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KLP Personforsikringer

Personforsikringer
FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Forsikringene er i henhold til gjeldende overenskomster, herunder sosiale 
bestemmelser mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganis-
asjonene, samt inngått forsikringsavtale mellom Lovisenberg Diakonale sykehus 
og KLP Skadeforsikring. Alle overenskomstene har likelydende sosiale bestem-
melser. Disse bestemmelsene gjelder for alle ansatte i sykehuset uavhengig av 
organisasjonstilknytning. 

For fullstendig informasjon om forsikringene viser vi til dokumentene i
forsikringsavtalen og aktuelle forsikringsvilkår. Ved eventuell skade vil 
gjeldende vilkår legges til grunn.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har alle sine personforsikringer i KLP. 
I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, 
og hvordan du skal forholde deg hvis det inntreffer en skade. 

FORSIKRINGSAVTALEN OMFATTER
 
—  Gruppelivsforsikring gir erstatning til etterlatte hvis du dør. 
—  Yrkesskadeforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet,  
 varig ervervsuførhet eller dødsfall som følge av yrkesskade eller 
 yrkessykdom. 
—  Ulykkesforsikring i fritid gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet,  
 varig ervervsuførhet eller dødsfall som følge av ulykkesskade i fritiden. 
—  Reiseforsikring på godkjente tjenestereiser gir erstatning hvis du 
 blir syk, utsettes for ulykke eller blir frastjålet reisegods når du er på 
 tjenestereise.
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NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE 
TJENESTEPENSJONSORDNINGEN

Når
MELDES DU INN OG UT AV 

FORSIKRINGSORDNINGENE?

—   Nye arbeidstakere er med i ordningen   
fra tiltredelsesdato. 

—   Arbeidstakere som slutter eller går over  
på alderspensjon trer automatisk ut av  
ordningen ved fratredelsen.

—   For arbeidstakere som mottar uføreytelser, 
opphører forsikringen to år etter overgang til 
uførepensjon fra folketrygden eller offentlig 
tjenestepensjon, senest ved utløpet av 

  den måned vedkommende når særalders-
grense for stillingen eller fyller 67 år.

Ansatte som fratrer sin stilling har rett til å tegne 
individuell fortsettelsesforsikring, det samme 
gjelder når forsikringen opphører som følge av  
at forsikrede har motatt uførepensjon i 2 år. 

FORSIKRINGSSUM 

Utbetales i henhold til den til enhver til gjeldende 
tariffavtale / Lov om yrkesskadeforsikring

KLP Personforsikringer
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KLP Personforsikringer

BARN
Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. 

EKTEFELLE
Med ektefelle regnes person av motsatt eller samme kjønn som har inngått ekteskap 
med den forsikrede. Registrerte partnere etter opphørt lov av 30. april 1993  
(Partnerskapsloven) er likestilt med ektefeller, jfr. Ekteskapsloven § 1, jfr § 95.  
En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, 
eller gitt bevilling til skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

SAMBOER
Som samboer regnes:
Person som avdøde har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold og det 
framgår i folkeregisteret at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person 
som hadde felles barn og felles bolig med avdøde. En person regnes likevel ikke 
som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder 
for at lovlig ekteskap kunne inngås.

FORSØRGER
Forutsetter at skattefradrag for forsørgelse blir gitt ved siste skatteligning.

ERVERVSUFØRHET
Med ervervsuførhet menes at du blir arbeidsufør og helt eller delvis mister evnen 
til inntektsgivende arbeid.

Definisjoner
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MEDISINSK INVALIDITET - MENERSTATNING
Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art.  
Denne trenger nødvendigvis ikke å påvirke arbeidsevnen til den forsikrede.

ULYKKESSKADE
Med ulykkesskade forstås skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre 
begivenhet. 

YRKESSKADE/YRKESSYKDOM
Med yrkesskade/yrkessykdom forstås skader/sykdom som påføres forsikrede 
under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskade-
forsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. 

Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme 
gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller 
belastninger over tid.  

FOLKETRYGDENS GRUNNBELØP
Et sentralt begrep i forsikringsordningen er folketrygdens grunnbeløp (G). 
Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen 
og reallønnsutviklingen. 

Regulering av G skjer normalt 1. mai hvert år, og vedtas av Stortinget. 

FORSIKRINGSPREMIE - SKATTEMESSIGE FORHOLD
Ifølge skatteloven regnes den forsikringspremien som arbeidsgiver betaler for 
personforsikringer utover yrkesskadeforsikringen og tjenestereiseforsikringen, 
som skattepliktige for den ansatte. Bedriften er forpliktet til å innberette dette 
beløpet, ref. overenskomsten med Spekter. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
har i tillegg fremforhandlet en gunstig ulykkesforsikring på fritiden til de 
ansatte, men denne blir ikke innberettet da den trekkes direkte av lønnen.

Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringene er skattefri, med unntak 
av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet.
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HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen gir en engangserstatning til etterlatte når en ansatt dør. 
Den gjelder hele døgnet og erstatning utbetales uavhengig av dødsårsak. 

HVEM FORSIKREDE GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for alle ansatte i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS som 
er i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid 
(eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke.

Ansatte meldes ut av forsikringen når ansettelsesforholdet opphører.

Gruppelivsforsikringer

FORSIKRINGEN GJELDER OGSÅ FOR

—  Arbeidstakere i permisjon inntil 12 måneder, forutsatt at de ikke er    
 midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver
—  Ansatte som avtjener militærtjeneste eller siviltjeneste
—  Lærlinger med lærekontrakt
—  Arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn
—  Arbeidstakere som dør innen 2 år etter overgang til uførepensjon fra folke-
 trygden eller offentlig tjenestepensjon, og som ikke har hatt ordinært arbeid i   
 perioden omfattes av forsikringen. Forsikringsdekningen opphører allikevel   
 ved utløpet av den måned vedkommende når særaldersgrensen for stillingen   
 eller fyller 67 år.
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HVOR MYE UTBETALES
Forsikringssummen ved død er 10 G. Avtrapping skjer etter følgende tabell: 

( G = folketrygdens grunnbeløp på dødsfallstidspunktet )

For lærlinger skal forsikringssummen utgjøre halvparten av forsikringssummen 
for ordinære ansatte. Utbetalingen er en engangsutbetaling. 

HVEM UTBETALES FORSIKRINGEN/ERSTATNINGEN TIL
a) Avdødes ektefelle, se dog bokstav c.
b) Samboer, se definisjon av samboer. 
c) Barn under 20 år (barn skal alltid minimum ha 40 % av erstatningen)
d) Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde

Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1 1/2 månedslønn, 
dog minst 1/2 G til dødsboet. Var den forsikrede uførepensjonist på dødsfallstids-
punktet, beregnes forsikringssummen ut i fra pensjonen. 

Når ansettelsesforholdet er over, er det mulig å tegne individuell fortsettelses- 
forsikring uten å levere helseerklæring. Det samme gjelder når forsikringen 
opphører som følge av at forsikrede har mottatt uførepensjon i 2 år. Skjema for 
individuell fortsettelsforsikring finner du bakerst i denne brosjyren. Ønsker du 
å benytte deg av denne retten, må skjemaet være KLP i hende innen 6 måneder 
etter fratreden. For mer utfyllende informasjon om gruppelivsforsikringen og 
individuell fortsettelsforsikring, se www.klp.no

Under 51 år 10 G 54 år 8 G 58 år 6 G

51 år 9,5 G 55 år 7,5 G 59 år 5,5 G

52 år 9 G 56 år 7 G Over 59 år 5 G

53 år 8,5 G 57 år 6,5 G
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NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE 
TJENESTEPENSJONSORDNINGEN

