
Yrkesskadeforsikring gir deg et lovfestet krav på erstatning dersom du blir utsatt for en 
yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom. Alle arbeidsgivere må tegne 
yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA) i 
staten har yrkesskadeforsikring hos Statens pensjonskasse.

Når bør du tenke på 
yrkesskadeforsikring?
→  Når du begynner i ny jobb
→  Når du er rammet av sykdom eller

skader på jobb
→  Når du tegner forsikring eller tar opp lån

Hva er yrkesskadeforsikring?
Yrkesskadeforsikringen gjelder alle 
arbeidstakere og betyr at du har en 
lovfestet rett til erstatning for skader og 
sykdom som har oppstått på jobb. 
Yrkesskadeforsikringen skal dekke 
utgifter du har hatt 
og kommer til å få, og skal dekke 
inntektstap fordi du har blitt varig skadet. 
Forsikringen gjelder i hele verden. 
Yrkesskadeforsikringen gir også din 
nærmeste familie krav på erstatning 
dersom du dør på jobb.

Du – og dine – lever godt med oss. Med nærmere én million medlemmer fordelt på 1 470 arbeidsgivere, er 
Statens pensjonskasse Norges største pensjonsordning. Et medlemskap i Statens pensjonskasse gir mer enn god 
alderspensjon: gunstig boliglån, ektefellepensjon, barnepensjon, uførepensjon, gruppelivsordning og yrkesskadeforsikring gir deg 
trygghet i alle livets faser.

Du blir ansatt Du kjøper bolig
Du har vært 
ansatt i 3 år Du etablerer deg

Du blir ufør 
eller skadetDu får barn

Du avslutter 
arbeidslivet

BOLIGLÅN
YRKESSKADEFORSIKRING/UFØREPENSJON

AFP/ALDERSPENSJON

ALDERSPENSJON
EKTEFELLEPENSJON / GRUPPELIVSORDNING

BARNEPENSJON

Hvordan søke yrkesskadeforsikring?
• Yrkesskade skal meldes både til 

NAV og til Statens pensjonskasse. 
Det er arbeidsgiver som melder 
skaden til NAV og du selv som 
melder den til Statens 
pensjonskasse.

• Du må fylle ut og sende 
skademelding til Statens 
pensjonskasse så snart som mulig 
etter at du forsto, eller burde 
forstått, at du kunne søke 
erstatning. Etter tre år foreldes 
eventuelle krav. Skjemaet 
"Skademelding ved personskade" 
finner du på www.spk.no/skjema.

• Du må dokumentere utgifter som 
du krever dekket.
 

VIKTIG Å VITE
Hvem er yrkesskadeforsikret?
• Ordningen gjelder for alle som er 

omfattet av HTA i staten. Hvis du 
er statsansatt, kan det gi deg noen 
ekstra rettigheter. Det betyr at du 
kan få høyere erstatning ved noen 
tilfeller av yrkesskade. Du er også 
ulykkesforsikret på fritiden når du 
er på reise i forbindelse med 
jobben din. 

• Ektefelle/samboer og barn under 
20 år kan ha krav på utbetaling 
dersom du dør som følge av en 
yrkesskade. Du og din samboer må 
ha hatt felles adresse i 
folkeregisteret i minimum to år, 
eller dere er samboende og har 
felles barn. 

YRKESSKADE-
FORSIKRING  
ER EN RETT 
FOR ALLE

►
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Beregning og størrelse
• Medisinske utgifter som følge av 

yrkesskaden skal i utgangspunktet 
dekkes av NAV. Dette gjelder også 
egenandel ved legebesøk. Fører skaden 
til varig medisinsk invaliditet på minst 
15 prosent, får du også ménerstatning 
fra NAV. 

• I tillegg kan du ha krav på erstatning
etter reglene i yrkesskadeforsikrings
loven med forskrifter. Erstatningen skal
dekke utgifter og inntektstap som følge
av skaden. Også etter yrkesska
deforsikringsloven kan du ha krav på
menerstatning ved minst 15 prosent
varig medisinsk invaliditet. Utbetalin
gene fra yrkesskadeforsikringen
kommer i tillegg til utbetalingene fra
NAV.

• For ansatte som omfattes av Hoved
tariffavtalen i staten, kan også regelen
i avtalens § 24 komme til anvendelse.
Den garanterer en
minimumserstatning på 15 G
(folketrygdens grunnbeløp)

Finn ut mer om yrkesskadeforsikring
www.spk.no:
Les mer om vilkår og regelverket for 
yrkesskadeforsikring.

Arbeidsgiver:
Din nærmeste overordnede eller 
pensjonskontakt hos din arbeidsgiver kan 
hjelpe deg med å finne svar på det du 
lurer på om yrkesskadeforsikring.




