


Yrkesskade og yrkessykdom

• NSFs yrkesskadearbeid

• Hva er en 

yrkesskade/yrkessykdom?

• Lover og avtaler som regulerer

• Hvordan gå fram/melde?

• Økonomiske konsekvenser



Tilbud til yrkesskadde medlemmer

• NSFs rådgivere og 

advokater bistår 

medlemmer som blir syke 

av eller skadet på jobb

• Totalt utbetalt i perioden: 

77.2 millioner kroner

- 21.4 mill. kr i 2018 

- 18.1 mill.kr i 2017

- 16.5 mill. kr i 2016

- 21.2 mill. kr i 2015

NSFs yrkesskadegruppe består av 6 

rådgivere fra fylkene og 2 advokater fra 

NSFs forhandlingsavdeling



Yrkesskade
Arbeidsulykke – skade etter plutselig eller 
uventet ytre hending i arbeid

ELLER

konkret tidsbegrenset ytre hending som 
medfører en påkjenning eller belastning som er 
usedvanlig i forhold til det som er normalt i 
vedkommende arbeid. 



Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer 

som kan godkjennes som yrkessykdom.
EKS: Latexallergi. Eksem. Astma og

andre allergisk reaksjoner

Smitte ved stikk eks hepatitt, hiv

Yrkessykdom likestilles med yrkesskade. 

Yrkessykdom



Lover og avtaler som regulerer 

yrkesskade

• Folketrygdloven kapittel 13

• Lov om yrkesskadeforsikring

• Tariffavtalene

• Kollektive forsikringer – NSF

• Andre private forsikringer



Hvis du blir skadet på jobben
• Meld skaden!

• Til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap

• NSFs gruppelivforsikringer og andre private 

forsikringer

• Beskriv hendelsen detaljert - hva skjedde?

• Oppsøk lege 

• Behold kopier - av alle meldinger /dokumenter du sender 

fra deg 



Erstatning
• Utgifter 

• Lidt inntektstap – differansen mellom inntekt 

med og uten skade

• Framtidstap – p.g.a. uførhet, lavere lønnet 

stilling, slutte med turnus

• Menerstatning – ved varig medisinsk 

invaliditet på minst 15 %.



Ytelser fra Nav
Særfordeler:

• Sykepenger ved yrkesskade

• Arbeidsavklaringspenger og 

uførepensjon – ned til 30 % uførhet 

• Behandlingsutgifter/hjelpemidler

• Menerstatning 15-100% medisinsk 

invaliditet



Ytelser etter 

yrkesskadeforsikringsloven

• Lidt inntektstap

• Fremtidig inntektstap (inntil 22 G, 

aldersjusteres)

• Ménerstatning

• Utgifter som Nav ikke dekker



Ytelser etter tariffavtalene
Vilkår: Godkjenningsvedtak i NAV

– Bundet av trygdens vedtak (KS/Spekter), ikke SPK

• Erstatning for fremtidig inntektstap 

(inntil 15 G, ikke aldersjustert)

• Menerstatning 15-100% med.inv.

• Forsikret på reise direkte til/fra jobb 

(eks. KS/Spekter/Stat)



Tariffavtale eller 

yrkesskadeforsikringsloven

Ikke dobbeltdekning – den 

ordningen som gir høyeste 

utbetaling



Foreldelse

• Folketrygden – et år ( § 13-14)

• Yrkesskadeforsikringsloven – tre år ( 
§ 15)


