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FORORD

Rikstrygdeverket er landets største produsent av trygdestatistikk, og denne rapporten gir en

oversikt over de sentrale delene av Rikstrygdeverkets statistikk for korttidsytelser og stønad ved

yrkesskade. Størstedelen av Rikstrygdeverkets statistikk bygger på opplysninger om tilståtte/utbetalte

ytelser i følge folketrygdlovens bestemmelser, og en del av lovbestemmelsene er omtalt i rapporten.

Rapporten gir en dokumentasjon og et informasjonsgrunnlag som synes nødvendig og nyttig dersom en even-

tuell utbygging av trygdestatistikken for korttidsytelser og stønad ved yrkesskade skal vurderes.

Forfatteren uttrykker stor takk til kontorsjef Liv Torgersen og førstekonsulent Grete Michaelsen,

Rikstrygdeverket, for de mange gode og verdifulle merknadene som er mottatt fra dem etter gjennomlesing

av manuskriptet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. mai 1984

Arne Øi en
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1. INNLEDNING

Det som vanligvis går under betegnelsen korttidsytelser fra folketrygden, er ytelser som er

hjemlet i kapitlene 2-5 i folketrygdloven. Disse ytelsene er sykestønad, (medisinsk stønad, syke-

penger og fødselspenger), stønad under arbeidsløshet og attføringsstønad. Folketrygdens kapittel 11

hjemler stønad ved yrkesskade. Disse ytelsene kan være korttidsytelser, f.eks. medisinsk stønad og

sykepenger, eller langtidsytelser fra folketrygden, f.eks. uførepensjon.

Ett av formålene med denne rapporten er å gi en oversikt over de sentrale delene av Rikstrygde-

verkets statistikk for korttidsytelser og stønad ved yrkesskade. Oversikten viser i hovedtrekk type

statistikk som blir laget, periodisitet for statistikken og type publikasjon hvor resultatene blir

presentert. For de enkelte delstatistikkene er videre omtalt de metodene som blir nyttet for  inn-

samling av data, og de viktigste kjennemerkene som inngår i datagrunnlaget. Det er lagt hovedvekt på

å omtale individstatistikken, dvs. den statistikken hvor datagrunnlaget gir opplysninger om trygde-

ytelser og om forskjellige personkjennemerker for den enkelte stønadsmottaker. Dokumentasjonen

refererer til de sentrale delene av Rikstrygdeverkets statistikkopplegg og -produksjon for årene

1980-82.

For å gi en nærmere omtale og definisjon av de kjennemerkene som er registrert og nyttet ved

utarbeiding av statistikken, refererer rapporten en del sentrale bestemmelser i folketrygdloven.

Opprinnelig manuskript til rapporten er skrevet i desember 1982, og de omtalte bestemmelsene i folke-

trygdloven er de som gjaldt ved utgangen av 1982.

I rapporten er det gitt noen merknader til enkelte av de delstatistikkene som Rikstrygdeverket

utarbeider. Merknadene går i retning av å vurdere anvendelsen av statistikkene og påvise behovet eller

mulighetene for en ny eller forbedret statistikk. Det er å håpe at den informasjon og dokumentasjon

som finnes i denne rapporten, kan være et utgangspunkt og nyttig grunnlag for ytterligere å drøfte en

eventuell framtidig forbedring eller utbygging av trygdestatistikken for korttidsytelser og for stønad

ved yrkesskade.

2. SYKESTØNAD (KAP. 2 OG 3 I FOLKETRYGDLOVEN)

2.1. Sentrale bestemmelser i folketrygdlovgivningen 

Ved sykdom, legemsfeil, svangerskap og fødsel yter folketrygden medisinsk stønad mv. (kap. 2)

og sykepenger/fødselspenger (kap. 3).

Medisinsk stønad mv.

Medisinsk stønad ytes i form av godtgjørelse for utgifter til:

1. Legehjelp

2. Medisinsk behandling og pleie i godkjent helseinstitusjon

3. Jordmorhjelp

4. Familieplanlegging ved lege samt kontrollundersøkelser under svangerskap

5. Fysikalsk behandling

6. Viktigere legemidler

7. Behandling hos tannlege for sykdom, herunder tannuttrekning

8. Behandling for språk- og taledefekter ved talelærer

9. Behandling hos kiropraktor når behandlingen er gitt etter henvisning fra lege

10. Undersøkelser og behandling ved sentral helsestasjon (familievernkontor)

11. Undersøkelse og behandling hos psykolog

12. Høreapparat

13. Hjemmesykepleie

14. Drift av helsestasjon for barn
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15. Sera og vaksiner i forbindelse med tiltak av sykdomsforebygyende art

16. Nødvendig og hensiktsmessig ortopedisk protese, støttebandasje og ortopedisk skotøy,

brystprotese, ansiktsdefektprotese og øyeprotese

17. Skyss og opphold ved reise for undersøkelse og/eller behandling som det ytes stønad for

Ved enkelte typer ytelser får den trygdede full dekning for sine utgifter. I andre tilfeller

betaler den trygdede selv en egenandel.

Nødvendige ekstrautgifter ved lidelser som varer i to til tre år eller mer, kan dekkes ved at

den trygdede får grunnstønad. Også ekstrautgiftene må som hovedregel strekke seg over så lang tid.

På tilsvarende måte kan det tilstås hjelpestønad dersom den trygdede har behov for hjelp i huset eller

behov for særskilt tilsyn og pleie på grunn av en lidelse som varer i to til tre år eller mer. Også

behovet for hjelp må som hovedregel vare i så lang tid.

Felles for alle typer ytelser som er nevnt ovenfor, er at de er pl i ktmessi ge. Sett fra den

trygdedes side betyr dette at hun/han har rett til ytelsene, forutsatt at vilkårene for å få ytelsene

er oppfylt. I tillegg til dette gir trygden også hvert år en del ikke-pliktmessige ytelser i form av

bidrag til ulike formål (lovens §2-13). Bidragene ytes lokalt. Som bidragsformål kan nevnes utgifter

til opphold i rekonvalesenthjem og kurbad og utgifter til forskjellige typer medisinsk utstyr og mate-

riell som f.eks. dialyseapparat i hjemmet, ergometersykkel o.l.

Sykepenger

Den nye sykepengeordningen trådte i kraft 1. juli 1978.

Sykepenger ytes når arbeidsinntekten, omregnet til årlig inntekt er på minst 4 000 kroner i) .

Det ytes imidlertid ikke sykepenger for den del av inntekten som overstiger 12 ganger 2) grunnbeløpet

i folketrygden, og den del av inntekten som overstiger 8 ganger grunnbeløpet medregnes bare med en

tredjedel. Det ytes ikke forsørgingstillegg for sykepenger.

Et alminnelig vilkår for rett til sykepenger er at sykdommen medfører arbeidsuførhet. Ved

delvis arbeidsuførhet kan den trygdede få reduserte sykepenger.

Alle som har arbeidsinntekt, enten i eller utenfor tjeneste eller fra selvstendig nærings-

virksomhet, har rett til sykepenger. Ordningen omfatter derfor både arbeidstakere og selvstendig

næringsdrivende. Hvis den trygdede er midlertidig ute av arbeid, men ellers må regnes som yrkesaktiv,

vil hun/han likevel omfattes av ordningen, (trygd i inaktive perioder).

For å få sykepenger kreves det, som hovedregel, at arbeidsforholdet eller utøvelsen av selv-

stendig næringsvirksomhet har vart i minst 14 dager før den trygdede blir arbeidsufør, (unntak for

yrkesskadede).

Sykepenger ytes i inntil 312 dager. 3) Antall dager er et sumtall for alle diagnoser, dvs.

hvis flere diagnoser, kan det sammenlagt for alle diagnoser gis sykepenger i inntil 312 dager 3) .

Har den trygdede vært helt arbeidsfør i minst 6 måneder siden han fikk sykepenger fra trygden, be-

gynner en ny stønadsperiode å løpe. Til trygdede som mottar full (ugradert) alderspensjon, ytes det

psykepenger  inntil 90 da er4) . Sykepenger fra folketrygden betales for alle dager unntatt søndager 3) .9 
Ved langvarig opphold i helseinstitusjon mv. blir sykepengene redusert, unntatt for forsørgere.

Retten til sykepenger er bestemt ved særregler for visse grupper av trygdede. Dette gjelder

f.eks. militærpersoner, sjømenn i utenriksfart, personer som mottar dagpenger ved arbeidsløshet og

personer som er arbeidsuføre som følge av en yrkesskade. Vi skal ikke se nærmere på disse særreglene,

men omtale de regler som gjelder generelt for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Sykestønad

ved yrkesskade er kort omtalt i avsnitt 5.

