåga kan bedömas ha nedgått med minst 10
procent till följd av den skada eller sjukdom som
orsakats av olycksfallet.

Olycksfallspensionen är bunden vid APL-indexet .

Menersättning

Menersättning betalas för allmänt bestående
men som kvarstår efter en skada eller sjukdom.

Menersättningen betalas tidigast då ett år
förflutit efter olycksfallet.

Med allmänt men avses annan skada än nedsatt
arbetsförmåga. Menersättningen ersätter
närmast sådana följder av olycksfall som inte
kan anges med exakta ekonomiska mått. För
bestämmande av omfattningen av ett allmänt
men har skador och sjukdomar indelats i 20
invaliditetsklasser genom Social- och hälso-
vårdsministeriets beslut om invaliditets-
klassificering.
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Vid skador som hör till invaliditetsklasserna 1-10
betalas menersättningen som ett engångsbelopp.
Vid skador som hör till invaliditetsklasserna 11-
20 kan den skadade välja mellan engångs-
ersättning eller fortlöpande ersättning.

När det är fråga om cancersjukdomar som ersätts
såsom yrkessjukdomar betalas menersättningen
avvikande från huvudregeln. I dessa fall betalas
menersättning motsvarande invaliditetsklassen
10 i form av ett engångsbelopp och dessutom
utbetalas fortlöpande menersättning enligt
invaliditetsklasserna 11-20.

Rehabilitering

En allmän förutsättning för en rehabiliterings-
ersättning är att en persons arbets- eller funktions-
förmåga eller förvärvsmöjligheter är nedsatta till
följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom eller att
de sannolikt senare kommer att väsentligt nedsättas.

Den skadade får ersättning enligt behov för
medicinsk rehabilitering som avser arbets- eller
funktionsförmågan samt yrkesinriktad rehabilite-
ring som avser arbets- och förvärvsförmågan. Den
medicinska rehabiliteringen kan till exempel ske
inom öppen vård eller i  anstaltsvård. I den yrkes-
inriktade rehabiliteringen kan ingå bl.a. rehabili-
teringsundersökning, arbetsprövning, utbildning.

Ersättningen till rehabiliteringsklienten omfattar
skäliga kostnader för rehabiliteringen (t.ex. studie-
och resekostnader). Dessutom betalas under
rehabiliteringstiden i allmänhet dagpenning eller
olycksfallspension som stöd för den skadades
utkomst.
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ersättning eller Försäkringsbranschens
Rehabilitering FRC r.f.

Familjepension

Familjepension betalas till den skadades änka och
minderåriga barn samt studerande barn under 25
år. Därutöver kan en sambo i vissa fall ha rätt till
familjepension.

Familjepensionens storlek är högst 70 procent av
arbetstagarens årsarbetsförtjänst. Familje-
pensionen består av efterlevandepension och
barnpension. Efterlevandepensionens storlek är 40
procent, om det inte finns andra förmånstagare.
Efterlevandepensionens storlek minskar med
antalet barn som är berättigade till barnpension.
Dessutom påverkas efterlevandepensionens
storlek av den efterlevande makens egna arbets-
och pensionsinkomster.

Barnpensionernas sammanlagda belopp är
endast beroende av antalet barn som är
berättigade till barnpension och av dessa barns
ställning. Barnpensionernas sammanlagda
belopp fördelas jämnt mellan förmånstagarna.
Om till exempel två barn är berättigade till
barnpension, är barnpensionernas samman-
lagda belopp 40 procent som fördelas jämnt
mellan barnen.

Övriga ersättningar
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Såsom begravningshjälp betalas dödsboet ett
engångsbelopp vars storlek årligen justeras.

Glasögon, proteser och andra därmed
jämförbara hjälpmedel som gått sönder i
samband med ett arbetsolycksfall ersätts endast
om olycksfallet även förorsakat en kroppsskada.





Som sjukvårdskostnader ersätts ytterligare kläder
och skor som måste skäras eller klippas sönder i
samband med behandlingen. Andra sakskador som
förorsakats av ett arbetsolycksfall ersätts inte av den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Nödvändiga merkostnader för hemmets skötsel
och dagvård av barn o.d. ersätts under ett år från
olycksfallet. Ersättningen betalas i allmänhet
enligt den kommunala hemvårdshjälpens tariffer.

Mentillägg utbetalas om den skadade inte kan
reda sig utan hjälp av annan person eller  en
skada eller sjukdom förorsakar honom annat
exceptionellt men.

Klädtillägg betalas till den skadade då onormalt
klädslitage orsakats av användning av protes
eller annat hjälpmedel.

Tillägg för ledarhund betalas till en skadad som
på grund av blindhet behöver en ledarhund.

För det inkomstbortfall som uppkommit på
grund av fysikalisk vård betalas ersättning som
motsvarar arbetstagarens lön eller motsvarande
arbetsförtjänst för den tid som använts för
fysikalisk vård och vårdresor. Ersättningen
betalas för högst 30 dagar per kalenderår.

