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Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall 

som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som 

yrkessykdom, hvis den er en følge av påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en 

av de sykdommer som er nevnt i Forskrift om yrkessykdommer og forgiftninger 

mv,  som skal likestilles med yrkesskade av 11. mars 1997, nr. 219 og Forskrift om 

yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles 

med yrkesskade av 11. mars 1997 nr 220.

Ménerstatning: Ménerstatningen utmåles i forhold til graden av medisinsk 

invaliditet (invaliditetsgraden). Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske 

og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom 

forårsaker.

Medisinsk invaliditet: Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag 

uten hensyn til vedkommendes yrke, nedsatte evne til inntektsgivende arbeid 

(uføregrad), fritidsinteresser o.l. Sosialdepartementet har utarbeidet en tabell 

som forteller hvor stor invaliditetsgrad en bestemt skade utgjør. (For eksempel 

tap av en tommelfinger.)

definisjoner



Ufør: Inntektsevnen er nedsatt (du klarer ikke å jobbe for å tjene penger 

-ervervsmessig uførhet) på grunn av sykdom, skade eller lyte.

saMboer: Person som vedkommende har levd sammen med i 

ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret framgår at de to har hatt 

samme bolig de siste to årene. 

For personell som deltar i internasjonale fredsoperasjoner gjelder 

imidlertid definisjon av samboerskap i Forskrift om tjenestegjøring i 

internasjonale operasjoner av 11. september 1998. Der fremkommer det at 

kravet til samboerskapets lengde er 9 måneder. Kravet må være oppfylt på 

utreisetidspunktet.

Dersom man har felles barn og felles bopel stilles det ikke krav til 

samboerskapets lengde. 

g: Folketrygdens grunnbeløp, pr. 1. mai 2006 kr. 62 892. Justeres av Stortinget 

en gang i året (mellom 3 og 6 prosent).



Folketrygden

Personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er dekket av 
folketrygden. Folketrygden kan blant annet gi erstatning ved yrkesskader 
og uførhet. Ta kontakt med NAV-kontoret eller gå inn på www.nav.no 
for å få mer informasjon.

Denne brosjyren forteller om hva slags forsikringer som kommer i tillegg til 

Folketrygdens ordninger.

Yrkesskadeforsikringsloven/særavtale for
tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Denne loven gir erstatning for yrkesskader og yrkessykdommer. Erstatningen 

er individuell, og dekker påført og fremtidig inntektstap. Erstatningen dekker 

også påførte og fremtidige utgifter som følge av skaden/sykdommen, dersom 

de ikke dekkes av trygdekontoret. Ménerstatning ytes fra 15 % varig invaliditet. 

(Tap av tommel er 25%, hørselen på ett øre er 15%)

-Skader i operasjonsområdet:
Du har yrkesskadeforsikring 24 timer i døgnet, også i fritiden og under 

permisjon.





-Skader utenfor operasjonsområdet:
Du har også yrkesskadeforsikring utenfor operasjonsområdet når det er en klar 

sammenheng mellom tjenesten i operasjonsområdet og skaden som er oppstått.

Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser

Her finner du erstatningsordning for ansatte i staten. Dette blir samordnet 
med yrkesskadeforsikringsloven slik at du får erstatning etter den ordning 

som gir høyest utbetaling.

Lønn under sykdom
Dersom du blir syk i tjenestetiden har du krav på lønn/sykepenger.

Du har imidlertid ikke krav på lønn i lengre periode enn du har kontrakt. 

Har du kontrakt på seks måneder, og blir syk tre måneder ut i denne, får du lønn 

de siste tre månedene av kontrakten. (HTA §18)

Gruppelivsforsikring
Ved dødsfall under utenlandsopphold betales det ut en forsikring på inntil 

10 ganger folketrygdens grunnbeløp G. Dette er uavhengig av dødsårsak.

Erstatningen betales til ektefelle/registrert partner eller samboer. Er man enslig 

med barn, får barnet erstatningen. Dersom man ikke har ektefelle, registrert 





partner eller barn, men forsørger andre, tilfaller erstatningen disse. Har man 

ingen forsørgerbyrde tilføres dødsboet 2 G. (HTA §23)

Yrkesskade/død
Hovedtariffavtalen gir en standardisert erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom 

eller død. Ved uførhet på 100 % eller død, gis normalt en erstatning på 15 G. 

Ved tjeneste i internasjonale operasjoner er erstatningsbeløpet forhøyet til 65 G.

Hvis du dør under tjenesten, er det dine etterlatte som får erstatningen. 
Reglene om gruppelivsforsikring i punktet over og yrkesskade i dette punktet 
samordnes slik at total erstatning blir maksimalt 65 G. Ordningen gjelder
også under transport som er organisert av arbeidsgiver. Det stilles de samme 
krav til forsørgerbyrde her som i punktet om gruppelivsforsikring. Dersom 
dette kravet ikke fylles, er utbetalingen til dødsboet 2 G. (HTA §24)

Tips: Dersom du får en skade i tjeneste, sjekk også om du kan få erstatning 

fra private forsikringer eller forsikringer gjennom forbund og organisasjoner.