1) Fra 1983 er minsteinntekten foreslått hevet til 10 000 kroner. 2) Fra 1983 vil maksimumsgrensen
bli foreslått satt ned til 8 ganger grunnbeløpet. 3) Fra 1983 vil det bli foreslått å gå over fra 6
til 5 dagers sykepengeuke. Som en følge av dette vil sykepenger bli ytet i 260 dager i stedet for
312 dager. 2) 75 dager ved overgang til 5-dagers sykepengeuke.
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Sykepenger for arbeidstakere

En arbeidstaker har rett til sykepenger med 100 prosent av brutto arbeidsinntekt fra og med

første fraværsdag. Arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger i de to første ukene, (arbeids-

giverperioden). Ved sykefravær utover 14 dager skal folketrygden bære utgiftene.

Arbeidstakeren har også rett til sykepenger for inntil 10 dager pr. kalenderår når han/hun må

være borte fra arbeidet på grunn av små barns sykdom (barn inntil 10 år). En enslig forsørger har rett

til sykepenger i inntil 20 dager pr. kalenderår på grunn av små barns sykdom. Ved slike fravær har

arbeidstakeren rett til sykepenger fra henholdsvis arbeidsgiver/folketrygden etter de samme regler som

nevnt ovenfor.

I enkelte tilfelle kan arbeidsgiveren bli delvis fritatt for sin forpliktelse i arbeidsgiver-

perioden mot å betale en særskilt premie til folketrygden (forsikringsordningene). Disse forsikrings-

ordningene gjelder for arbeidsgivere som har få ansatte i sin tjeneste eller arbeidsgivere som ansetter

en arbeidstaker i et kortvarig arbeidsforhold.

Ved å tegne en forsikring får arbeidsgiveren i hvert enkelt sykdomstilfelle refundert 100 prosent

av utgiftene til sykepenger utover 3 dager. Etter vedtak fra trygdekontoret kan arbeidsgiveren også

unntas fra bestemmelsene om å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden i tilfeller da arbeidstakeren

lider av en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær.

Ved beregning av sykepenger legges som hovedregel til grunn gjennomsnittlig brutto arbeidsinn-

tekt i de siste fire ukene før den trygdede ble arbeidsufør. Med brutto arbeidsinntekt menes

- lønnsinntekt

- annen godtgjørelse som er vederlag for arbeidstakerens egen arbeidsinnsats, medregnet

provisjon, serveringspenger o.l.

- overtidsgodtgjørelse i tilfeller hvor fast overtid er pålagt i arbeidsavtale

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

En selvstendig næringsdrivende har obligatorisk rett til sykepenger med 65 prosent av antatt

årlig arbeidsinntekt fra og med 15. sykedag. Antatt årlig arbeidsinntekt fastsettes som hovedregel på

grunnlag av den trygdedes siste pensjonspoengtall eller gjennomsnittet av de siste tre pensjonspoeng-

tallene.

Dersom en selvstendig næringsdrivende ønsker en bedre sykepengedekning enn 65 prosent av årlig

arbeidsinntekt fra 15. sykedag, kan han tegne frivillig tilleggstrygd. Det finnes følgende alterna-

tiver:

a) Sykepenger med 65 prosent av inntektsgrunnlaget fra og med 1. sykedag

b) Sykepenger med 100 prosent av inntektsgrunnlaget fra og med 15. sykedag

c) Sykepenger med 100 prosent av inntektsgrunnlaget fra og med 1. sykedag

I tillegg til alternativene (a-c), finnes spesielle sykepengeordninger for jordbrukere,

fiskere og fangstmenn og for reindriftssamer.

Fødselspenger

Folketrygden yter fødselspenger i 108 dager 	 til en trygdet kvinne som har vært i inntekts-

givende arbeid enten som arbeidstaker eller som selvstendig næringsdrivende i til sammen seks måneder

av de siste ti måneder før fødselen. Likestilt med arbeid er også tidsrom da vedkommende får utbetalt

sykepenger eller dagpenger under arbeidsløshet.

Fødselspenger utgjør det samme som sykepenger, og dersom moren går tilbake til sitt arbeid før

hun har fått utbetalt fødselspenger i 108 dager l) , kan stønaden på visse vilkår utbetales til barnets

far hvis han overtar omsorgen for barnet.

En kvinne som ikke fyller vilkårene for rett til fødselspenger som yrkesaktiv, får ved fødselen

en engangsstønad. 2)

1) 90 dager ved overgang til 5-dagers sykepengeuke, se note 1, side 8.
2) For kvinner som fyller vilkårene for rett til fødselspenger, men hvor fødselspengene utgjør et mindre
beløp enn engangsstønaden, skal differansen mellom engangsstønaden og tilståtte fødselspenger utbetales.



Av dette:

Tilskott til helseinstitusjoner m.v. som går inn
. under rammefinansieringsordningen 3 )  	 6 461

Andre tilskott, bl.a. kurpenger  	 312

Legehjelp, legemidler, syketransport m.v 	 3 211

Sykepenger, fødselspenger  	 5 132

Av dette:

Sykepenger  	 4 608

Fødselspenger  	 542

43 	 65

2 	 3

21 	 32

34 	 100

31
	

90

3
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En ugift, skilt eller separert mor har rett til fødselspenger som yrkesaktiv og/eller engangs-

stønad. I tillegg til dette har hun også som enslig mor rett til en spesiell stønad (nedkomststønad).

Det samme gjelder for en enke som føder sitt barn etter at barnets far er død.

Kontantstønad ved hjemmefødsel ytes til trygdet som ikke blir innlagt på sykehus eller fødehjem

for trygdens regning.

Adoptivforeldre har rett til omsorgspenger fra folketrygden under permisjon i tilsammen 12 uker

i adoptivbarnets første leveår for den/de av foreldrene som har vært ansatt i offentlig eller privat

tjeneste eller utøvd selvstendig næring i minst 6 av de siste 10 månedene før adopsjonen og herunder

har vært sikret sykepenger. Omsorgspengene har samme stønadsnivå som sykepengene. Omsorgspenger ut-

betales bare ved fremmedadopsjon, og ikke ved stebarnadopsjon.

2.2. Omfanget av sykestonadsordningen

11980 ble det utbetalt i alt 15 116 millioner kroner i sykestønad. Utgiftene til medisinsk

stønad miv. utgjorde 66 prosent av utbetalt sykestønad, og utgiftene til sykepenger/fødselspenger

34 prosent, tabell 1.

Folketrygden ytet sykepenger til vel 382 000 1) avsluttede sykepengetilfeller i 1980. Disse

sykepengetilfellene representerte vel 17 600 000 sykepengedager. Tallet på sykepengetilfeller og

sykepengedager kan imidlertid ikke jamføres med beløpet for utbetalte sykepenger i 1980, tabell 1,

på grunn av ulik avgrensning i tid for disse opplysningene. Et annet forhold som vanskeliggjør

sammenlikningen er at sykepengebeløpet i tabell 1 også omfatter utbetaling til statsansatte, jfr.

note 1, nedenfor.

Tabell 1. Folketrygdens utgifter til sykestønad. Mill. kroner. 19802)
Millioner
kroner

Prosent 	 Prosent

Sykestønad i alt  	 15 116 	 100

Medisinsk stønad m.v 	 9 984 	 66 100

1) Ikke medregnet tilfeller med sykepenger for statsansatte, se for øvrig avsnitt 2.3.2. 2) Tall fra
Rikstrygdeverkets årsmelding for 1980. 3) Kurpengesystemet for helseinstitusjoner ble med virkning
fra 1. januar 1980 erstattet av en ny finansieringsordning hvor trygdens tilskudd til institusjonene
gis i form av rammetilskudd til fylkeskommunene. Kurpengesystemet er opprettholdt bare for et fåtall
institusjoner.
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2.3. Rikstrygdeverkets statistikk 

2.3.1. Statistikk for medisinsk stønad m.v.

Rikstrygdeverket utarbeider følgende statistikk over ytelser til medisinsk stønad mv.:

i) Regnskapsstatistikk på grunnlag av trygdekontorenes regnskaper

ii) Oversikt over bidrag som ytes lokalt etter folketrygdlovens §2-13, første ledd.

i) Regnskapsstatistikken omfatter gjennomsnittlig utgiftsbeløp pr. kvartal/år for de konti

i trygdekontorenes regnskaper hvor utgifter til medisinsk stønad m.v. blir ført. Eksempler på slike

konti er legehjelp, tannlegehjelp, syketransport, legemidler, fysikalsk behndling etc. Oppgavene

innhentes fra trygdekontorene og statistikken blir kjørt sentralt i Rikstrygdeverket og publiseres i

Rikstrygdeverkets årsmelding og kvartalsstatistikk.

