
Orientering til melderen

NAV 13-10.01 Bokmål Fastsatt 01.2014 

I Når skal skjemaet brukes?
Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige personskader som skjer på undervisningsstedet i under-
visningstiden. Skjemaet skal bare brukes for elever/studenter.

II Når skal skjemaet ikke brukes?
Dersom skade eller sykdom gjelder personale ved skolen/undervisningsstedet skal skjema 
NAV 13-07.05 benyttes.

III Hva er yrkesskade?
Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en ulykke som skjer på 
undervisningsstedet i undervisningstiden. Med ulykke mener man en plutselig og uventet ytre påkjen-
ning eller belastning som ligger utenfor rammen av en ordinær undervisningssituasjon.

Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade. Du finner mer informasjon om dette i egen forskrift om 
yrkessykdommer på NAVs internettsider www.nav.no.
Det er NAV som avgjør om skaden eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade/yrkessykdom.

IV Meldeplikt mv.
Arbeidsgiver og andre i tilsvarende stilling (bl.a. rektorer) er pålagt meldeplikt til NAV. Dette står i 
§ 13-14 i folketrygdloven.
Melding skal også sendes hvis NAV eller den skadede ber om det (foresatte dersom eleven er under 
18 år).  Melding bør sendes så fort som mulig og seinest innen ett år.

V Hvor skal skjemaet sendes?
Eksemplar nr 1, sender du til den adressen  som fremkommer på førstesidearket  som skrives ut fra 
vedleggsveilederen. Du beholder eksemplar 2. Eksemplar 3 og orientering til den skadede leveres til 
eleven/studenten. Hvis den skadede er under 18 år sendes dette til foresatte.

VI Utfylling av skjemaet
Alle spørsmål må besvares så nøyaktig som mulig. Det er viktig at elevens/studentens fødselsnum-
mer fylles ut og at vedkommendes bostedskommune angis dersom dette er en annen kommune enn 
der hvor skolen/undervisningsstedet ligger eller eleven/studenten oppholder seg.
Ved angivelse av hvor ulykken inntraff må det spesifiseres hvor ulykken inntraff dersom den inntraff 
andre steder enn på undervisningsstedet eller på skolefritidsordning (SFO), f.eks. under arrangement 
i skolens regi.
Bruk gjerne eget ark i tillegg om nødvendig.
Koder til bruk ved beskrivelse av skadeforløpet finnes på neste side.

FOLKETRYGDEN



A Type ulykke
A1 Støt/treff av gjenstand
A2 Sammenstøt/påkjørsel
A3 Velt
A4 Klemt/fanget
A5 Fall
A6 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand
A7 Elektrisk spenning
A8 Høy/lav temperatur
A9 Kjemikalier
A10 Eksplosjon, sprenging, brann
A11 Trusler om vold
A12 Påført voldsskade
A13 Annet

C Skadens art
C1 Bløtdelsskade uten sår (klemskade)
C2 Sårskade
C3 Tap av legemsdel
C4 Forstuing, forvridning
C5 Knokkelbrudd
C6 Varmeskade
C7 Kuldeskade
C8 Etsing
C9 Akutt forgiftning
C10 Psykiske ettervirkninger
C11 Annet

D Skadet kroppsdel
D1 Hode
D2 Ansikt
D3 Øye, venstre
D4 Øye, høyre
D5 Øre, venstre
D6 Øre, høyre
D7 Tenner
D8 Hals/nakke
D9 Rygg
D10 Ribben/skulderblad
D11 Brystkasse/lunger/hjerte /spiserør
D12 Mave/bekken/fordøyelsesorganer/

nyre/urinveier
D13 Skulder, venstre
D14 Skulder, høyre
D15 Arm/albue, venstre
D16 Arm/albue, høyre
D17 Håndledd, venstre
D18 Håndledd, høyre
D19 Hånd, venstre
D20 Hånd, høyre
D21 Fingre, venstre
D22 Fingre, høyre
D23 Hofte, venstre
D24 Hofte høyre
D25 Ben m/kne, venstre
D26 Ben m/kne, høyre
D27 Ankel, venstre
D28 Ankel, høyre
D29 Fot, venstre
D30 Fot, høyre
D31 Tær, venstre
D32 Tær, høyre
D33 Hele kroppen (allmenn forgiftning, 

allmenn nedkjøling, e.l.)
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Felt 3 skal fylles ut ved arbeidsulykke. Nedenfor følger koder
til bruk ved beskrivelse av skadeforløpet og skaden