Skatteplikt

Olycksfallsförsäkringens ersättningar för inkomst-
bortfall – i form av dagpenning, olycksfallspension
och familjepension samt ersättning för det inkomst-
bortfall som uppkommit på grund av fysikalisk vård
– utgör skattepliktig förvärvsinkomst.  Förskotts-
innehållning skall verkställas på ersättningarna.

Övriga ersättningar utgör skattefri inkomst.
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN I
FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA
FÖRSÄKRINGAR

För arbetsolycksfall och yrkessjukdomar skall
ersättning alltid först sökas från den lagstadgade
olycksfallsförsäkringen, som är den primära
försäkringen när det gäller  arbetsolycksfall och
yrkessjukdomar.

Utöver de ersättningar som betalas enligt lagen
om olycksfallsförsäkring kan den skadade ha
rätt till ersättning även från någon annan lag-
stadgad försäkring, till exempel trafik- eller
arbetspensionsförsäkringen. De ersättningar
som baserar sig på andra lagar minskar ej de
ersättningar som betalas med stöd av lagen om
olycksfallsförsäkring. Från dessa försäkringar
betalas ersättning endast till den del den
överstiger olycksfallsersättningen.

Även den allmänna sjukförsäkringen kommer i
andra hand i förhållande till olycksfallsförsäk-
ringen och dess ersättningsnivå är i allmänhet
lägre. Om utbetalningen av olycksfallsersätt-
ningarna  utan den skadades förskyllan fördröjs,
skall försäkringsanstalten tillställa Folkpensions-
anstalten ett intyg över dröjsmålet med vilket den
skadade kan  få dagpenningen enligt sjukför-
säkringslagen.

Den skadade kan även ha frivilliga livför-
säkringar eller privata olycksfallsförsäkringar.
Ersättningar som betalas av de frivill iga
försäkringarna samordnas inte med ersätt-
ningarna från de lagstadgade försäkringarna.  Av
sjukvårdskostnaderna ersätter de frivilliga
försäkringarna dock endast den del som inte
ersätts med stöd av någon lagstadgad
försäkring.
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Vid dödsfall kan de anhöriga även ansöka om
ersättning från grupplivförsäkringen för
arbetstagare.



OM BESLUT ELLER ERSÄTTNING
FÖRDRÖJS

Försäkringsanstalten skall meddela sitt beslut
i ersättningsärendet utan dröjsmål och senast
inom tre månader efter det att försäkrings-
anstalten mottog de utredningar som behövs för
ärendets avgörande.

Försäkringsanstalten skall i regel betala ut en
ersättning som grundar sig på dess eget beslut
inom 14 dagar efter att beslutet gavs. Om det är
fråga om en betalningsskyldighet som grundar
sig på ett beslut av en besvärsinstans, skall
försäkringsanstalten betala ut ersättningen
inom 30 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft
och försäkringsanstalten mottagit de
utredningar som behövs för utbetalning av
ersättningen.

Har försäkringsanstalten inte meddelat sitt
beslut inom utsatt tid och beror dröjsmålet inte
på att ärendet handläggs av ersättnings-
nämnden för olycksfallsärenden eller av en
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besvärsinstans eller har försäkringsanstalten
inte inom utsatt tid  betalat ut den ersättning
som grundar sig på dess beslut, kan hand-
läggningen av ersättningsärendet till den del
dröjsmålet gäller, på ansökan av den skadade
eller annan part i ärendet, övergå till Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF).
Efter att ha behandlat ansökan skall OFF med-
dela huruvida försäkringsanstalten har för-
summat att följa tidsfristen samt huruvida
behandlingen av det fördröjda ersättnings-
ärendet överförs till OFF. När ett ärende har
överförts till OFF för behandling på grund av
försäkringsanstaltens dröjsmål med beslutet,
skall OFF efter att ha erhållit eventuella tilläggs-
utredningar meddela sitt beslut i det fördröjda
ärendet. Om ärendet har överförts till OFF på
grund av dröjsmål med utbetalningen, betalar
OFF ut ersättningen.

Detta förfarande tillämpas inte på Statskontoret
eller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.



SÖKANDE AV ÄNDRING

Om du anser att dina ersättningar inte fastställts
rätt, så kontakta i första hand den försäkrings-
anstalt som sköter ditt ersättningsärende. Om
saken inte klaras upp i  försäkringsanstalten,
kan du anföra besvär över ersättningsbeslutet
hos olycksfallsnämnden. Läs omsorgsfullt det
ersättningsbeslut du fått av försäkringsanstalten.
Där ingår noggranna anvisningar om hur besvär
anförs. Om du är missnöjd med försäkrings-
anstaltens beslut, kan du anföra skriftliga besvär
hos olycksfallsnämnden.