Regnskapsstatistikken over medisinsk stønad m.v. omfatter imidlertid bare en del av folke-

trygdens ytelser til dette formål. For 1980 dekket regnskapsstatistikken 35 prosent (3 + 32 prosent,

se tabell 1) av trygdens ytelser til medisinsk stønad m.v. De øvrige 65 prosent var tilskott til

helseinstitusjoner m.v. som går under rammefinansieringsordningen. Disse tilskott føres ikke over

trygdekontorenes regnskaper, men ytes i form av rammetilskott til fylkeskommunene, og fylkeskommunene

er selv ansvarlige for fordelingen av de økonomiske ressursene mellom institusjoner og institusjons-

typer.

Rammefinansieringsordningen ble innført 1. januar 1980 og avløste det tidligere kurpenge-

systemet. Ved overgangen til denne nye finansieringsordningen falt grunnlaget for Rikstrygdeverkets

statistikk over stønadstilfeller og stønadsdager i helseinstitusjon bort. Kurpengesystemet er opprett-

holdt for bare et fåtall institusjoner, bl.a. alkoholistinstitusjoner, rekonvalesenthjem og kurbad, men

for disse institusjonene som trygdekontorene foretar kurpengeoppgjør med, utarbeider Rikstrygdeverket

fortsatt en oversikt over tallet på kurpengedager pr. år. Oversikten publiseres i Rikstrygdeverkets

årsmelding. De beløp som utbetales i kurpenger, inngår dessuten i regnskapsstatistikken.

ii) Bidrag som ytes lokalt etter folketrygdlovens §2-13 første ledd, er ikke-pliktmessige

ytelser fra folketrygden, dvs. ytelser som ikke går inn under folketrygdlovens §§2-2 til 2-12 eller

annen lov. Eksempler på slike ytelser eller bidragsformål, er opphold i rekonvalesenthjem og kurbad,

dialyseapparatur og dialysebehandling i hjemmet, briller og kontaktlinser til barn under 15 år,

ergometersykkel etc.

Utgifter til bidrag som ytes lokalt etter §2-13 inngår i Rikstrygdeverkets regnskapsstatistikk.

Men i tillegg til dette utarbeider Rikstrygdeverket en statistikk over antall bidrag (tilfeller) pr. år 

og utbetalt beløp i alt pr. år etter bidragsformål. Publiseringen av årstallene skjer i Rikstrygde-

verkets kvartalsstatistikk.

Grunnlaget for statistikken er summariske oppgaver over antall bidrag og beløp som er utbetalt

til forskjellige bidragsformål i løpet av året. Materialet innhentes manuelt fra trygdekontorene, og

fordelingen av utgiftene etter bidragsformål er mer detaljert enn det som framgår av kontoinndelingen i

regnskapsstatistikken.

De bidragene som blir ytet lokalt etter §2-13 utgjør imidlertid relativt beskjedne beløp. I

1980 var sum bidrag på 158 millioner kroner eller knapt 2 prosent av trygdens samlede utgifter til

medisinsk stønad m.v.

2.3.2. Statistikk for sykepenger

Sykepengestatistikk fra Rikstrygdeverket blir utarbeidd på grunnlag av opplysninger fra

i) Korttidssystemet

ii) Manuelt innhentede oppgaver fra trygdekontorene til Rikstrygdeverket

iii) Regnskapsstatistikk (trygdekontorenes regnskaper)

Avsnitt i), neste side, innledes med en generell omtale av kortidssystemet.
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i) Korttidssystemet. Korttidssystemet er et satsvis system som er utviklet i samarbeid med

de kommunale datasentralene. Det omfatter bl.a. oppgavepliktige korttidsytelser, som syke- og fødsels-

penger, attføringspenger og dagpenger ved arbeidsløshet. Systemet produserer lønns- og trekkoppgaver

til stønadsmottakerne og overfører trekkdata maskinelt til skattemyndighetene. I tillegg produseres

statistikk over korttidsytelser for Rikstrygdeverket. Korttidssystemet ble etablert i forbindelse med

innføringen av den nye sykepengeordningen i 1978. Utviklingen av systemet for statistikkformål er

skjedd noe seinere.

Korttidssystemet består av en standardversjon av systemet, pluss opplysninger fra de terminal-

baserte systemene INFOTRYGD, NORTRYGD og DOLS. Standardversjonen dekker ca. 440 av landets trygde-

kontorer, og trygdekontorenes utbetalingsbilag tjener som punchegrunnlag ved registrering av korttids-

ytelsene i de kommunale datasentralene.

INFOTRYGD og NORTRYGD er systemer som er lagt opp med sikte på størst mulig automatisering av

trygderutinene. INFOTRYGD-systemet har vært i drift siden 1978 og nyttes i de 6 største 	 trygdekon-

torene i landet samt i 4 mindre 2) trygdekontor. INFOTRYGD er basert på bruk av terminaler i trygde-

kontorene. Terminalene er over telenettet knyttet til registre og programmer plassert ved de kommunale

datasentralene. INFOTRYGD-systemet nytter 5 kommunale datasentraler. I tillegg nyttes Rikstrygde-

verkets dataanlegg av Oslo trygdekontor. De trygdekontorene som har INFOTRYGD, betjener vel 1 million

innbyggere.

NORTRYGD ble satt i prøvedrift ved to mellomstore trygdekontor, Larvik og Skien, i 1981.

NORTRYGD er en løsning basert på EDB-maskiner ute ved trygdekontorene uten tilknytning til de kommunale

datasentralene. DOLS er i bruk bare i Svelvik trygdekontor. Dette systemet er også et prøveprosjekt

som er lagt opp uten tilknytning til de kommunale datasentralene.

Standardversjonen av korttidssystemet og INFOTRYGD har opplysninger om sykepenger/fødsels-

penger, attføringspenger og dagpenger ved arbeidsløshet. De automatiserte rutinene i NORTRYGD og

DOLS har bare opplysninger om syke-/fødselspenger. Larvik og Skien trygdekontor (NORTRYGD) og Svelvik

trygdekontor (DOLS) nytter standardversjonen av korttidssystemet for registrering av opplysninger om

attføringspenger og dagpenger ved arbeidsløshet.

Den sykepengestatistikken s'om utarbeides på grunnlag av opplysninger i korttidssystemet, er en

statistikk over avsluttede sykepengetilfeller i året. Statistikken publiseres i Rikstrygdeverkets års-

melding og kvartalsstatistikk, og Rikstrygdeverket får tabellene kjørt ut ved Kommunedatasentralen for

Øst-Norge A/L, Hamar.

Ved uttak av data til sykepengestatistikken tar en utgangspunkt i ulike konti for utbetalte

sykepenger i følge trygdekontorenes kontoplan. Kontoinndelingen er slik at ulike konti refererer til

ulike grupper av trygdede, f.eks. arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende med obligatorisk trygd

etc. De ulike grupper av trygdede som inngår i statistikken er:

- Arbeidstakere

- Selvstendig næringsdrivende med obligatorisk trygd. 65 prosent sykepenger f.o.m. 15. sykedag

- Jordbrukere med kollektiv tilleggstrygd. 100 prosent sykepenger f.o.m. 15. sykedag

- Selvstendig næringsdrivende. 65 prosent sykepenger f.o.m. 1. sykedag

- Selvstendig næringsdrivende, unntatt jordbrukere. 100 prosent sykepenger f.o.m. 1. sykedag

- Jordbrukere. 100 prosent sykepenger f.o.m. 1. sykedag

- Selvstendig næringsdrivende, unntatt jordbrukere. 100 prosent sykepenger f.o.m. 15. sykedag

- Trygdede med rett til sykepenger i inaktive perioder. 100 prosent sykepenger f.o.m. 15.

sykedag

- Fiskere og fangstmenn. 100 prosent sykepenger f.o.m. 1. sykedag

For statstjenestemenn med lønn under sykdom blir det i henhold til avtale mellom Finansdepar-

tementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet foretatt summariske oppgjør for sykepenger

mellom folketrygden og statsinstitusjonene. Statstjenestemenn er derfor en relativt stor gruppe

trygdede som ikke inngår i statistikken. En annen, mindre gruppe av trygdede som heller ikke inngår,

er personer som får sin søknad om sykepenger behandlet av Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

1) Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Bærum. 2) Hamar, Lillehammer, Nord-Aurdal og
Nord-Odal.
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Enheten i Rikstrygdeverkets sykepengestatistikk er avsluttet1) sykepengetilfelle. Siden syke-

pengeperioden er på inntil 312 dager 2) , innebærer dette at det i statistikken over avsluttede syke-

pengetilfeller i ett bestemt år, inngår en del sykepengetilfeller som startet i foregående år.