A
1

Sted, dato, melderens stilling

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom 
påført elev/student

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

StatsborgerskapBosteds-/oppholdskommune

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

1 Opplysninger om den skadede 

2 Opplysninger om skolen /undervisningsstedet

6 Underskrift

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke

Navn Organisasjonsnummer

Kommune TelefonnummerAdresse

NAV 13-10.01 Bokmål Fastsatt 01.2014

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende  og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen. 
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Hvis du har kjennskap til om eleven/studenten har blitt undersøkt/fått behandling i forbindelse 
med det aktuelle skadetilfellet, ber vi deg oppgi navn og adresse på lege, legevakt, tannlege eller lignende. Bruk om nødvendig tilleggsark. 

Underskrift 

Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere 
koder, men du må oppgi den viktigste først

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom

Ulykkesdato og klokkeslett
I undervisningstiden

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

A Type ulykke
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

C Skadens art
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

D Skadet kroppsdel
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Annet,spesifiser

Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose) Når påvist (dag, måned, år)

Påvirkning som fremkalte sykdommen 

Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.

Hva bestod arbeidet/aktiviteten i da påvirkningen fant sted?

NeiJaDød av yrkes-
sykdommen?

Fødselsnummer (11 siffer)

Ulykken 
inntraff: På undervisningsstedet

På vei til / fra skole /undervisningssted 

På SFO

Eksemplar for NAV

FOLKETRYGDEN
Nullstill skjemaet før du lukker det

A1 Støt/treff av gjenstandA2 Sammenstøt/påkjørselA3 VeltA4 Klemt/fangetA5 FallA6 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstandA7 Elektrisk spenningA8 Høy/lav temperaturA9 KjemikalierA10 Eksplosjon, sprenging, brannA11 Trusler om voldA12 Påført voldsskadeA13 Annet

C1 Bløtdelsskade uten sår (klemskade)C2 SårskadeC3 Tap av legemsdelC4 Forstuing, forvridningC5 KnokkelbruddC6 VarmeskadeC7 KuldeskadeC8 EtsingC9 Akutt forgiftningC10 Psykiske ettervirkningerC11 Annet

D1	HodeD2	AnsiktD3	Øye, venstreD4	Øye, høyreD5	Øre, venstreD6	Øre, høyreD7	TennerD8	Hals/nakkeD9	RyggD10	Ribben/skulderbladD11	Brystkasse/lunger/hjerte/spiserørD12	Mave/bekken/fordøyelsesorganer/nyre/ 	urinveierD13	Skulder, venstreD14	Skulder, høyreD15	Arm/albue, venstreD16	Arm/albue, høyreD17	Håndledd, venstreD18	Håndledd, høyreD19	Hånd, venstreD20	Hånd, høyreD21	Fingre, venstreD22	Fingre, høyreD23	Hofte, venstreD24	Hofte høyreD25	Ben m/kne, venstreD26	Ben m/kne, høyreD27	Ankel, venstreD28	Ankel, høyreD29	Fot, venstreD30	Fot, høyreD31	Tær, venstreD32	Tær, høyreD33	Hele kroppen (allmenn forgiftning, allmenn 	nedkjøling, e.l.)



A
2

Sted, dato, melderens stilling

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom 
påført elev/student

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

StatsborgerskapBosteds-/oppholdskommune

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

1 Opplysninger om den skadede 

2 Opplysninger om skolen /undervisningsstedet

6 Underskrift

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke

Navn Organisasjonsnummer

Kommune TelefonAdresse

NAV 13-10.01 Bokmål Fastsatt 01.2014

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende  og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen. 
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Hvis du har kjennskap til om eleven/studenten har blitt undersøkt/fått behandling i forbindelse 
med det aktuelle skadetilfellet, ber vi deg oppgi navn og adresse på lege, legevakt, tannlege eller lignende. Bruk om nødvendig tilleggsark. 

Underskrift 

Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere 
koder, men du må oppgi den viktigste først

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom

Ulykkesdato og klokkeslett
I undervisningstiden

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

A Type ulykke
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

C Skadens art
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

D Skadet kroppsdel
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Annet,spesifiser

Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose) Når påvist (dag, måned, år)

Påvirkning som fremkalte sykdommen 

Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.

