Yrkesskaddes Forbund
Handlingsplan 2010-2014
YF skal ivareta interessene til yrkesskadde og yrkessyke samt deres pårørende og arbeide for
å fremme denne gruppens rettigheter i samfunnet. YF skal bistå medlemmene slik at de kan
sikres sine lovbestemte rettigheter og oppnå et bedre offentlig tjenestetilbud. I tillegg skal
forbundet videreutvikle organisasjonen og sikre et økonomisk grunnlag for virksomheten.
Innsatsen skal skje både sentralt og lokalt. For å oppnå nødvendige målsettinger har
forbundet utarbeidet følgende handlingsplan for perioden 2010-2014:

Service til medlemmene
Tiltak:
Foreningen skal være tilgjengelig for medlemmer som søker råd og bistand bl.a. ved å
 ta initiativ til likemannsarbeid
 veilede om rettigheter, saksgang i trygdesaker/erstatningssaker, m.v.
 veiledning om advokatbistand
 søke å etablere betjente kontorer i fylker med størst medlemstall

Interessepolitisk virksomhet
Tiltak
Forbundet skal arbeide for kvalitetssikring av spesialisterklæringer ved yrkessykdom ved å
kreve
 utredninger av kvalifisert og oppdatert helsepersonell med relevant kunnskap
 riktig vektlegging og konklusjon når psykiske forhold spiller inn ved yrkesskade
 at individuell/genetisk sårbarhet for kjemiske stoffer vektlegges
 at tette bånd mellom arbeidsmedisinere og pasientenes motparter (forsikringsselskapene
og Rikstrygdeverket) avdekkes
 at hypotetiske og usikre beregninger av eksponeringsforhold ikke benyttes i
spesialisterklæringer
Forbundet skal videre arbeide for
 at habile og nøytrale sakkyndige oppnevnes i erstatningssaker
 at alle yrkesskadde skal få samme økonomiske mulighet for om nødvendig å få prøvet
sine saker for retten gjennom ulike ordninger (fri rettshjelp, hjemforsikring)
 at Helsetilsynet faktisk behandler innklagede spesialisterklæringer
 at leger i trygdeetaten/trygderetten skal være faglig oppdaterte og ha rett kompetanse for
de sakene de avgjør.
 at advokater, dommere og yrkesmedisinere har inngående kjennskap til hvordan
bestemmelsene i Folketrygdloven § 13-4 og Yrkesskadeforsikringslovens § 11 skal
forstås.
 å avgi høringsuttalelser i aktuelle saker



å bli representert i aktuelle offentlig utvalg.
at relevante rehabiliteringstilbud skal tilbys

Informasjon om foreningen og virksomheten
Tiltak:
Foreningen skal
 søke å informere gjennom oppslag i mediene
 uttale seg om aktuelle saker straks de kommer på dagsorden
 opprettholde en oppdatert og innholdsrik nettside
 utgi skriftlig informasjon til medlemmene
 avholde temamøter, kontaktmøter/medlemsmøter

Organisasjonsoppbygging
Tiltak:
Foreningen skal bygge opp og videreutvikle organisasjonen bl.a. ved å
 rekruttere nye medlemmer
 rekruttere nye tillitsvalgte
 etablere fylkeslag i aktuelle fylker
 videreutvikle vedtekter og handlingplan
 knytte ressurspersoner til foreningen

Inntektsgivende virksomhet
Tiltak:
Forbundet skal søke å få midler til organisasjonen lokalt og sentralt fra
 offentlige myndigheter (statlige og kommunale)
 legater
 fagbevegelsen
 bedrifter
 annonsører i forbundets medlemsblad

Forebyggende arbeid
Tiltak:
Forbundet skal søke samarbeide med Arbeidstilsynet, fagbevegelsen og aktuelle bransje innen
industri og næringsliv for å forebygge arbeidsskader.

Forskningsprosjekter
Tiltak:
Foreningen skal søke samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer for å få gjennomført
forskning av betydning for medlemmene og foreningen arbeid, herunder prosjekter finansiert
av Helse- og rehabilitering.
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