De opplysningene som registreres om enheten (avsluttet sykepengetilfelle) for ulike grupper

av trygdede er:

- Trygdekontornr., (som stort sett samsvarer med kommunenr.)

- Fødselsnummer (som angir personens kjønn og alder)

- Tallet på sykepengedager

- Sykepengegrunnlag, (dvs. årsinntekt fastsatt etter nærmere regler)

Sykepengedag er definert slik at tallet på sykepengedager som hovedregel er de dager som

folketrygden yter godtgjørelse for. For selvstendige næringsdrivende med rett til sykepenger fra 1.

eller 15. sykedag, regnes tallet på sykepengedager fra henholdsvis 1. eller 15. sykedag. For arbeids-

takere regnes tallet på sykepengedager som inngår i statistikken, fra 15. sykedag, siden arbeidsgiveren

betaler sykepengene for de første 14 dagene. Sykepengedager som arbeidsgiveren eventuelt får refundert

sykepenger for, f.eks. på grunn av forsikringsordningene, inngår ikke i statistikken.

Oversikten nedenfor (pkt. a-d), gir en oversikt over de tabellene som blir kjørt ut for ulike

grupper av trygdede, f.eks. arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende med obligatorisk trygd etc. I

den sykepengestatistikken som publiseres av Rikstrygdeverket, er tabellene spesifisert under pkt. a og

c, de mest sentrale.

a) Avsluttede sykepengetilfeller i året og antall sykepengedager i alt

fordelt marginalt etter

- kjønn

- alder

- sykepengegrunnlag

fordelt simultant etter

- kjønn og alder

- kjønn og sykepengegrunnlag

b) Avsluttede sykepengetilfeller i året

fordelt marginalt etter

- alder

- sykepengegrunnlag

- antall sykepengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle

fordelt simultant etter

- alder og antall sykepengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle

- sykepengegrunnlag og antall sykepengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle

Gjennomsnittlig antall sykepengedager pr. avsluttet sykepengetilfelle

i grupper for

- kjønn

- alder

- sykepengegrunnlag

- kjønn og sykepengegrunnlag

- alder og sykepengegrunnlag

1) Rikstrygdeverket lager også oversikt hvert kvartal/år over tallet på erstattede sykepengetilfeller,
samt opplysninger om utbetalt sykepengebeløp og tallet på sykepengedager for disse tilfellene. Med
erstattede tilfeller mener en de sykepengetilfeller som det er foretatt utbetaling til i henholdsvis
kvartal et%året. Disse oversiktene blir imidlertid bare nyttet til budsjettformål og inngår ikke i
Rikstrygdeverkets statistikk. 2) Se note 1, side 8.

}
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d) Antall personer med avsluttet sykepengetilfelle i året

fordelt marginalt etter

- alder

- sykepengegrunnlag

- antall avsluttede sykepengetilfeller pr. person

fordelt simultant etter

- alder og antall avsluttede sykepengetilfeller pr. person

- sykepengegrunnlag og antall avsluttede sykepengetilfeller pr. person

Av tabellene i pkt. d, framkommer også det antall sykepengedager i ålt som refererer til hen-

holdsvis ett sykepengetilfelle pr. person, to sykepengetilfeller pr. person osv. i ulike grupper for

alder og sykepengegrunnlag.

ii) Manuelt innhentede oppgaver fra trygdekontorene til Rikstrygdeverket gir summariske opp-
.

lysninger om:

- Antall avsluttede sykepengetilfeller og sykepengedager for sjømenn i løpet av året

- Antall sykepengetilfeller som trygden har utbetalt refusjon for i løpet av året (kalender-
året) på grunn av

a) langvarig eller kronisk sykdom

b) kortvarig arbeidsforhold

c) få ansatte

- Antall arbeidstakere tilknyttet ordningene under pkt. a og b, ovenfor, ved utgangen av året

- Antall arbeidsgivere tilknyttet ordningen under pkt. c, ovenfor, ved utgangen av året

- Antall selvstendig næringsdrivende tilknyttet forskjellige ordninger med frivillig trygd
og med utvidet rett til sykepenger ved utgangen av året

De statistiske opplysningene som er nevnt ovenfor, publiseres i Rikstrygdeverkets årsmelding.

iii) Regnskapsstatistikk 1trygdekontorenes regnskaper). Regnskapsstatistikken gir tall pr.

kvartal/,år for de sykepengebeløp som dekkes av folketrygden, med unntak for sykepenger som utbetales

til statsansatte. I regnskapet er det f.eks. en konto for arbeidstakere, en for selvstendig nærings-

drivende med obligatorisk trygd etc. Utbetalte sykepengebeløp pr. år refererer til kalenderåret.

Denne statistikken er derfor vanskelig å sammenlikne med statistikken for avsluttede sykepengetilfeller

i året, selv om kontoinndelingen i regnskapet i stor grad samsvarer med de grupper av trygdede som inn-

går i statistikken for avsluttede sykepengetilfeller, jfr. pkt. i) ovenfor.

Regnskapsstatistikken publiseres i Rikstrygdeverkets kvartalsstatistikk og årsmelding.

2.3.3. Statistikk for fødselspenger

Alle fødselspengetilfeller, bortsett fra de tilfeller som omfattes av de summariske oppgjør

for statsansatte, blir rapportert fra trygdekontorene til korttidssystemet. På grunnlag av disse

opplysningene gis det imidlertid bare summariske opplysninger i Rikstrygdeverkets årsmelding over

- avsluttede fødselspengetilfeller i året til yrkesaktive kvinner (menn), og

- antall dager med fødselspenger til yrkesaktive kvinner (menn).

Årsmeldingen gir også opplysninger om tallet på fødselsengangsstønader i året (kalenderåret)

fordelt på

- kvinner som også har rett til noe fødselspenger som yrkesaktive/andre kvinner

Disse summariske opplysningene innhentes manuelt og direkte til Rikstrygdeverket fra trygde-

kontorene.

Årlig utbetalte beløp til stønad under svangerskap og fødsel, dvs. fødselspenger, fødselsen-

gangsstønad, nedkomststønad og kontantstønad ved hjemmefødsel, framgår av Rikstrygdeverkets regnskaps-

statistikk. Regnskapsstatistikken gir også årlige tall for utbetalte omsorgspenger ved adopsjon.

Tallene blir publisert i Rikstrygdeverkets kvartalsstatistikk og årsmelding.
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2.4. Merknader til statistikken for sykepenger fra korttidssystemet, (jfr. avsn. 2.3.2., pkt. i)

Som nevnt i innledningen, avsnitt 1, vil det bli gitt en del merknader til enkelte av de

statistikkene som Rikstrygdeverket produserer. Merknadene går i retning av å vurdere anvendelsen av

statistikkene, og vi håper at de i noen grad kan gi underlag for å drøfte om en forbedring eller

videre utbygging av statistikkene synes ønskelig eller nødvendig.

Merknadene til Rikstrygdeverkets statistikk for sykepenger på grunnlag av opplysninger i

korttidssystemet, er gitt i punktene (1-5), nedenfor.

1) Rikstrygdeverkets statistikk for sykepengetilfeller vil være mer interessant dersom det
er mulig å fastlegge en risikobestand. Men av flere grunner er det vanskelig å fastlegge
en slik bestand. Største problemet er kanskje at Rikstrygdeverkets statistikk omfatter
avsluttede sykepengetilfeller i året, (dvs. en registreringsperiode som er upresist
tidsavgrenset og som kan strekke seg ut over ett kalenderår)

2) Enkelte grupper av trygdede, f.eks. statsansatte, inngår ikke i statistikken

3) Statistikken kan vanskelig nyttes'som fraværsstatistikk av flere grunner:

a) tallet på sykepengedager er bare de dager trygden yter godtgjørelse for

b) 6-dagers sykepengeuke, (men som tidligere nevnt er det for 1983 foreslått innført
5-dagers sykepengeuke og dette vil jo "passe bedre" med arbeidstiden for de fleste
yrkesaktive)

4) Som nevnt i note 1, side 13, blir det for budsjettformål i Rikstrygdeverket laget over-
sikter over erstattede sykepengetilfeller (+ sykepengedager og utbetalt beløp) i kalender-
året. En del av disse opplysningene er interessante for inntektsstatistikk

5) Opplysninger om erstattede sykepengetilfeller og -dager i året vil være et bedre mål for
å analysere endringer i sykelighet over årene enn avsluttede tilfeller i året. En even-
tuell omlegging av Rikstrygdeverkets statistikk fra avsluttede til erstattede tilfeller
i året, ville også gi større muligheter for å fastlegge en risikobestand, jfr. pkt. 1,
ovenfor

3. STØNAD UNDER ARBEIDSLØSHET (KAP. 4 I FOLKETRYGDLOVEN)

3.1. Sentrale bestemmelser i folketrygdlovgivningen 

Stønad under arbeidsløshet administreres sentralt av Arbeidsdirektoratet, og de fleste stønads-

sakene blir behandlet av de lokale arbeidskontorene. Stønad under arbeidsløshet som dekkes over folke-

trygdens l) budsjett, er

- dagpenger

- stønad under arbeidsløshet til fiskere og fangstmenn

- statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

Dagpengeordningen skal omtales nærmere. De to andre ordningene er beløpsmessig forholdsvis

ubetydelige.