Hva bestod arbeidet/aktiviteten i da påvirkningen fant sted?

NeiJaDød av yrkes-
sykdommen?

Fødselsnummer (11 siffer)

Ulykken 
inntraff: På undervisningsstedet

På vei til / fra skole /undervisningssted 

På SFO

Dette eksemplaret skal 
melderen selv beholde

FOLKETRYGDEN

A1 Støt/treff av gjenstandA2 Sammenstøt/påkjørselA3 VeltA4 Klemt/fangetA5 FallA6 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstandA7 Elektrisk spenningA8 Høy/lav temperaturA9 KjemikalierA10 Eksplosjon, sprenging, brannA11 Trusler om voldA12 Påført voldsskadeA13 Annet

C1 Bløtdelsskade uten sår (klemskade)C2 SårskadeC3 Tap av legemsdelC4 Forstuing, forvridningC5 KnokkelbruddC6 VarmeskadeC7 KuldeskadeC8 EtsingC9 Akutt forgiftningC10 Psykiske ettervirkningerC11 Annet

D1	HodeD2	AnsiktD3	Øye, venstreD4	Øye, høyreD5	Øre, venstreD6	Øre, høyreD7	TennerD8	Hals/nakkeD9	RyggD10	Ribben/skulderbladD11	Brystkasse/lunger/hjerte/spiserørD12	Mave/bekken/fordøyelsesorganer/nyre/ 	urinveierD13	Skulder, venstreD14	Skulder, høyreD15	Arm/albue, venstreD16	Arm/albue, høyreD17	Håndledd, venstreD18	Håndledd, høyreD19	Hånd, venstreD20	Hånd, høyreD21	Fingre, venstreD22	Fingre, høyreD23	Hofte, venstreD24	Hofte høyreD25	Ben m/kne, venstreD26	Ben m/kne, høyreD27	Ankel, venstreD28	Ankel, høyreD29	Fot, venstreD30	Fot, høyreD31	Tær, venstreD32	Tær, høyreD33	Hele kroppen (allmenn forgiftning, allmenn 	nedkjøling, e.l.)



A
3

Sted, dato, melderens stilling

Melding om yrkesskade eller yrkessykdom 
påført elev/student

Den skadedes fullstendige etternavn og fornavn

StatsborgerskapBosteds-/oppholdskommune

Bostedsadresse eller oppholdsadresse i Norge

1 Opplysninger om den skadede 

2 Opplysninger om skolen /undervisningsstedet

6 Underskrift

3 Ulykke - opplysninger ved arbeidsulykke

Navn Organisasjonsnummer

Kommune TelefonAdresse

NAV 13-10.01 Bokmål Fastsatt 01.2014

5 Utfyllende beskrivelse
Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet, utløsende  og bakenforliggende årsaker/omstendigheter som førte til skaden eller sykdommen. 
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner. Hvis du har kjennskap til om eleven/studenten har blitt undersøkt/fått behandling i forbindelse 
med det aktuelle skadetilfellet, ber vi deg oppgi navn og adresse på lege, legevakt, tannlege eller lignende. Bruk om nødvendig tilleggsark. 

Underskrift 

Under A til D er det ønskelig at du oppgir flere 
koder, men du må oppgi den viktigste først

4 Sykdom - opplysninger ved mistanke om sykdom

Ulykkesdato og klokkeslett
I undervisningstiden

Gi nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet og av skaden i felt 5 nedenfor

A Type ulykke
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

C Skadens art
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

D Skadet kroppsdel
Koder - se orienteringen

Oppgi kode (eventuelt flere)

Annet,spesifiser

Yrkessykdommens art (oppgi om mulig diagnose) Når påvist (dag, måned, år)

Påvirkning som fremkalte sykdommen 

Varighet av påvirkningen (fom måned/år). Hvis flere perioder, oppgi alle.

Hva bestod arbeidet/aktiviteten i da påvirkningen fant sted?

NeiJaDød av yrkes-
sykdommen?

