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Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade

Yrkesskade

Arbeidsstedet Yrkessykdom

 Noen få utvalgte sykdommer godkjennes og 
erstatning ytes som ved et ulykkestilfelle

 Plutselig og uforutsett hendelse

 På det ordinære arbeidsstedet

 På oppdragssted

 Hjemmekontor

 Reise til og fra arbeid 

- Utvidelse

 I arbeidstiden

 Under utførelse av arbeid

 På arbeidsstedet
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Yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade

Lover / forskrift Yrkesskadeforskriften § 1  punkt H
 Sykdom som skyldes smitte

1. Under arbeid i laboratorium hvor en arbeider med vedkommende smittestoff

2. Under arbeid på under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske
institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l. eller ved annen
yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Følgende
sykdommer omfattes:

a. Tuberkulose

b. Poliomyelitt med lammelser

c. Difteri

d. Tyfoidfeber

e. Paratyfus A

f. Smittsom gulsot

g. Mononucleosis infectiosa

h. Andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller
ryggmargen, hjertet, nyrer eller led

i. Serum-hepatitt og sykdommer med liknende infeksjonssmitt, herunder AIDS og HIV smitte

j. Paratyfus B, andre salmonelleoser og dyenteri nå rsykdommen etterfølges av langvarig eller constant 
smittebærertilstand

k. Smitt med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

l. Covid-19 med alvorlig komplikasjoner

 Lov om yrkesskade § 11 b)

 Lov om folketrygd § 13 -4

 Yrkessykdomsforskriften av 
11.3.1997 nr 220
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Endring i yrkessykdomsforskriften

Endring i forskrift

Hvem smittes?

 Ble foretatt 7. april

 Endringen gjennomført med tilbakevirkende kraft 
til 1. mars 2020

- Påvirker premier og avsetninger

 Gjelder I hovedsak for:

- Ansatte I helsevesenet

 Kan også gjelde for:

- andre yrker der jobben gjøres i miljøer med 
særskilt sykdoms- eller smittefare, eller 
arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i 
kontakt med personer som er smittet av 
koronaviruset

 FHI – mars 2021

1. Kafe/gatekjøkken

2. Taxi

3. Servitør

4. Buss/Trikk

5. Bartender

6. Barnehageansatt

7. Renholder

8. Sykepleier

9. Frisør

10.Butikk

11.Barnehage

12.Grunnskolelærer

13.Hotellresepsjonist

14.PT

15.Fysio

16. Lege

17. Flyvert

18. Tannlege

19. Høyskolelærer

20. Videregående lærer

21. Reiseguide

22. Togkonduktør
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Bevisbyrden

Søknad om godkjenning som yrkessykdom

Mars 2021

Januar 2021

 Nav oppgir til FriFagbevegelse:

- 1 100 har søkt om å få godkjent som yrkessykdom

- 75 % kommer fra helse- og omsorg

 Andre grupperinger som har søkt er:

- Ansatte på skoler

- Politi

- Brann

- Apotek

- Barnehage
 NAV oppgir:

- 611 har søkt om å få godkjent som yrkessykdom

- 85 % kommer fra helse og omsorg

- 200 sykepleiere

 Statsråden oppgir:

- Alle ansatte kan få erstatning. Men, det må være 
årsakssammenheng

 Helse- og omsorgen

- Forsikringsgiver må «bevis» at skaden ikke kom fra 
Covid-19

 Andre 

- Forsikringstaker må «bevise» at skaden kom fra Covid-19



BAKSIDE

This presentation (hereinafter referred to as the “Presentation”) has been prepared exclusively for information purposes. We do not intend, and do not assume any obligation, to update or correct the information included
in this Presentation.The contents of this Presentation are not to be construed as legal, business, investment or tax advice. Each recipient should consult with its own legal, business, investment and tax adviser as to legal,
business, investment and tax advice.We expressly disclaim any liability in connection with the matters described herein.
This Presentation is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Presentation is subject to the exclusive jurisdiction of Norwegian courts with Oslo City Court AS exclusive venue.

Arctic Insurance AS

Postboks 1833 Vika
0123 Oslo

Haakon VIIs gt 5, NO-0161 Oslo

Tel +47 21 01 31 00
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