Dagpenger

Dagpenger gis i første rekke til trygdet som har hatt arbeid i annens tjeneste, men kan også

på spesielle vilkår tilstås trygdet over 64 år som har drevet selvstendig næringsvirksomhet.

Rett til dagpenger har trygdet som er arbeidsfør, arbeidsløs uten egen skyld, og som står til-

meldt den offentlige arbeidsformidling som reell arbeidssøker. Dessuten må den trygdede som hoved-

regel ha hatt en arbeidsinntekt opptjent i siste avsluttede kalenderår eller i gjennomsnitt i de tre

siste avsluttede kalenderår, som utgjør minst 75 prosent av grunnbeløpet på det tidspunkt kravet om

dagpenger settes fram. Arbeidsinntekten skal være opptjent i privat eller offentlig tjeneste her i

landet eller på norske skip i utenriks fart. For personer over 64 år som har drevet selvstendig virk-

somhet, likestilles inntekt av slik virksomhet med inntekt av arbeid i annens tjeneste.

1) Før 1982 ytet folketrygden også forskjellige former for tilskudd og hjelp til arbeidsløse, f.eks.
til dekning av utgifter i samband med reise og flytting og etablering på nytt arbeidssted, dekning av
utgifter under opplæring med sikte på høvelig arbeid etc. Fra og med 1982 blir disse utgiftspostene
dekket over statsbudsjettet, (Kommunal- og arbeidsdepartementets budsjett).
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Dagpengenes størrelse beregnes på grunnlag av den inntekt som den trygdede har hatt i det

siste avsluttede kalenderår før søknad om dagpenger settes fram, eller på grunnlag av gjennomsnittts-

inntekten for de tre siste avsluttede kalenderår dersom denne er høyere. I beregningsgrunnlaget inngår

foruten arbeidsinntekt, utbetalte dagpenger under arbeidsløshet og sykepenger på grunnlag av arbeid i

annens tjeneste. Inntekten for de aktuelle kalenderår justeres i forhold til de endringer som er skjedd

i folketrygdens grunnbeløp etter det år inntekten er opptjent/ervervet.

Dagpengene utgjør pr. dag (ikke søndager) 2 promille av årsinntekten (beregningsgrunnlaget).

Det ytes imidlertid ikke dagpenger for den delen av inntekten som overstiger 12 ganger grunnbeløpet.

For den delen av inntekten som ligger mellom 8 og 12 ganger grunnbeløpet, medregnes bare en tredjedel.

Det gis på visse vilkår tillegg til dagpenger for hvert forsørget barn under 18 år. Til trygdet som

har hevet dagpenger eller dagpenger og stønad under opplæring i tilsammen mer enn 8 uker i opptjenings-

året for ferie, ytes et ferietillegg med 9,5 prosent av utbetalte dagpenger inklusive forsørgertillegg.

Dagpenger kan som hovedregel ytes i inntil 40 uker i kalenderåret. Personer i aldersgruppen

64-67 år får dagpenger uten tidsbegrensning så lenge de vanlige vilkår er oppfylt. Etter fylte 67 år

er stønadstiden 13 uker i kalenderåret for helt eller delvis arbeidsløse som ikke har full alders-

pensjon. Trygdet som har full alderspensjon eller som har fylt 70 år, har ikke rett til dagpenger.

Retten til dagpenger kan også bortfalle av andre grunner, f.eks. når den trygdede har lønn, nekter å

ta tilbudt arbeid etc. Departementet kan imidlertid fastsette regler. om avvik fra disse bestemmelsene.

3.2. Omfanget av ordningen med stønad under arbeidsløshet. Rikstrygdeverkets statistikk 

I 1980 ble det utbetalt ca. 1 037 millioner kroner over folketrygdens budsjett til arbeids-

løshetsstønad, og av dette beløpet utgjorde utgiftene til dagpenger vel 55 prosent. Summariske tall-

oppgaver for arbeidsløshetsstønad splittet på ulike stønadsformer som dagpenger, reisehjelp 1) , kurs-

stønad l) etc., publiseres i Rikstrygdeverkets årsmelding og kvartalsstatistikk.

Rikstrygdeverkets EDB-baserte registreringssystem for korttidsytelser (korttidssystemet), har

noen få individualopplysninger for mottakere av dagpenger ved arbeidsløshet. Opplysningene som over-

føres fra arbeidsformidlingen via trygdekontorene, er

- trygdekontornummer

- fødselsnummer

- utbetalt beløp i dagpenger, oppgitt pr. uke eller pr. 14. dag

Disse opplysningene blir ikke nyttet som underlag for statistikk, men Arbeidsdirektoratet

nytter talloppgavene i noen grad i sitt arbeid. Dette gjelder kanskje spesielt noen tabeller som

Rikstrygdeverket utarbeider for Arbeidsdirektoratet hvert kvartal/år og som viser dagpengebeløp og

tallet på arbeidsløse fordelt etter kommune, stønadsmottakers alder og kjønn, og varighet av tilfellet

(antall uker). Disse tabellene er imidlertid basert kun på opplysninger innhentet ved de trygdekon-

torene som er tilknyttet INFOTRYGD-systemet.

3.3. Merknader

En utbygging av korttidssystemet i retning av å registrere bl.a. tallet på dagpengedager og

flere personkjennemerker synes interessant. Opplysningene i korttidssystemet ville da gi grunnlag

for å utarbeide statistikk som kunne være et vesentlig supplement til arbeidsmarkedsstatistikken.

Enkobling av opplysningene til annen statistikk, f.eks. opplysninger om attføringshjelp, ville også

gi grunnlag for interessante analyser.

Rikstrygdeverket har på nåværende tidspunkt ingen planer om en slik utbygging. Dette er

vurdert både ut fra ressurshensyn og også ut fra det forhold at det er Arbeidsdirektoratet som

administrerer og har ansvaret for ordningen med arbeidsløshetsstønad. Spørsmålet om overføring av

dagpengeberegningene til trygdeetaten er imidlertid nå tatt opp, og Rikstrygdeverkets framtidige

holdning til en eventuell utbygging av systemet synes å være avhengig av hvilken beslutning som tas

i denne saken.

1) Tall i Rikstrygdeverkets statistikk til og med året 1981, se note 1, side 15.
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4. ATTFØRINGSSTØNAD (KAP. 5 I FOLKETRYGDLOVEN)

4.1. Sentrale bestemmelser i folketrygdlovgivningen 

Som vilkår for rett til attføringsstønad gjelder som hovedregel at den trygdede må oppholde

seg her i landet og ha vært trygdet i minst 3 år umiddelbart før krav om stønad settes fram. Kravet

til trygdetid er likevel bare ett år dersom den trygdede i denne tiden har vært fysisk og psykisk i

stand til å utføre et normalt arbeid. Krav om trygdetid faller bort ved yrkesskade.

Attføringsstønad kan gis i form av

- attføringshjelp, dvs. hjelp til finansiering av attføringstiltak, og

- attføringspenger

Attføringshjelp

Attføringshjelp ytes hvis den trygdede på grunn av sykdom, skade eller lyte har varig ned-

satt ervervsevne eller vesentlig innskrenkede muligheter ved valg av yrke eller arbeidsplass, og hvis

hjelp er nødvendig og hensiktsmessig for å sette ham i stand til å skaffe seg eller beholde passende

arbeid, (yrkesmessig attføring). Videre ytes attføringshjelp til bedring av den alminnelige funksjons-

evnen til trygdet som har vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av varig sykdom, skade eller

lyte, uten hensyn til om hjelpen har betydning for ervervsmulighetene.

Attføringshjelp kan gis for å dekke utgifter til opphold, undersøkelse, trening og behandling

i sosialmedisinsk avdeling ved sykehus eller i godkjent attføringsinstitusjon, og til opplæring,

trening og arbeidstilvenning ved skole, kurs, bedrift o.l. Det kan dessuten ytes tilskudd og/eller lån

til finansiering av attføringstiltak som f.eks.

