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S c a v e n i u s
AS - MNA

JURIDISK BISTAND VED YRKESSKADER
Vår målsetting er at vi, innenfor rammene for en førstegangskonsultasjon innvilget av Politiets
Fellesforbund, skal være i stand til å gi deg som skadelidt en grundig vurdering av erstatningssaken,
og om nødvendig påklage eventuelle avslag. For at vi skal få dette til, er det viktig at vi får tilsendt
en komplett oversikt over de mest sentrale opplysningene og dokumentene i saken:
1. Beskrivelse av skadehendelsen:
Skadehendelsen er som hovedregel en arbeidsulykke. Det er viktig at denne beskrives så detaljert
som mulig, slik at det kommer klart frem på hvilken måte skaden har skjedd. Eksempler på slik
dokumentasjon er:
•
•
•

•

Din egen beskrivelse av hva som har
skjedd
HMS avviksrapport, dersom dette er
utarbeidet
Politidokumenter

•
•

Arbeidsgivers (eller din)
skademelding til NAV
Arbeidsgivers melding til
Arbeidstilsynet
Beskrivelse fra vitner

2. Beskrivelse av skadefølgen
Dersom skadehendelsen har gitt seg utslag i akutte symptomer, er det viktig at dette dokumenteres.
Eksempler på dokumentasjon er:
•

Journal fra primærlege, bedriftslege
eller legevakt/sykehus

•

Journal fra fysioterapeut, manuellterapeut,
kiropraktor e.l.

3. Korrespondanse
Dersom skaden er meldt til, og behandlet av et forsikringsselskap eller NAV, trenger vi:
•

Korrespondanse med
forsikringsselskapet (f.eks. Statens
Pensjonskasse)

•

Vedtak fra NAV (NB. eventuelle avslag
bør være oss i hende i god tid før
klagefristen går ut)

4. Beskrivelse av det økonomiske tapet
For vår vurdering er det også viktig å få oversikt over de økonomiske konsekvensene av skaden.
Eksempler på slik dokumentasjon er:
•

Din egen beskrivelse av din arbeidsog inntektssituasjon før og etter
skaden (turnus, overtid o.l.)

•
•

Utskrift av likningene fra tre år før
skaden, og frem til i dag
Lønnsslipper fra cirka et år før skaden, og
frem til i dag
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