Erstatning for psykiske belastningsskader
I Forskrift av 2. desember 2004 nr 1563 har FD etablert en standardisert 

erstatningsordning for personell som har tjenestegjort i en internasjonal 

operasjon. Formålet med ordningen er å yte økonomisk støtte til personer som 

får psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale 





Billighetserstatning -tingskade

Du er selv ansvarlig for private eiendeler du tar med deg. 

I Forskrift om billighetserstatning i Forsvaret står det “§5. Erstatning kan etter 

søknad gis ved skade på/tap av private eiendeler når skaden/tapet er skjedd i 

tilknytning til tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann og lignende.”

Tips: Det kan være lurt å forsikre ting du har med deg. Spør organisasjonen 

din eller forsikringsselskapet hva de kan tilby.

Reiseforsikring

Forsvarets reiseforsikring omfatter reisegods, bagasjeforsinkelser, reisesyke, 
hjemtransport og reiseansvar. Forsikringen gjelder når reisen gjennomføres 
med hjemmel i Særavtale for internasjonale operasjoner.

Dokumentasjon
Hvis du blir skadet, er det viktig at du skaffer vitner, om det er mulig. Kontakt 

befalet og forklar hva som har skjedd. Be om å få besøke sykestue eller lege hvis 

operasjoner. Erstatningen utbetales på bakgrunn av varig medisinsk 

invaliditetsgrad. Maksimal erstatning på 6G utbetales ved en varig medisinsk 

invaliditetsgrad på 54%. Ordningen kommer i tillegg til ytelser fra Folketrygden, 

men går til fradrag i erstatning på annet rettslig grunnlag fra staten.





du skader deg, også ved mindre skader. Da hindrer du at situasjonen forverrer 

seg, og du får dokumentert skaden. Relevant dokumentasjon er lettest å skaffe 

tidlig etter ulykken.

Meld alltid fra til arbeidsgiver når du får en skade. Dersom det viser seg at den 

blir så alvorlig at du kan kreve erstatning, er det viktig at arbeidsgiver har 

registrert skaden da den skjedde. Arbeidsgiver skal fylle ut og sender de 

nødvendige skjema til trygdekontoret og dere skal sammen fylle ut og sende 

skjema til Statens Pensjonskasse. 

Dersom du er usikker på hvem arbeidsgiver i dette tilfellet er, kontakt 
nærmeste overordnede eller Veteranadministrasjonen.
Store erstatningssaker kan være kompliserte, og i enkelte tilfeller kan det 
være fornuftig å få hjelp fra advokat. Utgifter til juridisk bistand kan kreves 
dekket som en del av erstatningsoppgjøret. Du kan også sjekke med 
organisasjonen din, Veteranadministrasjonen eller ordningen Fri Rettshjelp 
om du kan få støtte der.

Tips: Det er viktig å behold en kopi av all dokumentasjon selv.

NB! Dersom du hører til under Særavtale for tjenestegjøring i NATO-stab 
kan du ha andre ordinger enn de som er beskrevet her.





Kontaktpunkter for støtte og veiledning

Veteraner og andre som har deltatt i internasjonale operasjoner som ønsker
støtte og veiledning, blant annet for å få den hjelp de har krav på i det sivile
helsevesen, kan kontakte:

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP)
Grev Wedelsplass 2
0151 Oslo
Tlf 23 09 79 30

Veterandministrasjonen
Grev Wedelsplass 7
Oslo mil/Akershus
Oslo 0015
Tlf 23 09 81 81

Erstatningskrav

Krav om erstatning sendes til:
Statens Pensjonskasse
Postboks 5364, 0304 Oslo



Aktuelle lover og avtaler:
Hovedtariffavtalen (HTA)
Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr 65
Forskrift om sykdommer og forgiftninger mv som skal likestilles med yrkesskade 
av 11. mars 1997 nr 219
Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som 
skal likestilles med yrkesskade av 11. mars 1997 nr 220
Forskrift av 2. desember 2004 nr 1563 om erstatning for psykiske 
belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv
Lov om folketrygd av 28.februar 1997 nr19

Aktuelle internettsider:
Lover og avtaler: www.lovdata.no
Veteranadministrasjonen: www.mil.no/veteraner
Forsvarsnett: www.mil.no/intops, www.mil.no/familieweb
NAV: www.nav.no
Statens Pensjonkasse: www.spk.no
Fri Rettshjelp: www.fri-rettshjelp.no

Fagforbund i Forsvaret
Personellforbundet (Pefo): www.pefo.no
Norges Offisersforbund (NOF): www.milnytt.no
Krigsskoleutdannede offiserers Landsforening(KOL): www.kol.no
Norsk Tjenestemannslag (NTL): www.ntl.no
Befalets Fellesorganisasjon (BFO): www.bfo.no
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Utgitt av 
Forsvarsdepartementet

Glacisgt. 1
P. O. Box 8126
NO-0032 Oslo

www.forsvarsdepartementet.no
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