
Yrkesskadeforsikring  

Yrkesskadeforsikring er en lovbestemt forsikring som arbeidsgiver er pålagt å etablere til fordel for 
sine arbeidstakere. Yrkesskadeforsikring gir dekning ved personskade påført arbeidstaker i arbeid, på 
arbeidsstedet i arbeidstiden. Jf. § 3 og § 10 i lov om yrkesskadeforsikring. 

Hvem kan tegne yrkesskadeforsikring? 

Medlemmer av foreningen som har hel eller delvis eierinteresse på minst 50 prosent i eget foretak 
(Aksjeselskap) med opptil 10 årsverk (til og med 10 årsverk) har anledning til å tilslutte sitt foretak til 
foreningens kollektive yrkesskadeforsikring.  

Medlemmer av foreningen som er selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av lov om 
yrkesskadeforsikring og er ikke forsikringspliktig ovenfor seg selv, men vil være yrkesskadepliktig for 
enhver arbeidstaker som utfører arbeid eller verv for virksomheten. 

Foreningen har fremforhandlet avtalen slik at den selvstendig næringsdrivende også kan etablere 
lovbestemt yrkesskadeforsikring på seg selv under følgende forutsetning: 

 Vedkommende jobber i egen virksomhet og har tegnet frivillig yrkesskadetrygd i NAV. 
Storebrand foretar ingen kontroll om et er etablert frivillig yrkesskadetrygd i NAV. 

Lovbestemt yrkesskadeforsikringen etableres på virksomheten. 

Lovbestemt yrkesskadeforsikring 

Forsikringen gir ytelser i henhold til forskrift om standardisert erstatning etter 
yrkesskadeforsikringsloven. Det er ikke anledning til å foreta endringer eller utvidelser av den 
kollektive yrkesskadeforsikringen. Dersom din virksomhet har behov utover lovbestemte 
yrkesskadeforsikringen kan slik forsikring tegnes direkte i Storebrand eller i et annet 
forsikringsselskap. 

Lovbestemt yrkesskadeforsikringen leveres av Storebrand. 

Generelt om yrkesskadeforsikringen: 

Lov om yrkesskadeforsikring gir ufravikelige bestemmelser for alle arbeidsgivere til å tegne 

yrkesskadeforsikring til fordel for alle sine arbeidstakere. 

 Arbeidsgiver – enhver som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste. 

 Arbeidstaker – enhver som utfører arbeid eller verv for en arbeidsgiver (merk at det ikke 

oppstilles krav til fast arbeid, arbeidsavtale eller lønn) 

 

Erstatningspostene i lovbestemt yrkesskadeforsikring:  

(uttrekk fra forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring) 

 

Tapt inntekt: 

Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt. 

Påførte utgifter: 

Påførte utgifter frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt. 

 



Fremtidige merutgifter: 

Fremtidige utgifter erstattes individuelt. 

Engangserstatning for gjennomsnittlige framtidige årlige utgifter fastsettes slik: 

Skadelidtes alder  

21 ganger årlige utgifterUnder 35 år

19 ganger årlige utgifterMellom 35 og 49 år

16 ganger årlige utgifterMellom 50 og 59 år

14 ganger årlige utgifterMellom 60 og 69 år

8 ganger årlige utgifterOver 70 år

 

Tap av fremtidig inntekt (arbeidsuførhet): 

Grunnlaget for beregningen av det fremtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekt, jf. 

folketrygdloven § 3-15, i året før skaden eller sykdommen ble konstatert.  

 Grunnerstatning fastsettes slik: 

Inntektsgrunnlaget for beregningen: Grunnerstatning: 

22GTil og med 7G

24GOver 7G til og med 8G

26GOver 8G til og med 9G

28GOver 9G til og med 10G

30GOver 10G

 

Fastsettelsen av inntektsgrunnlaget for beregning skjer i forhold til G den 1. januar i

inntektsåret inntekten er opptjent.

Skadelidtes alder:

Erstatningsbeløpet ved 100 prosent ervervsmessig uførhet beregnes slik i forhold til 

grunnerstatningen:

a)  Er skadelidt 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.

b)  For hvert år skadelidt er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 prosent av

grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 prosent av

grunnerstatningen.

c)  Er skadelidt 34-44 år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år

med 3,5 prosent av grunnerstatningen.

d)  Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre

enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes grunnerstatningen med 

35 prosent av grunnerstatningen.

Tap av deler av ervervsevnen:

Har skadelidte bare tapt deler av sin ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende.
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Medisinsk invaliditet: 

 Grunnerstatning fastsettes slik: 

Medisinsk invaliditetsgrad: Grunnerstatning: 

0,75G15-24 %

1,00G25-34 %

1,50G35-44 %

2,00G45-54 %

2,50G55-64 %

3,00G65-74 %

3,75G75-84 %

4,50G85-100 %

Skade som er betydelig større enn 

skade som gir grunnlag for 

invaliditetsgrad på 100 % 

5,50G 

  

 

 

Skadelidtes alder:

Erstatning ved medisinsk invaliditet bregnes slik i forhold til grunnerstatningen:

a)  Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.

b)  For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 prosent av

grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 prosent av

grunnerstatningen.

c)  For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 prosent av

grunnerstatningen.

Erstatning ved dødsfall:

Erstatning til ektefelle eller samboer:

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15G

En person anses ikke som ektefelle når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for, eller gitt 

bevilling til separasjon elle skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig 

eller endelig.

Som samboer regnes person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold 

hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person 

som hadde felles barn og felles bolig med avdøde.

En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold 

som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.
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Foreningen har forhandlet frem en langt rimeligere pris på denne type forsikring enn hva du 

må betale for tilsvarende individuelle forsikringer. 

Skadelidtes alder: 

For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5 prosent, likevel ikke med 

mer enn 80 prosent. 

Erstatning til barn ved tap av forsørger: 

 Erstatningen fastsettes slik 

Barnets alder 

da forsørgeren 

døde: 

Erstatning: Barnets alder da 

forsørgeren døde: 

Erstatning: 

Under 1 år 6,5G 10 år 3,5G 

1 år 6,0g 11 år 3,0G 

2 år 6,0G 12 år 2,5G 

3 år 5,5G 13 år 2,5G 

4 år 5,0G 14 år 2,0G 

5 år 5,0G 15 år 2,0G 

6 år 4,5G 16 år 1,5G 

7 år 4,0G 17 år 1,5G 

8 år 4,0G 18 år 1,0G 

9 år 3,5G 19 år 1,0G 

Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn. 

Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning. 

 

Hva koster forsikringen? 

Prisen for lov bestemt yrkesskadeforsikring bestemmes av antall årsverk og yrkeskategori. 

Prisen for frivillig yrkesskadetrygd i NAV utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste. 
Premien for tegningsåret beregnes fra og med den måneden trygden gjelder fra. Det skal ikke betales 
premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunktet trygden gjelder fra. 
Premien skal betales forskuddsvis for hvert enkelt kalenderår. Se her. 

 




