Slik går man frem for å søke om yrkesskadestønad
(folketrygden) og erstatning
Personer som har blitt el-overfølsomme som følge av jobben bør søke om ytelser i folketrygden
for yrkesskade/yrkessykdom, samt rette krav om yrkesskadeerstatning til arbeidsgivers
forsikringsselskap.

Hvorfor søke om stønadsformer ved yrkesskade?
•

Stønadsformene ved yrkesskade er i hovedsak de samme som ved sykdom eller uførhet der
årsaken ikke er yrkesskade. Imidlertid beregnes stønaden i mange tilfeller etter regler som
gir et gunstigere resultat for den skadde. Dessuten kan det ved yrkesskadde gis
menerstatning for varige skader som ikke har økonomiske følger.

•

Myndighetene vil få en oversikt over hvor mange som er el-overfølsomme i et offentlig
register. Videre vil søknader om yrkesskadeerstatning fra el-overfølsomme være med på å
sette fokus på dette økende problemet, samt belyse arbeidsgivers ansvar til å skape et
forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakere, også når det gjelder elektromagnetisk stråling.

I utgangspunktet skal man melde fra innen ett år. Imidlertid hvis man etter mange år forstår at
plagene er knyttet til arbeidsforhold, er det fullt mulig å søke om ytelser i folketrygden og
yrkesskadeerstatning.

Hvordan melde fra?
Fase 1: Melde fra om yrkesskade/yrkessykdom til trygdekontor og arbeidstilsynet.
Arbeidsgiver skal:
•

Sende skademelding til trygdekontoret om enhver yrkesskade eller yrkessykdom som krever
medisinsk behandling eller som fører til arbeidsuførhet. Arbeidsgiver skal bruke
skademeldingsblankett IA 13-07.05. Arbeidsgiver er pliktet til å melde fra til trygdekontor
om dette. (Arbeidstaker på sin side må selv gjøre arbeidsgiver oppmerksom på
skade/sykdom.)
IA 13-07.05 finner du her: http://www.trygdeetaten.no/generelt/skjema/blanketter/IA_130705b.pdf eller fåes på ditt lokale trygdekontor.

•

Sende skademelding i alle tilfeller hvor trygdekontoret ber om det eller arbeidstaker ønsker
det.

Arbeidstaker skal:
•

Melde fra til trygdekontoret om yrkesskade eller yrkessykdom, der arbeidsgiver unnlater å
gjøre det. Bruk skademeldingsblankett IA 13-07.05.

•

Sende skademelding til arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig.
De fleste forsikringsselskapene har egne skjemaer.
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Lege skal:
•

Sende skriftlig melding til Arbeidstilsynet dersom det er mistanke om at pasientens plager
har sammenheng med arbeidssituasjonen. Arbeidsmiljøloven (§22) sier at legene skal melde
all sykdom som legen tror kan skyldes arbeidsforholdet til Arbeidstilsynet. Denne
meldeplikten i arbeidsmiljøloven gjelder uavhengig om tilstanden er godkjent som
”yrkessykdom” etter folketrygdloven. Skjelett/muskelsmerter, el-overfølsomhet og psykiske
reaksjoner er for eksempel like relevante å melde som lungesykdommer og kreft. Meldingen
innebærer ikke at legen har tatt endelig stilling til årsakssammenhengen, for eksempel i
forhold til trygd eller annen erstatning.
Dersom legen hevder å ikke ha skjemaet som skal brukes (”Melding om arbeidsrelatert sykdom
eller skade” , Best nr. 154b) kan du selv skaffe skjemaet hos arbeidstilsynet, (tlf.: 22 95 70 00 ) og
ta med skjemaet neste gang du er hos legen, slik at han kan fylle dette ut og sende det til
arbeidstilsynet og trygdekontor.
Du kan også bestille papirutgave av skjemaet ”Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade” ,
Best nr. 154b her:
http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/skjemaer/skje154b.html
Her kan du laste ned best nr.154b:
http://www.signform.com/Scripts/Signform.dll?SignFetch&LANG=NO&COUNTRY=NO&ARC
HIVE=FTH&MODE=PIC&DB=SF&COMP=198829&HELPCOMP=0&PATH=/26396/14614/7
8955/108128/&REF=1

2. Fase: Rette krav om stønad (uførepensjon, attføring, rehabilitering, sykepenger
etc) - folketrygden
Når en slik skademelding er sendt til trygdekontoret (beskrevet i fase 1), vil denne
skademeldingen føre til at trygdekontoret tar opp spørsmålet om skaden kan godkjennes som
yrkesskade. Når du har fylt ut et slikt skjema har du krav på et vedtak fra trygdekontoret, dvs om
det blir godkjent som yrkesskade/sykdom eller ikke. Men du må selv fremsette krav om stønad
direkte til trygdekontoret. Dette gjør du ved å benytte en spesiell kravblankett som du får på
trygdekontoret. Trygdekontoret hjelper deg til å fylle ut denne.
Krav eller søknad om stønad fra folketrygden blir avgjort av enten trygdekontoret,
fylkestrygdekontoret eller rikstrygdekontoret - alt etter hva saken din gjelder. Trygdekontoret gir
deg nærmere opplysninger om hvordan saken din skal behandles. De er for øvrig pliktet til å
hjelpe deg med å finne fram til de riktige skjema og hjelpe deg med å fylle ut disse.
Når man søker om ytelser i forbindelse med yrkesskade/yrkessykdom gjør man det altså hos to
instanser; det ene er trygdekontoret (folketrygden) og det andre er arbeidsgivers
forsikringsselskap. Dette kravet bør man komme med så fort som mulig, pga foreldingsfristen.