LOVPÅLAGT DEKNING 
Yrkesskadeforsikring

HVOR MYE UTBETALES

Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatninger og utbetales 
i følgende tilfeller:
—  Varig ervervsuførhet – fremtidig inntektstap
—  Varig medisinsk invaliditet
—  Død - tap av forsørger
—  Faktisk inntektstap fra skadedato til oppgjørsdato
—  Påførte og fremtidige merutgifter

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått 
i arbeidstiden, under utførelse av arbeid på arbeidsstedet. Disse tre 
forutsetningene må samtidig være oppfylt. 

Arbeidstaker som er rammet av en yrkesskade/yrkessykdom og som har fått 
denne godkjent og fastsatt gjennom endelig vedtak fra NAV, tilstås en engangs-
erstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. 
Forsikringsselskapet kan kun overprøve trygdens vedtak dersom dette fremstår 
som åpenbart uriktig og forsikringsselskapet vil hevde at vedtaket er ugyldig. 

Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme 
gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller 
belastninger over tid. 

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine 
ansatte. Alle som jobber for bedriften uansett stillingsbrøk, inntektsgruppe 
eller aldersgruppe skal omfattes av ordningen.
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FORSIKRINGSSUMMER I HENHOLD TIL LOV OM 
YRKESSKADEFORSIKRING

Ervervsuførhet 22-30 G

Medisinsk invaliditet 4,5 G

Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 15 G

Ved dødsfall kan den samlede erstatning til 
etterlatte ikke overstige 18 G.
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UTVIDET DEKNING

HVEM UTBETALES FORSIKRINGEN/ERSTATNINGEN TIL

—  Ved uførhet utbetales forsikringen til skadelidte.
—  Ved dødsfall utbetales forsikringen til etterlatte i henhold til den  
 til enhver tid gjeldende overenskomst og yrkesskadelov. 

I henhold til gjeldende overenskomster er ansatte også forsikret for ulykker på 
direkte ordinær reise mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise.

Merk: Ved dødsfall kan den samlede erstatning til etterlatte ikke overstige 18 G.

RETTIGHETER VED FRATREDEN FØR PENSJONSALDER
Ved fratreden opphører yrkesskadeforsikringen å gjelde, dog med unntak 
av de skader som er blitt konstatert under ansettelsesforholdet.

FORSIKRINGSSUMMER, UTVIDET DEKNING

Ervervsuførhet
15 G ved 100 % uførhet
Dersom varig ervervsuførhet er lavere enn 
100 % reduseres erstatningen tilsvarende

Medisinsk invaliditet
15-29 % medisinsk invaliditet - 1 G 
30-70 % medisinsk invaliditet - 2 G
Over 70 % medisinsk invaliditet - 3 G

Død Dødsfall - 15 G

Yrkesskadeforsikring
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Ulykkesforsikring
FRITID

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
Forsikringen omfatter ulykkesskader som inntreffer i fritiden hvor som helst i 
verden. Uten særskilt avtale dekker forsikringen ikke skade som skyldes krig, 
opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen voldt ved en plutselig ytre  
begivenhet (ulykkestilfelle), som inntreffer i forsikringstiden.

Videre omfatter ulykkesforsikringen behandlingsutgifter etter ulykkesskade. 
Det beregnes ikke egenandel for noen av erstatningspostene. Ulykkesskade som 
inntreffer under utøvelse av fritidsaktiviteter og sport er dekket, dog med unntak 
av aktiviteter som innebærer særlig risiko for skade. Unntatte aktiviteter er for 
eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/paragliding, 
fallskjermhopping m.v.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for alle ansatte i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS som 
er i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid 
(eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke.

Ordningen med ulykkesforsikring er nedfelt i lokal særavtale mellom  
Lovisenberg Diakonale Sykehus og alle organisasjonene, og er avtalt på 
vegne av ansatte. Forsikringspremien trekkes av lønnen i januar hvert år.
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HVOR MYE UTBETALES
Erstatning ytes avhengig av skadelidtes ervervsuførhet og invaliditetsgrad. 