Fødselsnummer (11 siffer)

Ulykken 
inntraff: På undervisningsstedet

På vei til / fra skole /undervisningssted 

På SFO

Dette eksemplaret skal 
leveres den skadede 

FOLKETRYGDEN

A1 Støt/treff av gjenstandA2 Sammenstøt/påkjørselA3 VeltA4 Klemt/fangetA5 FallA6 Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstandA7 Elektrisk spenningA8 Høy/lav temperaturA9 KjemikalierA10 Eksplosjon, sprenging, brannA11 Trusler om voldA12 Påført voldsskadeA13 Annet

C1 Bløtdelsskade uten sår (klemskade)C2 SårskadeC3 Tap av legemsdelC4 Forstuing, forvridningC5 KnokkelbruddC6 VarmeskadeC7 KuldeskadeC8 EtsingC9 Akutt forgiftningC10 Psykiske ettervirkningerC11 Annet

D1	HodeD2	AnsiktD3	Øye, venstreD4	Øye, høyreD5	Øre, venstreD6	Øre, høyreD7	TennerD8	Hals/nakkeD9	RyggD10	Ribben/skulderbladD11	Brystkasse/lunger/hjerte/spiserørD12	Mave/bekken/fordøyelsesorganer/nyre/ 	urinveierD13	Skulder, venstreD14	Skulder, høyreD15	Arm/albue, venstreD16	Arm/albue, høyreD17	Håndledd, venstreD18	Håndledd, høyreD19	Hånd, venstreD20	Hånd, høyreD21	Fingre, venstreD22	Fingre, høyreD23	Hofte, venstreD24	Hofte høyreD25	Ben m/kne, venstreD26	Ben m/kne, høyreD27	Ankel, venstreD28	Ankel, høyreD29	Fot, venstreD30	Fot, høyreD31	Tær, venstreD32	Tær, høyreD33	Hele kroppen (allmenn forgiftning, allmenn 	nedkjøling, e.l.)
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I Hva er yrkesskade?
Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom som er forårsaket av en ulykke som skjer på 
undervisningsstedet i undervisningstiden.

Med ulykke mener man en plutselig og uventet ytre påkjenning eller belastning som ligger utenfor 
rammen av en ordinær undervisningssituasjon.

Visse sykdommer er likestilt med yrkesskade. Du finner mer informasjon om dette i egen forskrift om 
yrkessykdommer på NAVs internettsider.

I henhold til § 13-14 i folketrygdloven, er blant annet rektorer pålagt meldeplikt til NAV

• Skaden må meldes innen ett år etter at den skjedde.
• ”Senskader” kan også godkjennes.  Et eksempel på dette er tannbehandling etter fylte 18 år  
 når eleven ikke lenger benytter skoletannlegeordningen.

Mer om regelverket finner du på fagside om yrkesskade og yrkessykdom på NAVs nettsider
www. nav.no.

Det er NAV som avgjør om skaden eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade/yrkessykdom. 
Den som er skadet (eventuelt foresatte dersom eleven ikke er myndig) bør derfor kontrollere at 
 opplysningene som er gitt er riktige. Korrigeringer og eventuelle tilleggsopplysninger sendes NAV.

II Hva slags stønad kan gis?
1 Stønad ved helsetjenester
Ved yrkesskade vil du som hovedregel få dekket en større del av utgifter til helsetjenester. Som 
hovedregel dekkes også utgifter til legemidler, spesielt medisinsk utstyr og reiser i større grad. Les 
mer om dekning av helseutgifter på HELFOs nettsider www.helfo.no.

Vær oppmerksom på at ikke alle behandlere har rett til refusjon.

Hvis du som følge av yrkesskaden får varig medisinsk mén eller blir varig ufør, kan det være aktuelt å 
søke om uførepensjon, grunn- og hjelpestønad og/eller menerstatning.
Du finner mer informasjon om dette på NAV side nettsider www.nav.no.

III Søknad 
Søknadsskjemaer for stønad ved yrkesskade, finner du på NAVs Internettsider; www.nav.no. Her 
finner du også nærmere opplysninger om de stønadene du kan få ved yrkesskade. Gjelder det 
stønad ved helsetjenester finner du informasjon og skjema på HELFOs internettsider www.helfo.no.
NAV-kontoret kan også gi nærmere orientering og bistand.
Det står i § 21-4 første ledd i folketrygdloven at NAV kan innhente de opplysningene som er
nødvendige for å avgjøre kravet.

FOLKETRYGDEN
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