ORIENTERING OM STØNAD VED GODKJENT YRKESSKADE
HELSETJENESTER
Du må vise vedtak om godkjent yrkesskade til behandleren din hvis behandlingen er i
forbindelse med yrkesskaden. Du slipper da å betale egenandel.
Ved behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av den godkjente yrkesskaden, dekker
folketrygden som hovedregel en større del av utgiftene dine enn når behandlingen ikke skyldes en
yrkesskade.
Vær oppmerksom på at folketrygden kun refunderer utgifter du har hatt hos behandlere
med avtale om driftstilskudd. Dette gjelder også ved godkjent yrkesskade.
Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlegebehandling,
legemidler, spesielt medisinsk utstyr og reise i større grad enn ellers. Det er ingen særregel for
behandling hos psykolog, kiropraktor eller logoped selv om du har en yrkesskade. Her må du
betale det samme som alle andre.
Når du setter frem krav om tilbakebetaling av utgifter du har hatt til behandling av godkjent
yrkesskade/yrkessykdom må du sende
• originale spesifiserte kvitteringer,
• dokumentasjon fra behandler, og
• kopi av yrkesskadevedtaket
til HELFO, postboks 2415, 3104 Tønsberg. Nærmere informasjon kan du få ved å kontakte
HELFO på telefon 800 43573 eller gå inn på helsenorge.no.
Dersom du skal sette frem krav om tilbakebetaling av utgifter til reise i forbindelse med godkjent
yrkesskade/yrkessykdom må du sende
• reiseregningsskjema sammen med originale kvitteringer, og
• kopi av yrkesskadevedtaket
til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, postboks 2533, 3702 Skien.
Nærmere informasjon kan du få ved å kontakte pasientreiser på telefon 05515 eller på nettsiden
pasientreiser.no. Her finner du også reiseregningsskjemaet.
Vær oppmerksom på at fristen for å sette frem krav om refusjon er seks måneder fra kravet
tidligst kunne vært satt frem. Fristen regnes fra hver behandlingsdato.
SYKEPENGER
Med visse unntak beregnes sykepengene etter de vanlige reglene. Det er ikke satt noe vilkår for
hvor lenge arbeidsforholdet eller den selvstendige næringsvirksomheten må ha vart.
YTELSER TIL LIVSOPPHOLD
Med ytelser til livsopphold menes i denne sammenheng arbeidsavklaringspenger
og uføretrygd. Ved yrkesskade gjelder spesielle regler som kan gi bedre ytelser enn
etter de vanlige reglene. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved
uføregrader på minst 50 prosent. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 prosent.

MENERSTATNING
Du får menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 15 prosent eller mer. Dette er
en erstatning for det medisinske menet, og den skal - i motsetning til uføretrygd og
arbeidsavklaringspenger - erstatte et ikke-økonomisk tap.
FRAMSETTING AV KRAV
Når du setter fram krav om stønader som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, menerstatning ved
yrkesskade eller ytelser til gjenlevende ektefelle, skal du bruke særskilte blanketter som du finner
på våre internettsider www.nav.
YTTERLIGERE INFORMASJON
Du finner mer informasjon om yrkesskade på www.nav.no
LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING
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. Forsikringen dekker økonomiske tap som den skadde er blitt
påført ved yrkesskade eller yrkessykdom, og kommer i tillegg til folketrygdens ytelser ved
yrkesskade.
Erstatningen kreves direkte fra arbeidsgiverens forsikringsselskap. Staten og enkelte
kommuner/fylkeskommuner er selvassurandører. Erstatningen kreves derfor i disse tilfellene
direkte fra arbeidsgiveren.
Da lov om yrkesskadeforsikring er en egen erstatningsordning utenfor folketrygden, skal
henvendelser etter ordningen ikke rettes til NAV, 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.

