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Kreftrisiko for brann- og redningspersonell
- Fagforbundets arbeid

Informasjonsarbei
d
Formål:

• Øke bevisstheten om risiko og fokus på 
preventive tiltak

Virkemiddel:
• Nettsiden + Facebook
• Fagbladet
• Informasjonsmateriell 
• Kurs
• Konferanser
• Video
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Kampen for yrkesskadeerstatning

Veien mot yrkesskadeerstatning
Sykdomsfasen ved yrkesskade

• Normalt krav på sykepenger i opptil 52 uker

Arbeidsavklaringsperioden

• Rett på arbeidsavklaringspenger som skal sikre inntekt i følgende situasjoner:

• Ved aktiv behandling

• Ved deltakelse på et arbeidsrettet tiltak

• Ved annen oppfølging med sikte på å skaffe ny jobb eller beholde jobben
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Veien mot yrkesskadeerstatning
Vurdering av yrkesskaden

• Spesialistvurdering som av plagene, årsaken til plagene og hvilken betydning de har for 
helsen og arbeidssituasjon

Sluttoppgjøret etter en yrkesskade

• Krav om yrkesskadeerstatning overfor både NAV og forsikringsselskapet

• Utbetalinger fra NAV utgjør grunnsteinen, mens  oppgjør fra forsikringsselskapet 
skal sørge for at full erstatning i for økonomiske tap som er og vil bli påført

• De aktuelle erstatningspostene er:

• Ménerstatning, påførte utgifter, lidt inntektstap, fremtidige utgifter, fremtidig 
inntektstap (Grunnerstatning), tapt evne til arbeid i hjemmet og forsørgertap

Gjennombrudd

Gjennomslag i Trygderetten og 
NAV

• Forbundsadvokatene har ført sak 
for to medlemmer

• Prostatakreft godkjent som 
yrkessykdom

• Jobber for å flere kreftformer 
godkjent
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Fagforbundets yrkesskadefond
Formål

• Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til personell i 
brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke, og som i påvente av 
vedtak om utbetaling fra forsikringsselskap, trygdemyndigheter og andre, får midlertidig 
økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel

Støtteordninger

• Søker kan etter reduksjon i lønnsutbetalingen som følge av skade utøvelsen av sitt 
yrke i brann - og feiervesen søke om:

• Rentefritt lån på inntil 100 000, - for dokumentert reduksjon i lønnsutbetaling

• Økonomisk støtte på inntil 15 000, - for dokumenterte utgifter

Fagforbundets yrkesskadefond
Finansiering og økonomi 

• Fondet er finansiert med et engangsbeløp fra Fagforbundet. I tillegg betaler 
personell i brann - og feiervesen en engangs medlemsavgift på kr 100 

• Medlemmer pr. 16.august 2018: 2133 (+300 hittil 2018)

• Saldo pr. 31.12.2017: NOK 705.693,04 
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Ny kunnskap
Forskningsprosjekt 

• Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

• Formål: 

• Ny kunnskap om kreftrisiko blant brann- og redningspersonell, og hvilke 
faktorer som eventuelt bidrar til dette.

• Bidragsytere:

• LO og Fagforbundet

• Brannvesen og fagforeninger

• Gjensidige stiftelsen

Takk for oss!


