
 

 

 
Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og 

organisasjonssekretær HMS 

 

Tapte saker i retten taler et 

tydelig språk 

Yrkeshygieniker og 

organisasjonssekretær HMS, 

Halvor Erikstein, mener 

sannsynligheten for at et 

forsikringsselskap pålegger 

kunden (arbeidsgiver) å endre 

et skadelig arbeidsmiljø fordi 

de ansatte blir syke av å jobbe 

der, er omtrent lik null. 

Denne presentasjonen ble holdt 

i SAFE forbundsstyremøte 25. 

august, hvor Erikstein 

konkluderte med at lov om 

yrkesskadeforsikring ikke er en 

kaskoforsikring, men kan 

sammenlignes med en 

boligselgerforsikring, hvor 

arbeidsgiveren har forsikret seg 

fra ansvar for arbeidstakeren.   

Her kan du laste ned  

presentasjonen. 

 

 
– Svaret er nei dersom det er 

snakk om kjemikalier, gasser, 

eksos og oljer, for å nevne noe. 

På bakgrunn av 

yrkesskaderettssaker hvor 

arbeidstaker har tapt, vil svaret 

man får kunne tolkes slik: Jo, 

du er sikkert syk, men det er 

ikke vitenskapelig bevist at du 

er blitt syk av disse stoffene. 

Det er heller ingen grunn for å 

bruke tid og midler for å 

kartlegge vitenskapelig om de 

aktuelle stoffene er årsaken til 

sykdommen.  

 

Hva sier 

forsikringsselskapet? 

 

 
Ole Irgens Foto: Tryg 

– Kravet til at arbeidsgiver skal 

«forsettlig ha voldt skaden» 

innebærer at det må føres bevis 

for at arbeidsgiver har voldt 

skade på egne arbeidstakere 

med vilje. Dette er nok svært 

lite praktisk, og jeg kjenner 

ikke til at Tryg har krevet 

regress mot noen kunde på 

dette grunnlag. Dersom det har 

skjedd kan det ikke dreie seg 

om annet enn ytterst få tilfeller. 

– I mange bransjer er det ulike 

forskrifter som regulerer krav 

til HMS. Tryg vil i all 

hovedsak forutsette at disse 

forskriftene følges når man 

inngår avtaler om 

yrkesskadeforsikring. Dersom 
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Arbeidslivets kasko for 

mennesker? 

Arbeidsgiveren frikjøpes for ansvar for 

arbeidstakeren ved å tegne forsikring. Det betyr at 

selskapet du jobber i, og som er pålagt å tegne 

yrkesskadeforsikring for deg og dine kolleger, ikke 

hefter overfor deg for krav etter loven. I klartekst 

betyr dette at det er forsikringsselskapet som har 

overtatt ansvaret for arbeidstakeren, altså deg. 

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf
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sikkerheten ikke er ivaretatt, 

har Tryg ingen plikt til å tegne 

yrkesskadeforsikring for en 

kunde. Et kjent eksempel her er 

billakkeringsverksteder, der det 

etter hvert kom krav om bruk 

av friskluftsmasker og 

avtrekksvifter i lakkeringsrom 

for å unngå løsemiddelskader 

blant lakkerere. 

«Lureriforsikring»? 

  

Halvor Erikstein mener 

arbeidsgiver slipper for lett 

unna kravene til et godt 

arbeidsmiljø. 

– Forsikringsselskapet og 

arbeidsgiver får deg til å tro at 

yrkesskadeforsikringen er en 

slags kasko på helsen din. Du 

blir grundig lurt. Når en leser 

hva denne forsikringen dekker, 

er det lett å tro at den gir en 

rettferdig dekning ved skade og 

sykdom. Slik er det dessverre 

ikke i praksis, det forteller alle 

de tapte yrkesskadesakene oss 

om.  At arbeidsgiver er pålagt å 

tegne yrkesskadeforsikring, er 

med andre ord ingen garanti for 

at arbeidsgiver legger seg i 

selen for å sikre at hver eneste 

arbeidstaker går hjem fra 

jobben, frisk og sunn. At du 

jobber i et helsefremmende 

arbeidsmiljø, betyr i praksis at 

du kan gå hjem fra jobb i bedre 

forfatning enn da du kom, for å 

sette det litt på spissen. 

Les hele saken på safe.no: 

https://safe.no/arbeidslivets-

kasko-for-mennesker/  

 

Kielland utstilling på 

Hå Gamle Prestegård 
Hilde-Marit Rysst ble invitert 

til å holde foredrag om 

viktigheten av fagforenings- og 

verneombudsrollen for 42 

lærerstudenter på Hå Gamle 

Prestegård. 

 
Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken 
Foto: Rebecca Bjerga 

Høstens maraton i 

Arbeidsretten er i 

gang – først ut er 

TIOS 

 
Advokat Bent Endresen og Roy Alexandersen 

Foto: Stig-Rune Refvik 

Onsdag startet Arbeidsretten 

saksbehandling av 

tarifftilhørighet for TIOS 

ansatte som ble overført fra 

Island Offshore Crewing (IOC) 

til TIOS. 

SAFE er saksøkt av NHO. 

NHO krever TIOS personell 

overført til 

Brønnservice/Oljeserviceavtale

n. SAFE er klar på at disse 

tariffavtalene ikke er tilpasset 

denne typen personell og 

arbeidsoppgaver,  med dertil 

kompetanse. 

SAFE-Kongressen 

avholdes 4. – 5. 

november 2020 
 

 
Foto: Halvor Erikstein 

 

SAFE-Kongressen avholdes på  

Quality Hotel Residence, Julie 

Eges Gate 5, 4306 Sandnes,  

4. – 5. november 2020. 

SAFE-Kongressen starter med 

innregistrering fra kl. 08:30 – 

10:00, onsdag 4. november 

2020, og avsluttes 5. november 

2020 kl. 16:00. 

Forbundsstyremøte avholdes 

tirsdag 3. november 2020 kl. 

10:00. 

På grunn av Covid19 

situasjonen, så blir SAFE-

Kongressen en dag kortere 

enn planlagt. SAFE-

Kongressen vil derfor gå over 

to dager istedenfor tre. Alle 

delegatene må melde seg på via 

vår link på hjemmesiden 

www.safe.no 

 
 

 

Medlemsfordeler 
https://www.gjensidige.no/priv

at/kundefordeler/ys?WT.mc_id

=9e19 

 

Følg oss på 

   
@safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 
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