For at skade skal gi rett til ervervserstatning, må den være godkjent som varig.

Forsikringssummen fastsettes i henhold til folketrygdens grunnbeløp (G): 
—  Erstatning ved varig ervervsmessig uførhet - inntil 15 G
—  Erstatning ved varig medisinsk invaliditet - inntil 3 G 

—  Erstatning ved død - inntil 15 G

HVEM UTBETALES FORSIKRINGEN/ERSTATNINGEN TIL

—  Ved invaliditet/uførhet utbetales forsikringen til forsikrede. 
—  Ved dødsfall utbetales erstatningen i slik rekkefølge (ugjenkallelig  
 begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): 

 A)  Avdødes ektefelle (se dog bokstav c)

 B)  Samboer (se dog bokstav c)

 C)  Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatnings 

  beløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer.

 D)  Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.  
  Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt.

Dersom avdøde ikke etterlater seg erstatningsberettigede som nevnt ovenfor, 
utbetales ingen erstatning.

RETTIGHETER VED FRATREDEN FØR PENSJONALDER
Forsikringen opphører samtidig med ansettelsesforholdet. 



18

KLP Personforsikringer

Reiseforsikring

HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 
Forsikringen omfatter reiseskader som inntreffer på reiser foretatt i regi av  
Lovisenberg Diakonale Sykehus (tjenestereiser utført i tjenestetiden betalt  
av arbeidsgiver). Den gjelder i hele verden (også i Norge) på enkeltreiser  
med varighet inntil 60 dager.

Dersom reiser går til områder der risikoen for ulykker/sykdommer er stor,  
skal melding gis til forsikringsselskapet før reisen.

HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for alle ansatte ved Lovisenberg Diakonale Sykehus 
på tjenestereise for bedriften. Ansatte som skal på tjenestereise, må i forkant 
av reisen skrive ut reiseforsikringskortet fra Lovisenbergs nettsider. 
Reiseforsikringskortet må medbringes på reisen.

NYTTIG INFORMASJON VED SKADE/SYKDOM I UTLANDET:

—  Sørg for å få kvitteringer for alle utlegg.  
—  Dersom sykehus eller lege krever garanti for at utgiftene betales av   
 KLP Skadeforsikring, kan de ringe selskapet for å få dette bekreftet.  
—  Ved sykehusinnleggelse, behov for hjemtransport, ledsagelse eller    
 tilkallelse ved sykdom/ulykke, må KLP eller SOS International kontaktes. 
—  Telefonnumre er oppgitt på reiseforsikringskortet.

TJENESTEREISE
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HVEM UTBETALES FORSIKRINGEN/ERSTATNINGEN TIL

—  Forsikringen utbetales til skadelidte, dog med unntak av skade på  
 reisegods som tilhører arbeidsgiver.
—  Ved dødsfall skjer utbetaling til ektefelle/samboer, subsidiært arvinger  
 etter lov eller testament. Ved dødsfall er det gitt utbetalingsrekkefølge  
 når det gjelder gruppeliv.

FORSIKRINGSSUM

Reisegods Inntil 100.000 kr

Avbestillingsforsikring Inntil 150.000 kr

Reiseansvar Inntil 10.000.000 kr

Reisesyke Ubegrenset

Reiseulykke død/invaliditet Inntil 300.000 kr

FORSINKELSE

Innhenting av fastlagt rute Inntil 20.000 kr

Forsinket avgang (overnatting) Inntil 1.500 kr

Forsinket bagasje (minst 4 timer) Inntil 4.000 kr

HVOR MYE UTBETALES 
VED SKADE SOM INNTREFFER PÅ REISER DEKKER FORSIKRINGEN

Det trekkes ingen egenandel ved skade.
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Når skade inntreffer

YRKESSKADER 
Alle skader som skjer i sykehuset skal meldes snarest mulig gjennom  
avvikssystemet. For meldepliktige skader, vil det videresendes skademelding til 
lokalt NAV-kontor. Alle yrkesskader skal meldes til NAV. Lege må også konsul-
teres, fortrinnsvis fastlegen. Alvorlige yrkesskader skal også meldes til politiet. 
Se for øvrig interne retningslinjer for melding av skader på ansatte på sykehusets 
intranett.