- Kjøp av tekniske hjelpemidler, f.eks. rullestol, løfteanordninger for bevegelseshemmede etc.

- Kjøp av bil. Trygdede som er blitt funksjonshemmet etter fylte 70 år får ikke tilskudd/lån
til kjøp av transportmiddell)

- Dekning av utgifter til flytting i forbindelse med yrkesmessig attføring

- Dekning av utgifter til flytting av familie med funksjonshemmet barn til sted der barnet
kan få bedre behandling og/eller opplæring

- Hjelp til å starte egen næringsvirksomhet. Forutsetningen for tilskudd/lån er at dette er
eneste mulighet for den trygdede til å skaffe seg arbeid

Attføringspenger

Attføringspenger ytes i følgende tilfeller, pkt. i-iii, nedenfor:

i) Til en trygdet som har rett til sykepenger, ytes attføringspenger fra det tidspunkt
sykepenger har vært utbetalt i 3122) dager, men bare for den tiden trygdede fortsatt er
arbeidsufør og får sykebehandling med utsikt til bedring av ervervsevnen

ii) Til en trygdet som er 16 år eller mer, og som ikke har rett til sykepenger, ytes att-
føringspenger på samme vilkår som under pkt. i, fra det tidspunkt trygdede har vært
arbeidsufør uavbrutt i 52 uker

iii) I den tid en trygdet gjennomgår aktive attføringstiltak 3) , og i eventuell ventetid
før aktiv attføring kan iverksettes, før høvelig arbeid kan skaffes eller før uføre-
pensjon kan tilstås

Attføringspenger tilstås personer i alderen 16-66 år, og består av grunnpensjon, tilleggs-

pensjon, kompensasjonstillegg og eventuelle forsørgingstillegg. Det ytes ikke særtillegg til att-

føringspengene, men for øvrig skal attføringspengene svare til uførepensjon med tillegg for ektefelle

og barn.

1) Annen type attføringshjelp med utsikt til bedring av den alminnelige funksjonsevnen kan imidlertid
gis til personer som er blitt uføre etter fylte 70 år. 2) Se note 3, side 8. 3) Fra 1. mai 1981 er
det innført rett til sykepenger også i den tiden en trygdet gjennomgår yrkesmessig attføring. Dersom
en trygdet samtidig fyller vilkårene for rett til sykepenger og attføringspenger, utbetales bare den
høyeste av ytelsene.
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Attføringspenger faller bort 

- hvis den trygdede får rett til uførepensjon eller alderspensjon

- i den utstrekning den trygdede mottar tilsvarende stønad etter folketrygdens kapittel 10
(etterlattestonad), §11-9 (etterlattestonad ved yrkesskade) eller kapittel 12 (ytelser
til ugifte, skilte og separerte forsørgere)

- i den utstrekning den trygdede får kontantstønad for samme skade (sykdom) etter lovene om
yrkesskadetrygd eller krigspensjonering

- i det tidsrom den trygdede utholder straff eller sikring i institusjon

4.2. Omfanget av ordningen med attføringsstønad 

I 1980 ble det utbetalt i alt 967 millioner kroner i attføringsstønad. Attføringspengene

utgjorde 78 prosent av utgiftene til attføringsstønad, lån 3 prosent og annen hjelp/tilskudd til

attføringstiltak 19 prosent, tabell 2.

Tallet på attføringspengetilfeller som ble avsluttet i 1980 var vel 17 000. Tallet på att-

føringspengetilfeller som ikke var avsluttet pr. 31. desember 1980 var ca. 22 400. Av disse var

58 prosent påbegynt i 1980, 24 prosent i 1979, 9 prosent i 1978 og 9 prosent i 1977 eller tidligere.

Tallet på attføringspengetilfeller som det er foretatt utbetaling til i hele 1980 eller i

deler av 1980 er ca. 39 400. Dette tallet refererer til en total utbetaling i 1980 på 755 millioner

kroner, (tabell 2), og gjennomsnittlig utbetalt beløp pr. tilfelle som det er utbetalt attførings-

penger til i 1980, er ca. 19 200 kroner.

Tabell 2. Folketrygdens utgifter til attføringsstønad. Mill. kroner. 1980

Millioner
kroner

Prosent 	 Prosent

Attføringsstønad i alt  
	

967 	 100

Attføringshjelp, dvs. hjelp til finansiering av
attføringstiltak  	 212 	 22 	 100

Av dette:

Lån  	 28 	 3 	 13

Annen hjelp/tilskudd  	 184 	 19 	 87

Attføringspenger  	 755 	 78 	 100

Attføringspenger under medisinsk behandling  	 413 	 43 	 55

Attføringspenger under ervervsmessig attføring
og i ventetid  	 342 	 35 	 45

4.3. Rikstrygdeverkets statistikk 

4.3.1. Statistikk for attføri ngshlel  p,  dvs. hjelp til finansiering av attføringstiltak Logså tilskudd/
lån

Statistikk over ytelser eller hjelp til finansiering av attføringstiltak framgår av:

i) Rikstrygdeverkets regnskapsstatistikk

ii) Oversikter utarbeidd på grunnlag av manuelt innhentede oppgaver fra trygdekontorene
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i) Regnskapsstatistikken omfatter gjennomsnittlig utgiftsbeløp pr. kvartal/år for de konti i

trygdekontorenes regnskaper hvor ytelser til finansiering av attføringstiltak, tilskudd og lån blir

ført. Eksempler på slike konti er hjelp til opphold, opplæring m.v., tilskudd til erverv, reiser m.v.,

og lån til bil, bilutstyr. Tall fra regnskapsstatistikk publiseres i Rikstrygdeverkets årsmelding og

kvartalsstatistikk.

ii) Oversikter utarbeidd på grunnlag av manuelt innhentede oppgaver fra trygdekontorene  gir

opplysninger om tallet på tilfeller med tilskudd og/eller lån og utbetalt beløp pr. år til finansiering

av attføringstiltak. Statistikken utarbeides årlig og publiseres i Rikstrygdeverkets årsmelding.

Som ett tilfelle er regnet et tilskudd og/eller et lån som enten helt eller delvis er utbetalt

i kalenderåret. Utbetalt beløp er det tilskudd og/eller lån som er utbetalt i året for tilfellet.

Statistikken gir opplysninger om tallet på tilfeller (og beløp) for de enkelte attføringsformålene,

f.eks. for kjøp av tekniske hjelpemidler, kjøp av transportmidler, igangsetting av egen virksomhet

etc. Det er videre skilt mellom tilfeller med sikte på å komme i gang med et erverv og tilfeller med

formål å bedre den alminnelige funksjonsevnen.

Opplysningene til statistikken innhentes en gang i året på skjema fra trygdekontorene. På

skjemaet fra hvert trygdekontor blir tallet på tilfeller og utbetalt beløp ført opp som sumtall for

året for de ulike attføringsformålene.

4.3.2. Statistikk for attføringspenger

Statistikk for attføringspenger og attføringspengetilfeller framgår av:

i) Rikstrygdeverkets regnskapsstatistikk

ii) Statistikk basert på opplysninger om det enkelte attføringspengetilfellet

iii) Statistikk for attføringspengetilfeller basert på summariske opplysninger

i) Rikstrygdeverkets regnskapsstatistikk. Som for attføringshjelp, gir Rikstrygdeverkets

regnskapsstatistikk oversikt over utbetaling pr. kvartal/år til attføringspenger. I regnskapet er

det skilt mellom attføringspenger som gis under medisinsk behandling og attføringspenger som gis

under ervervsmessig attføring eller i ventetid. Regnskapsstatistikken for attføringspenger publiseres

i Rikstrygdeverkets kvartalsstatistikk og årsmelding.

ii) Statistikk basert på opplysninger om det enkelte attføringspengetilfellet  blir utarbeidd

årlig og er en statistikk over avsluttede attføringspengetilfeller i løpet av året. Statistikken pub-

liseres i Rikstrygdeverkets kvartalsstatistikk, årsmelding og i vedlegg til denne meldingen.

Enheten som det gis opplysninger om på rapportskjemaene fra trygdekontorene til Rikstrygdeverket

er avsluttet 1) attførin senetilfelle. Følgende kjennemerker blir registrert:9 p 9 	 9 	 9

- Fødselsnummer (for personen attføringspengetilfellet gjelder for)

- Hjemmel for ytelsen. (Kjennemerkeverdier er f.eks. "medisinsk behandling", "ervervsmessig
attføring", "i ventetid for attføring" etc. Det er hjemmel for ytelsen ved avslutningen av
attføringspengetilfellet som blir registrert. Dersom hjemmelen har skiftet en eller flere
ganger i attføringsperioden, blir også siste hjemmel før avslutningshjemmelen registrert)

- Bortfallsgrunn. (Kjennemerkeverdfer er f.eks. "har fått uførepensjon eller alderspensjon",
"dad", "er kommet i arbeid" etc.)