Krav om erstatning rettet mot arbeidsgivers forsikringsselskap
(yrkesskadeforsikring)
Alle arbeidsgivere skal ha tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Lov om
yrkesskadeforsikring ble vedtatt av Stortinget 16.juni 1989 og gjelder for skader og sykdommer
som er konstatert etter 1. januar 1990. Etter denne loven må alle arbeidsgivere tegne
yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Pasienten skal rette krav om erstatning direkte til
arbeidsgivers forsikringsselskap. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring , kan
kravet rettes til yrkesskadeforsikringsforeningen, postboks 2551 Solli, 0202 Oslo.
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Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
•

Skade og sykdom som etter folketrygdloven er likestilt med yrkesskade

•

Annen skade og sykdom, dersom årsaken er påvirkning fra skadelig arbeidsprosesser

•

Ikke belastningsskader.

Tap som kan gi krav på utbetalinger:
Yrkesskadeforsikringen kan gi krav på betydelige utbetalinger i tillegg til ytelser arbeidstakeren
har krav på etter folketrygdloven.
Aktuelle tapsposter er:
•

Påførte og fremtidige utgifter, for eks. til medisinsk behandling og

•

Inntekt som allerede er tapt og tap i fremtidige inntekter på grunn av skaden/sykdommen.

•

Erstatning til visse etterlatte ved dødsfall

•

Menerstatning.

Justisdepartementet gir nærmere opplysninger.
Da lov om yrkesskadeforsikring er en egen erstatningsordning utenfor folketrygden, skal
henvendelser etter ordningen ikke rettes til trygdekontoret, men til arbeidsgiveren, hans
forsikringsselskap eller arbeidstakerorganisasjonene gjennom de tillitsvalgte. Arbeidsgiveren skal
på skademeldingen til folketrygden opplyse hvilket forsikringsselskap bedriften har tegnet
forsikring i etter lov om yrkesskadeforsikring.

Hvordan du klager på avgjørelse i trygdeetaten:
Dersom kravet blir helt eller delvis avslått, kan du klage. Klagen kan sendes til trygdekontoret på
bostedet, og den avgjøres av fylkestrygdekontoret eller trygderetten. Trygdekontoret hjelper deg
med å fylle ut klageerklæringen hvis du ønsker det.
Klag dersom du mener at avslaget er feil. Prøv å vis årsakssammenhengen mellom dine plager og
de elektromagnetiske felt du har vært utsatt for dersom dette ikke er kommet klart frem tidligere.
Dersom det på et senere tidspunkt komme ny forskning eller annet som du mener har
betydning i saken, kan du når som helst sende ny søknad om yrkesskade. Det er viktig at nye
momenter dokumenteres.
Hvis du har behov for hjelp fra advokat i en trygdesak, kan du i visse tilfeller få dekket utgiftene.
Hvor kan du få informasjon?
Du kan få informasjon om dette ved å henvende til trygdekontoret, arbeidstilsynet eller din
arbeidstakerorganisasjonen.
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Linker:
TRYGDEETATEN:
http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=sykdom&path=yrkesskade
”Melding om yrkesskade eller sykdom…….”, blankett IA 13-07.05 finner du her:
http://www.trygdeetaten.no/generelt/skjema/blanketter/IA_13-0705b.pdf
Krav om menerstatning, RTV-blankett 11.03 finner du her:
http://www.trygdeetaten.no/generelt/skjema/blanketter/1103b.pdf

F11.03.1997 nr 220, Forskrift om yrkessykdommer,….
§ 1. Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade,
C) Sykdommer som skyldes strålingsenergi.

Les mer her:
http://rundskriv.trygdeetaten.no/rtv/lpext.dll/Infobase9/f19970311nr220?f=templates&fn=mainj.htm&2.0

ARBEIDSTILSYNET:
Du kan bestille papirutgave av skjemaet Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Best nr.
154b her:
http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/skjemaer/skje154b.html

Her kan du laste ned best nr.154b:
http://www.signform.com/Scripts/Signform.dll?SignFetch&LANG=NO&COUNTRY=NO&ARC
HIVE=FTH&MODE=PIC&DB=SF&COMP=198829&HELPCOMP=0&PATH=/26396/14614/7
8955/108128/&REF=1

ANDRE:
http://www.skadesiden.no/yrkesskade.htm

