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Yrkesskadedekningen for undervisningspersonell
Vi viser til brev 5. mai 2020 fra Norsk Lektorlag, med spørsmål om covid-19 og
yrkesskadedekningen for undervisningspersonell.
Vi nevner i den forbindelse at der er en tosporet ordning på yrkesskadeområdet;
folketrygdlovens særregler ved yrkesskader og yrkessykdommer og en obligatorisk
yrkesskadeforsikring som pålegger arbeidsgiver å forsikre sine ansatte ved yrkesskader og
yrkessykdommer. Folketrygdloven håndheves av Arbeids- og velferdsetaten, mens
yrkesskadeforsikringsloven håndheves av arbeidsgivers forsikringsselskap. Ansvaret for
folketrygdloven ligger hos Arbeids- og sosialdepartementet, mens Justis- og
beredskapsdepartementet har ansvaret for yrkesskadeforsikringsloven.
Denne tosporede yrkesskadeordningen sikrer til sammen skadelidte full erstatning (100
prosent økonomisk kompensasjon) ved yrkesskader og yrkessykdommer. De ordinære
trygdeytelsene, med ev. tillegg av yrkesskadefordeler i folketrygden, vil vanligvis ligge i
bunnen, slik at erstatning under yrkesskadeforsikringen i praksis er et supplement til
folketrygdens ytelser. Der skaden eller sykdommen bare godkjennes etter
yrkesskadeforsikringsloven, og følgelig ikke gir grunnlag for yrkesskadefordeler i
folketrygden, ytes full erstatning under yrkesskadeforsikringen.
For å kunne få godkjent en sykdom som yrkessykdom, må den ha blitt påført arbeidstakeren
mens vedkommende var "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden". Videre må sykdommen
være oppført på forskriften som regulerer hvilke sykdommer som kan godkjennes som
yrkessykdom. Forskriften gjelder også for yrkesskadeforsikring. Med virkning fra 1. mars
2020 er covid-19 med alvorlige komplikasjoner oppført på forskriften.
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I tillegg at sykdommen må være ført opp på forskriften, er det etter § 1 bokstav H nr. 2 et
krav om at smitten må være påført "under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i
medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim o.l.
eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller
smittefare."
Bestemmelsen i nr. 2 er primært innrettet mot arbeid i helsevesenet. Men gjennom
formuleringen "eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt
sykdom- eller smittefare", kan også annen yrkesutøvelse enn dem som konkret opplistes,
omfattes. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at formålet med formuleringen, som
ble tatt inn i 1988, var å sikre de som hadde større smitterisiko på arbeidsplassen enn det
som er situasjonen i samfunnet ellers. Vi legger til at det også følger av forarbeidene at
smitte påført under arbeid i fengselsvesenet, ambulansetjenesten og i politiet, omfattes av nr.
2.
I lys av henvendelsen fra Norsk Lektorlag, viser vi til at denne bestemmelsen ikke utelukker
at smitte påført i undervisningssituasjoner, kan omfattes. Avgjørende er om smitten anses
påført der virksomheten skjer i miljøer med "særskilt sykdoms- eller smittefare". For
fullstendighetens skyld nevner vi at justis- og beredskapsminister Monica Mæland ble
intervjuet av NTB 15. april 2020, hvor det bl.a. ble reist spørsmål om koronasmitte og
yrkesskadedekningen for ansatte i barnehager.
Vi påpeker at yrkesskader og yrkessykdommer skal meldes til Arbeids- og velferdsetaten.
Det er denne etaten som, etter en konkret vurdering av de aktuelle opplysningene i saken,
avgjør om covid-19 med alvorlige komplikasjoner kan godkjennes som yrkessykdom i det
enkelte tilfelle. Den som er uenig i avgjørelsen, kan påanke vedtaket til Trygderetten.
Trygderettens avgjørelser kan bringes direkte inn for lagmannsretten.
Med hilsen
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