- Skadeår for yrkesskade

- Uredusert dagsats ved siste utbetaling. Kroner

- Antall dager med attføringspenger

- Antall forsørgelsestillegg ved attføringsperiodens avslutning, spesifisert for henholdsvis
ektefelle og barn

- Antall dager med attføringspenger i godkjent attføringsinstitusjon

- Ekteskapelig status (ugift, gift, enke/enkemann, skilt/separert)

- Trygdekontornummer

1) Rikstrygdeverket lager også oversikter hvert kvartal/år over tallet på erstattede attføringspenge-
tilfeller, tallet på stønadsdager for disse tilfellene og utbetalt attføringspengebeløp. Med erstattede 
tilfeller mener en de attføringspengetilfeller som det er foretatt utbetaling til i henholdsvis
kvartalet/året. Disse versiktene blir imidlertid bare nyttet til budsjettformål og inngår ikke i
Rikstrygdeverkets statistikk.
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Oversikten nedenfor (pkt. a-d), gir en oversikt over de tabellene som blir kjørt ut og publi-

sert av Rikstrygdeverket.

a) Avsluttede attføringspengetilfeller i året

fordelt marginalt etter

- fylke

- kjønn

- hjemmel for ytelsen ved avslutning

- personens alder ved avslutningen av attføringspengetilfellet

- personens alder ved utgangen av året

- opphold i/utenfor attføringsinstitusjon

- varighet av attføringspengetilfellet

- dagsats (inkl. forsørgelsestillegg)

fordelt simultant etter

- fylke og kjønn

- fylke og hjemmel for ytelsen

- kjønn, personens alder ved avslutningen av attføringspengetilfellet og tilfellets varighet

- kjønn, personens alder ved utgangen av året og dagsats

- kjønn og opphold i/utenfor attføringsinstitusjon

- kjønn, personens alder ved utgangen av året og hjemmel for ytelsen

b) Gjennomsnittlig antall dager (stønadsdager) pr. avsluttet attføringspengetilfelle i året

i grupper for

- kjønn

- personens alder ved utgangen av året

- hjemmel for ytelsen ved avslutning

- opphold i/utenfor attføringsinstitusjon

- kjønn, personens alder ved utgangen av året og hjemmel for ytelsen

- kjønn og opphold i/utenfor attføringsinstitusjon

c) Avsluttede attføringspengetilfeller i året når attføringspengene er gitt i ventetid eller

under opplæring

fordelt marginalt etter

- kjønn

- personens alder ved utgangen av året

- bortfallsgrunn

fordelt simultant etter

- kjønn og bortfallsgrunn

- personens alder ved utgangen av året og bortfallsgrunn

Avsluttede attføringspengetilfeller i året m/forsørgelsestillegg

fordelt marginalt etter

- kjønn

- dagsats (inkl. forsørgelsestillegg)

- type forsørgelsestillegg (for ektefelle/_ barn 1) )

fordelt simultant etter

- kjønn, dagsats og type forsørgelsestillegg

1) Det er også gitt opplysninger om tallet på barn som er forsørget.
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iii) Statistikk for attføringspengetilfeller basert på summariske opplysninger. Denne stati-

stikken bygger på manuelt innhentede oppgaver fra trygdekontorene, og gir oversikt over tallet på att-

føringspengetilfeller som ikke er avsluttet ved utgangen av året. Ved registreringen blir attførings-

pengetilfellene delt inn i grupper etter hvilket år attføringspengetilfellet ble påbegynt. Alle att-

føringspengetilfeller som er seks år eller eldre blir slått sammen i én gruppe.

Grunnlaget for denne statistikken innhentes en gang hvert år og ved publiseringen blir det

også gitt fylkesvise oversikter. Resultatene publiseres i Rikstrygdeverkets årsmelding og i vedlegg

til denne meldingen.

4.4. Merknader

Rikstrygdeverkets statistikk for avsluttede attføringspengetilfeller i året, (jfr. avsn. 4.3.2.,

pkt. ii), er interessant. Spesielt gjelder dette fordelingene etter kjennemerkene bortfallsgrunn,

hjemmel for ytelsen og personens alder. Tilføring av flere kjennemerker kan likevel heve kvaliteten på

og anvendeligheten av denne statistikken. Kjennemerket "type bosted" kunne f.eks. være en meget in-

teressant tilleggsinformasjon.

5. STØNAD VED YRKESSKADE (KAP. 11 I FOLKETRYGDLOVEN)

5.1. Sentrale bestemmelser i folketrygdlovgivningen 

Folketrygdens bestemmelser om stønad ved yrkesskade, gjelder yrkesskade inntruffet etter 

31. desember 1970. Yrkesskader inntruffet for 1. januar 1971 gir rett til ytelser etter lov om yrkes-

skadetrygd av 1958, men utgiftene dekkes av folketrygden. I dette avsnittet skal vi gjennomgå folke-

trygdlovens sentrale bestemmelser om stønad ved yrkesskade. Den gamle loven om yrkesskadetrygd vil

ikke bli omtalt.

Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke. Visse yrkes-

sykdommer, klimatsykdommer og epidemiske sykdommer blir også regnet som yrkesskader.

De persongrupper som har rett til spesielle ytelser når de blir rammet av yrkesskade er

arbeidstakere, manntallsførte fiskere og fangstmenn, lott-takere ombord på fiske- eller fangstfartøy

og redere i stilling ombord på norsk fartøy over en viss tonnasje. Andre grupper som også omfattes

av loven, er bl.a. norske militærpersoner, studenter og skoleelever, utskrevne brannmannskaper og

personer som er i ferd med å søke å redde menneskeliv eller avverge større kulturelle eller materielle

tap. Selvstendig næringsdrivende som i sin ervervsmessige virksomhet har en antatt årlig arbeidsinn-

tekt som overstiger grunnbeløpet i folketrygden, kan tegne frivillig trygd. Frivillig trygd opphører

ved fylte 67 år.

Som hovedregel ytes stønad ved yrkesskade bare dersom skaden er påført mens vedkommende var i 

arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. (For studenter og skoleelever skal skaden være påført på

undervisningsstedet i undervisningstiden). Noen yrkesgrupper regnes imidlertid for å være i arbeid

sammenhengende i tidsrommet fra arbeidsforholdet begynner til det opphører. Dette gjelder f.eks.

ansatte ombord på skip på 100 brutto registertonn eller mer, flyvende personell og vernepliktige per-

soner. For den som er ansatt på skip som nevnt, medregnes i denne forbindelse også tid under reise

til eller fra fartøyet, dersom reisen bekostes av statskassen eller rederen.

Stønad som kan ytes ved yrkesskade etter folketrygdens bestemmelser er

- sykestønad

- grunnstønad o5 hjelpestønad

- attføringsstønad

- uførepensjon

- yrkesskadeerstatning

- etterlattestønad
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Sykestønad

Under sykebehandling har den yrkesskadede krav på sykestønad etter folketrygdens vanlige regler,

se avsnitt 2, foran. Det finnes likevel visse særbestemmelser. Under sykdom som skyldes yrkesskade,

ytes full godtgjørelse for utgifter til bl.a. legehjelp, fysikalsk behandling, forbindingssaker, medi-

siner og for utgifter til anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av proteser og andre hjelpemidler som

kan bøte på følgene av skaden. For at en arbeidstaker skal få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren,

gjelder generelt at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minst to uker før han blir arbeidsufør, (avsnitt

2). Kravet om at arbeidsforholdet må ha vart i to uker, gjelder ikke ved yrkesskade.

Grunnstønad og hjelpestønad

Grunnstønad og hjelpestønad ytes som ved annen uførhet. I helt spesielle tilfelle kan det

imidlertid ytes høyere hjelpestønad ved yrkesskade.

Attføringsstønad

Attføringsstønad ytes stort sett etter de vanlige reglene, dvs. som om uførheten hadde hatt

en annen årsak enn yrkesskade. Vilkårene om opphold i riket og minst trygdetid, se avsnitt 4 om

attføringsstønad, gjelder imidlertid ikke ved yrkesskade. Attføringspenger beregnes på samme grunnlag

som en uførepensjon ved yrkesskade.

Uførepensjon

Dersom arbeidsevnen er nedsatt etter at sykebehandling/attføring er avsluttet, kan det bli

aktuelt å yte uførepensjon. Uførepensjon ved yrkesskade ytes etter bestemmelsene i folketrygdens

kapittel 8, men med de tillempningene som er nevnt nedenfor.