Dersom ansatt får vedtak om yrkesskade fra NAV, skal HR-avdelingen kontaktes. 
Skadeskjema skal attesteres av arbeidsgiver før det oversendes KLP Skade-
forsikring. Ved dødsfall kan dødsattest og skifteattest ettersendes når de 
foreligger. 

GRUPPELIV
Leder til aktuell medarbeider tar kontakt med HR-avdelingen som kontakter 
etterlatte. Skjemaet «Melding om dødsfall» skal fylles ut av arbeidsgiver i samar-
beid med etterlatte. Ved dødsfall kan dødsattest og skifteattest ettersendes når 
de foreligger. 
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Henvendelser

VED ALVORLIGE HENDELSER SKAL KLP SKADEFORSIKRINGS 
OPPGJØRSAVDELING KONTAKTES:

—  Telefon: 55 54 85 00
—  E-post: klpskade@klp.no

Ved skader på reise i utlandet
—  SOS International i København: Tlf.: +45 70 10 50 50
—  E-post: sos@sos.eu

Lenke til elektronisk skademelding skjema fås ved henvendelse til HR-avdelingen 
hrlds@lds.no. Oppgi skadedato. Skade som skjer i fritiden skal ikke meldes til NAV.

Lovisenberg Diakonale Sykehus 
Ansvarlig saksbehandler, HR-avdelingen Venke Ingeberg Ringstad
—  Tlf.: 23 22 50 00, mobil: 911 41 400
—  E-post: vin@lds.no
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Om KLP
Det formelle navnet på morselskapet er Kommunal  
Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap.  

KLP og datterselskapene har til sammen over 700 ansatte. 

KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon til offentlig sektor og virk-
somheter med tilknytning til denne. Morselskapets gjensidige eiermodell, 
der en kunde også er eier, gjør at KLP til enhver tid skal levere produkter 
og løsninger i dialog med kundene.
 
DETTE ER KLP SKADEFORSIKRING
KLP Skadeforsikring AS har eksistert som et heleid datterselskap av konsernet 
KLP siden 1993. Vi er markedsleder og totalleverandør av skadeforsikringer til 
offentlig sektor. I tillegg forsikrer vi et stigende antall virksomheter og bedrifter 
tilknyttet offentlig sektor, blant annet helseforetak og -institusjoner, vekst- og 
attføringsbedrifter samt skoler.

KONSERNET LEVERER TRYGGE OG KONKURRANSEDYKTIGE 
PRODUKTER OG TJENESTER INNEN:

—  Pensjon og pensjonskassetjenester 
—  Bank 
—  Forsikring
—  Fond og kapitalforvaltning
—  Eiendom 



KLP SKADEFORSIKRING AS
PB. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 05554
E-post: servicesalg@klp.no
www.klp.no/forsikringer

HOVEDKONTOR
Dronning Eufemiasgate 10, Oslo
Tlf.: 05554
Faks: 22 03 39 41

KLPs oppdrag er å spare pensjonen så den øker i verdi, men det er ikke likegyldig hvordan. 
Vi har etiske minstekrav for all vår kapitalforvaltning. Dette er ikke bare store ord, men 
handlinger tett på deg. Det er dine pensjonspenger vi jobber for å investere i ansvarlige 
og skikkelige selskaper. Les mer om hvordan vi tar samfunnsansvar på klp.no




