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Simonsen Vogt Wiig AS

• Kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Singapore

• 180 advokater

• Allsidig praksis innen forretningsjus, bl.a. sjørett og sjøforsikring, olje og gass, kontraktsrett, 

finansiering, prosedyre, bobehandling, arbeidsrett, fast eiendom, EU/EØS og konkurranserett, 

Teknologi og media osv.

• Firmaklienter og privatklienter

• Personskadeavdeling i Oslo 

side 2



Samarbeidsavtale med SAFE 

• Samarbeidsavtale med SAFE siden 2002 

• Bistår SAFE - medlemmer i yrkesskadesaker mot forsikringsselskaper

• Advokatutgifter dekkes vanligvis av forsikringsselskapet

• SAFE - medlemmer skal ikke dekke advokatutgifter 
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Ved yrkesskade/yrkessykdom

To - sporet system - rettigheter etter både:

• Folketrygdloven (NAV) 

• Lov om yrkesskadeforsikring 
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Yrkesskadeforsikringsloven

• Regler om erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom

• Beskytter alle arbeidstakere som er ansatt hos arbeidsgiver i Norge

• Alle arbeidsgivere plikter å forsikre sine ansatte 

• Kan gi rett til erstatning for økonomisk tap og menerstatning

• Objektivt ansvar – ikke krav om skyld
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Hvem er beskyttet under loven?

• "arbeidstakere" – krav om ansettelsesforhold

• Fulltid eller deltid, fast ansatt eller vikar – uansett beskyttet

• Avgrenser mot selvstendig næringsdrivende og selvstendig oppdragstakere
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Tre hovedvilkår for yrkesskadeerstatning

• Ansvarsgrunnlag

• Årsakssammenheng 

• Skade/økonomisk tap 
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Krav til når og hvordan en skade/sykdom må 
ha inntruffet for å kreve erstatning

• Erstatning når skade/sykdom er påført "i arbeid, på arbeidsstedet i 

arbeidstiden." 

• Offshoreansatte – 24-timers dekning når man er på plattform/skip 

• Kan ikke tolkes bokstavelig: Tilknytning til arbeidet avgjørende, dekning hvis 

skade skjer under utføring av arbeid for arbeidsgiver

• Hva med seminar, kurs o.l.?

• Ikke dekning ved reise til/fra arbeid

• Unntak for reiser organisert av arbeidsgiver
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Ved yrkessykdom 

• Eksponering må ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden

• Eksponeringen må ha skjedd mens man er yrkesskadedekket (dvs. arbeidstaker)
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Skader/sykdommer som kan gi rett til 
erstatning – yforsl. § 11

" Yrkesskadeforsikringsloven skal dekke

a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)

b) skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med             

yrkesskade

c) annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige  

stoffer eller arbeidsprosesser."
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Skaden må skyldes en arbeidsulykke –
bokstav a)

• Lovens definisjon av arbeidsulykke (ftrl. § 13-3 annet ledd):

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som 

medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en 

konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning 

som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.
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Arbeidsulykke – forts….

• Det kreves altså at det skjer noe plutselig og uforutsett:

F.eks. en trafikkulykke, fall, støtskade, klemskade, overfall

• Belastningslidelser faller utenfor

• Løfteskader faller ofte utenfor, men kan i enkelte tilfeller falle innenfor hvis det 

skjer en tidsbegrenset og usedvanlig påkjenning utenfor vanlig arbeidssituasjon
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Yrkessykdommer – § 11 bokstav b)

• Listesykdommer, jf. forskrift i medhold av ftrl. § 13-4 første ledd

Uttømmende liste, jf. forskriftens § 1:  

A)   Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.

B)   Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.

C)   Sykdommer som skyldes strålingsenergi.

D)   Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.

E)   Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

F) Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, som 

følge av vibrasjoner – fra håndholdt verktøy

G) Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos    

dykkere, flygere og andre.

H)   Sykdommer som skyldes smitte
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Yrkessykdom – MCS

• MCS – kjemisk overfølsomhet - er "en tilstand" og ikke en godkjent      

diagnose.  Står ikke på listen. Blir ikke godkjent som yrkessykdom. 

Symptombildet er ofte omfattende og sammensatt – kan være en annen diagnose

løsemiddelskade?

allergier?

lungeplager ?
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Kravet til årsakssammenheng

• Et absolutt vilkår for erstatningskrav er at det kan sannsynliggjøres at det er 

arbeidsulykken/yrkessykdommen som er årsak til skade/funksjonsnedsettelse 

og økonomiske tapet.

• Viktig med riktig spesialist for utredning spørsmålet om medisinsk 

årsakssammenheng
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Bevisregler for årsakssammenheng

Særskilte bevisregler, for eksempel – ved bløtdelsskade som følge av  

nakkesleng

• 4. vilkår som alle må være oppfylt:

- tilstrekkelig skadeevne

- akutte symptomer inne 2-3 døgn

- brosymptomer – dvs. vedvarende plager fra akuttfasen til en kronisk 

senfase

- Ikke andre mer sannsynlige årsaker  
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Vanlig bevisvurdering

• Disse fire rigide vilkårene gjelder kun ved bløtdelsskader etter nakkesleng. Og 

kan ikke brukes på samme måte ved andre type skadefølger. 

• Prolapsdom – Høyesterett 2007:

"Jeg mener derfor at det i vår sak må skje en vanlig bevisvurdering hvor det tas 

hensyn til om den aktuelle hendelsen kunne medføre den aktuelle skaden, om As 

symptomer tyder på sammenheng mellom fallet og prolapsen og om det er andre 

sannsynlige forklaringer på prolapsen". 

Årsaksvurderingen gjøres i lys av vanlig traumatologi 
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Årsakssammenheng ved yrkessykdom

• Folketrygdlovens § 13-4 annet ledd:

• Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom

• a) sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan 

framkalle, 

• b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik 

grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, 

• c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og 

• d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. 
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Konstateringstidspunkt

• Konstateringstidspunktet er bestemmende for hvilket selskap som er ansvarlig

• Reguleres av yforsl. § 5.  

• Første gang man søkte lege for symptomer som senere viser seg å være en 

yrkesskade/yrkessykdom
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Erstatning ved yrkesskade

• Erstatning for økonomisk tap

- Påført og fremtidig inntektstap

- Påførte og fremtidige merutgifter

• Menerstatning

• Erstatning til etterlatte ved død
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Viktige huskeregler

• Fyll ut skademelding, så raskt som mulig. Presis beskrivelse av 

skadehendelse/sykdom  og skadens art.

• Send skademelding til både trygd og forsikring. Ett års meldefrist til NAV.

• Oppsøk lege så raskt som mulig (dokumentere akuttplager) – sjekk at journalen 

er riktig ført, både med skadehendelsen og symptomer

• Oppsøk lege jevnlig etter skaden (dokumenterer brosymptomer)

• Ta vare på kvitteringer for utgifter

• Meld skaden også til forsikringsselskap så tidlig som mulig (pga. foreldelse) 
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Huskeregler – forts…

• Sjekk om skadelidte har flere aktuelle forsikringer. (NB! Meldefrist – ett år for 

ulykkesforsikringer).

• Konferer med advokat før valg av medisinsk spesialist

• Konferer med advokat før aksept av tilbud om minnelig oppgjør

• Søk advokathjelp så tidlig som mulig 
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TAKK FOR MEG!

Advokat Øyvind Vidhammer

e.post.:  ovi@svw.no

Tlf.:95936154

svw.no/personskade
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