Ved tilståelse av uførepensjon ved yrkesskade settes ingen vilkår om minste trygdetid, minste

antall poengår og opphold i landet. Det betyr at grunnpensjonen ikke reduseres på grunn av manglende

trygdetid, og at tilleggspensjonen ikke reduseres på grunn av manglende opptjeningstid. Den antatte

årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet skal legges til grunn ved beregning av tilleggspensjonen

dersom denne inntekten gir grunnlag for en høyere pensjon enn den pensjonen som beregnes etter de

vanlige reglene, (folketrygdlovens kapittel 8). Uførepensjon ved yrkesskade ytes selv om arbeids-

evnen ikke er varig nedsatt, så lenge den er nedsatt med minst 15 prosent. Med unntak for skoleelever

og studenter ytes også uførepensjon når den skadede er under 16 år. Forsorgingstillegg for  ektefelle

ytes bare i den utstrekning slikt tillegg ville bli gitt dersom uførheten hadde hatt en annen årsak

enn yrkesskade.

Dersom uføregraden blir endelig fastsatt til mindre enn 30 prosent, skal pensjonen løses ut en

gang for alle, (engangsutbetaling). Størrelsen på utløsningsbelopet varierer etter bestemte regler

med størrelsen på uføregraden.

Uførepensjonen opphører når den trygdede ved fylte 67 år får rett til alderspensjon. Alders-

pensjonen skal ikke være lavere enn den uførepensjonen trygdede hadde ved fylte 67 år.

Yrkesskadeerstatning

Trygdet som ved yrkesskade blir påført varig og betydelig skadefølge av medisinsk art, har

rett til årlig yrkesskadeerstatning som løper så lenge den trygdede lever. Yrkesskadeerstatningen

fastsettes på grunnlag av skadens medisinske art og størrelse, men erstatningen er begrenset oppover

til 75 prosent av grunnbelopet. Dersom den skadede ønsker det, skal kapitalverdien av yrkesskade-

erstatningen utbetales som engangsbeløp.

Etterlattestønad

Ved dødsfall som følge av yrkesskade, ytes stønad til etterlatte etter bestemmelsene i

folketrygdlovens kapittel 10, men med de tillempningene som er nevnt nedenfor.

Pensjon til gjenlevende ektefelle ytes uten hensyn til ekteskapets varighet. Pensjon kan

også gis til person som ikke var gift med avdøde, men som har omsorg for avdødes barn og som var

underholdt av avdøde. Barnepensjon kan tilstås også etter at et barn er fylt 18 år, men ikke utover
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den måned da barnet fyller 21 år. Ved tilståelse av pensjon til etterlatte gjelder for øvrig de sær-

bestemmelsene som gir unntak for minste trygdetid, minste antall poengår etc., som omtalt ovenfor i

forbindelse med uførepensjon.

5.2. Omfanget av ordningen med stønad ved yrkesskade. Rikstrygdeverkets statistikk 

Bare enkelte av de ytelsene som blir gitt ved yrkesskade spesifiseres i Rikstrygdeverkets

regnskapsstatistikk. Dette gjelder ytelser til løpende yrkesskadeerstatning og stønader som blir

utbetalt som engangsbeløp ved utløsning av yrkesskadepensjon og yrkesskadeerstatning. For andre

ytelser skilles det ikke i regnskapet mellom utbetalinger ved yrkesskade og . utbetalinger ved annen

sykdom eller skade. På grunnlag av regnskapsstatistikken kan det således ikke lages noen fullstendig

spesifikasjon av alle utgifter som trygden har på grunn av yrkesskade. Utbetalinger til yrkesskade-

pensjon etter lov av 1958, fares imidlertid på egen konto i regnskapet. For 1980 utgjorde dette beløpet

vel 105 millioner kroner, og tallet på personer med pensjon etter lov av 1958, var ved utgangen av 1980

ca. 6 200 uføre og ca. 2 900 enker.

Opplysninger om meldte yrkesskader i året blir hvert år samlet inn og bearbeidd av Rikstrygde-

verket, men bare en liten del av statistikken blir publisert. Den siste offisielle og relativt detal-

jerte statistikk for yrkesskader er for året 1977. For seinere år er det tatt inn bare noen hovedtall

i Rikstrygdeverkets årsmelding.

I årsmeldingen for 1980 er det f.eks. gitt opplysninger om tallet på meldte yrkesskader fordelt

etter næring, og tallet på meldte arbeidsulykker (yrkesskader 	 yrkessykdommer) fordelt etter nærings-

gruppe og skadeårsak. Meldte skader i alt i den pliktige trygd i 1980 var knapt 16 000. Av disse

gjaldt ca. 12 600 arbeidstakere, ca. 2 800 skoleelever og studenter og vel 500 militærpersoner. Ca.

3 100 personer var frivillig trygdet, og av disse var 40 utsatt for yrkesskade i 1980. Småskader, dvs.

skader med arbeidsudyktighet under 11 dager, er med visse unntak ikke tatt med i statistikken.

Mangelfull rapportering til trygdekontorene om yrkesskader, og derav redusert datakvalitet, er

årsaken til at Rikstrygdeverket ikke har laget en detaljert offisiell yrkesskadestatistikk etter 1977.

Det statistiske grunnlagsmaterialet som løpende samles inn og bearbeides av Rikstrygdeverket, også

etter 1977, synes imidlertid i mange henseende interessant, og skal kort omtales.

Med hjemmel i lov om folketrygd, §18-2, har alle arbeidsgivere meldeplikt for yrkesskader.

Skademeldingene sendes arbeidsstedets trygdekontor, som er pålagt å kontrollere meldingen og innhente

nærmere opplysninger hvis blanketten er mangelfullt utfylt. Trygdekontorene skal i visse tilfeller

innhente skademelding fra arbeidsgiver dersom de blir klar over at det har inntruffet en  yrkesskade

som ikke er meldt. Skademeldinger skal innhentes for skader som har ført til død eller når syke-

meldingsperioden har vart mer enn 10 dager, samt for visse andre skader som tannskader, yrkessykdom

og øyenskader, uansett skadekurens varighet.

Det er først når sykepengeperioden er avsluttet at trygdekontorene sender skademeldingene til

Rikstrygdeverket for statistisk bearbeidelse. Dette betyr at en del av de skadetilfellene som inngår

i statistikken som meldte skader i ett bestemt kalenderår, kan være inntruffet i foregående år. Ved

dødsfall på grunn av yrkesskade skal melding sendes fra trygdekontorene til Rikstrygdeverket snarest

mulig.

De viktigste opplysningene som gis på skademeldingene og som blir bearbeidd av Rikstrygdeverket

er

- skadedes fødselsdato/-alder

- skadedes kjønn

- skadedes yrke

- skadedes nasjonalitet

- arbeidsgivers næring (iflg. Standard for næringsgruppering)

- trygdekontornummer (ut fra denne opplysningen er fylke det laveste geografiske spesifikasjons-
nivå i statistikken)

- skadeårsak (f.eks. skader av motor, arbeidsmaskin, elektrisk strøm, fall til lavere nivå etc.
Det blir dessuten nyttet koder som skiller mellom arbeidsulykker og yrkessykdom)

- skadekurens lengde
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- type maskin som har forårsaket ulykken (f.eks. landbruksmaskin, næringsmiddelmaskin etc.)

- tid og sted for ulykken

- om ulykken har medført død

Publikasjonen "Yrkesskader i folketrygden - meldt i 1977" er den siste omfattende statistikk

for yrkesskader fra Rikstrygdeverket. Publikasjonen gir en del meget interessante tabelloppstillinger

etter de kjennemerker som er nevnt ovenfor. Publikasjonen omfatter bare pliktig trygdede og meldte

skader hvor skadekuren har vart i 11 dager eller mer. Vedrørende skadekurens lengde, er det unntak

for bl.a. tannskader og øyeskader.

For meldte skader hvor skadekuren har vart under 11 dager og hvor skaden har ført til sykehus-

opphold eller utbetaling av sykepenger, sender trygdekontorene årlig inn samlet summarisk oppgave til

Rikstrygdeverket. Men som en følge av manglende detaljinformasjon om det enkelte skadetilfelle, vil

disse opplysningene beklageligvis ikke kunne nyttes som underlag for en interessant yrkesskadestati-

stikk. Omfanget av disse skadene er ikke lite. 11977 ble det meldt ca. 12 500 slike skader til

Rikstrygdeverket.

5.3. Merknader

Statistikk for yrkesskader kan være et viktig supplement til levekårsstatistikk generelt og

til arbeidsforhold og arbeidsmiljø spesielt.
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