Besvärstiden är 30 dygn räknat från det att du
fått kännedom om försäkringsanstaltens beslut.
Besvär skall alltid göras skriftligt och kan
formuleras fritt utan hjälp av advokat. Handlägg-
ningen av besvär är avgiftsfri.
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Ändring i olycksfallsnämndens beslut kan sökas
hos försäkringsdomstolen. Tidsfristen och
tillvägagångssättet vid sökande av ändring är
desamma som vid besvär hos olycks-
fallsnämnden. Olycksfallsnämndens beslut
innehåller ett meddelande om detta samt
anvisningar om förfarandet. Över beslut som
försäkringsdomstolen gett kan ändrings-
sökanden i vissa fall anhålla om besvärstillstånd
hos högsta domstolen. Försäkringsdomstolens
beslut innehåller anvisningar om tillväga-
gångssättet.
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNA

A-Försäkring Ab         tel. 010 5040
Sandvikskajen 3, PB 165
00151 HELSINGFORS
www.a-vakuutus.fi

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia         tel. 010 5031
Stationskarlsgatan 3
00017 FENNIA
www.fennia.fi

If Skadeförsäkringsbolag Ab
Hallonnäsgränd 8A, HELSINGFORS       tel. 010 51510
00025 IF
www.ifvakuutus.fi

Puolalagatan 2, PB 20, ÅBO       tel. 010 51510
20025 IF
www.sampo.fi

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt      tel. (09) 43 511
Norrskensvägen 6, PB 16
02101 ESBO
www.mela.fi

Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag   tel. 020 522 2111
Fågelbergavägen 2, PB 50
02601 ESBO
www.lahivakuutus.fi

Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget  tel. (03) 62 671
Keinusaarentie 2, PB 164
13101 TAVASTEHUS
www.pohjantahti.fi

Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola      tel. 010 559 11
Labbackavägen 1
00013 POHJOLA
www.pohjola.fi

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag   tel. (018) 29 000
Ålandsvägen 31, PB 121
22101 MARIEHAMN
www.alandia.com

Statskontoret      tel. (09) 77 251
Sörnäs strandväg 13, PB 14
00531 HELSINGFORS
www.valtiokonttori.fi

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola            tel. (09) 4531
Norrskensvägen 7
02010 TAPIOLA
www.tapiola.fi
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Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva  tel. (03) 231 3111
Järvensivuntie 3, PB 117
33101 TAMMERFORS
www.turva.fi

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö     tel. 010 381 171
Mejerivägen 4, PB 11
00039 VALIO
www.valionelakekassa.fi

Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag    tel. 010 55 020
Malmgatan 20, PB 549
00101 HELSINGFORS
www.veritas.fi

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag          tel. (018)  27 600
Köpmansgatan 6, PB 64
22101 MARIEHAMN
www.alands-omsesidiga.fi

YTTERLIGARE ADRESSER
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f.  tel. (09) 2312 2000
Tavastvägen 15
00500 HELSINGFORS
www.vkk.fi

Försäkringsdomstolen    tel. (09) 618 500
Lönnrotsgatan 13 C
00120 HELSINGFORS
www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

Försäkringsinspektionen tel. (09) 415 5950
Mikaelsgatan 8, PB 449
00101 HELSINGFORS
www.vakuutusvalvonta.fi

Konsumenternas försäkringsbyrå              tel. (09) 685 0120
Lönnrotsgatan 19 A
00120 HELSINGFORS
www.vakuutusneuvonta.fi

Olycksfallsnämnden                tel. (09) 228 5050
Kaserngatan  44, PB 43
00131 HELSINGFORS
www.tapaturmalautakunta.fi

Livförsäkringsbolaget Retro    tel. (09) 680 401
Arbetstagarnas Grupplivförsäkring
Bulevarden 28
00120 HELSINGFORS
www.retro.fi

Social- och hälsovårdsministeriets      tel. (09) 160 01
försäkringsavdelning
Kyrkogatan 14
00170 HELSINGFORS
www.stm.fi
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNAS
FÖRBUND (OFF)

OFF har till huvuduppgift att som centralorgan för de

olycksfallsförsäkringsanstalter som bedriver lagstadgad

olycksfallsförsäkring koordinera verkställandet av

olycksfallsförsäkringsskyddet. Alla de försäkrings-

anstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring

i Finland samt Statskontoret och Lantbruksföretagarnas

pensionsanstalt är medlemmar av OFF. Dessutom sköter

OFF om utbetalning av arbetsolycksfallsersättningarna

i de skadefall där det arbete som utförts inte har varit

försäkrat.

Dessutom är det Olycksfallsförsäkringsanstalternas

förbunds uppgift att

utveckla den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och

systemet för dess verkställande

främja samverkan mellan de olika parterna och systemet

för den lagstadgade olycksfallsförsäkringens

verkställande liksom också ett förenhetligande av

ersättningssystemet

fungera som försäkringsanstalternas samarbetsorgan

föra statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

och deras orsaker och följder

förebygga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

•

•

•

•

•
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