
Begrepsforklaringer - opplysninger om uføretrygd

Felt Beskrivelse

Verdier (kan være 

null)? Kommentar

Status IKKE_SOKT: Vises dersom NAV ikke har mottatt søknad om 

uføretrygd

Statusfeltet angir hva som er nå-status på uføresaken, og vil gi 

informasjon om brukeren har søkt på uføretrygd, har fått avslag på 

søknad om uføretrygd, har en klage på avslag til behandling, om 

vedtaket er løpende, om saken er under behandling, om 

uføretrygden er opphørt, og om opphøret skyldes rekonstruksjon, 

eller om ytelsen er eksportert.

AVSLAG: Vises dersom brukeren/kunden søkt om uføretrygd og 

søknaden har blitt avslått. Gjelder ikke avslag på søknad om endring.

KLAGE_PA_AVSLAG: Vises dersom NAV har avslått søknad om 

uføretrygd, og det foreligger en klage under behandling. Gjelder ikke 

avslag på søknad om endring, f.eks. endring av uføregrad.

REKONSTRUKSJON: Ved rekonstruksjon av saken blir 

uførepensjon/uføretrygd midlertidig opphørt for å bli bygd opp på 

nytt. Dersom det pågår en rekonstruksjon av saken, vil dette 

statusfeltet indikere at det ikke er et reelt opphør. 

LOPENDE: Vises dersom det finnes minst et løpende uførevedtak 

hvor det ikke er satt tom-dato.

OPPHORT: Vises dersom dersom brukers/kundens uførevedtak har 

opphørt. I disse tilfellene eksisterer det et løpende vedtak, men alle 

vedtak har til og med-dato satt. 

UNDER_BEHANDLING: Vises dersom bruker/kunden har et åpent 

krav på uføresaken som ikke gjelder rekonstruksjon eller klage på 

avslag (da klage på avslag og rekonstruksjon håndteres av egne 

statuser).

EKSPORTERT: Bruker/kunden har flyttet til utlandet, og er innvilget 

eksport av uføretrygden. Som hovedregel innvilges eksport, men 

med enkelte unntak (flyktninger, EØS/utenfor EØS, ung ufør-fordel).



Vedtakshistorikk 

(informasjonselementer)

Beregningshistorikken vil kunne vise følgende felter 

(informasjonselementer):

FOM: Starttidspunktet for beregningsperiode, dvs. tidspunktet fra 

når uføretrygden trer i kraft eller endres. 

NEI FOM: Fra og med- dato på ISO-8601 (yyyy-mm-dd) format for 

vedtak som ønskes returnert. Dersom parameter

TOM: Til og med dato for beregningsperioden. Når den siste 

vedtaksperioden har en TOM-dato er ytelsen opphørt. 

JA TOM: Til-og-med-dato på ISO-8601 (yyyy-mm-dd) format for 

vedtak som ønskes returnert. Dersom parameteren ikke er 

spesifisert, brukes samtykkeperiodens sluttdato.

Uføretidspunkt: Uføretidspunktet brukt i beregningen angir 

tidspunktet bruker vurderes å ha fått sin inntektsevne redusert med 

minst 30, 40 eller 50 %.

NEI Uføretidspunkt: Fra-og-med-dato på ISO-8601 (yyyy-mm-dd) form

Uføregrad: Prosentvis andel av arbeidsuførhet. Fastsettes ved å 

sammenligne inntektsevne før og etter uførhet, jf. ftrl. § 12-7.

NEI

IFU: Inntekt før uførhet. Tilsvarer det det den uføre ville ha tjent i full 

stilling før uføretidspunktet. Vi deler her IFU og ikke oppjustert IFU 

som er inntekt før uførhet oppjustert til dagens nivå.

NEI

Inntekt brukt i avkortingen: Oppgitt som et summert beløp som 

brukes til å redusere utbetaling av uføretrygd dersom inntekten er 

større enn inntektsgrensen. Kilden kan være bruker selv, a-

ordningen eller Skatteetaten. 

NEI

Ferdiglignet inntekt: Hvis inntekt brukt i avkortingen er hentet fra 

Skatt og gjelder hele året = sann, ellers usann. Dersom denne = 

SANN betyr det at det er denne inntekten vi har brukt i beregningen 

av etteroppgjøret for perioden.

SANN/USANN

Klagebehandles: Hvis vedtaket er under klagebehandling = sann, 

ellers usann. Kun aktuelt dersom klagen gjelder avslag på søknad om 

uføretrygd.

Eksportert: Hvis innvilget eksport = sann, ellers usann 

Når eksport = sann betyr det at brukeren har utvandret med rett til å 

beholde uføretrygden. 



En borger (bruker) logger seg inn på en selvbetjeningsside hos et forsikringsselskap. For at 

forsikringsselskapet skal kunne gjøre de riktige beregningene må de ha 

For å kunne utveksle slike data må forsikringsselskapet autentisere seg gjennom ID-porten Virksomhet og de 

må ha samtykke fra bruker og hente et samtykketoken fra Altinns Samtykkeløsning. Disse to toknene sendes 

sammen med brukers Fnr/Dnr og periode, samt mulighet for å sette fra og med-, til og med dato til et nytt API 
Grensesnitt er laget basert på samtaler med forsikringsselskapene og interne diskusjoner om hvordan 

behovet bør løse. Grensesnittet blir først lagt ut i et prerprodmijø på API-gateway som vil være mulig for 

Første utkast vil se ut som vist under:

Forsikringsselskapene spør tjenesten med: 

getUforeinformasjon(String fNr, String virksomhetstoken, String samtykketoken, 

DateTimeFormat.ISO.DATE

 fra_og_med_dato, DateTimeFormat.ISO.DATE til_og_med_dato)

Datoene er på ISO-8601 format (yyyy.mm.dd) for vedtak som ønskes returnert. Dersom parameteren ikke er 

spesifisert, brukes samtykkeperiodens startdato/sluttdato.

Grensesnittet vil returnere et statusfelt som beskriver nå-status for uføretrygden, første virkningsdag for 

uføretrygd/uførepensjon og et array av "Vedtakshistorikk". Grensesnittet med dokumentasjon i preprod ligger 

URL til endepunktet i produksjon vi være: https://api.nav.no/helse/uforedataprodusent/uforeopplysninger

Utkast til hvordan retur- .json'en vil se ut:
{

  "beregningshistorikkDOs": [

    {

      "fomDato": "1998-03-13T10:05:27.346103",

      "tomDato": "2015-01-01T00:00:00",

      "uforetidspunkt": "1998-03-13T10:05:27.346103",

      "uforegrad": 70,

      "inntektFoerUfoerhet": 560000,

      "inntektBruktIAvkortning": 100000,

      "ferdiglignetInntekt": true,

      "klagebehandles": false

    }

  ],

  "status": "LOPENDE",

  "forsteVirkningstidspunkt": "1998-03-13T10:05:27.346103"

}

https://api.nav.no/helse/uforedataprodusent/uforeopplysninger

