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Da er  v i  godt i 

gang med 2018. 

Og sammen med 

Landsstyret er jeg klar for og gleder meg til å gripe fatt i dette 

nye året sammen med dere. Vi skal først og fremst fortsette det 

gode arbeidet vi har startet på, men vi har også mange spen-

nende oppgaver foran oss. Det skal blant annet arrangeres flere 

kurs i løpet av året og akkurat nå står lagenes årsmøter for tur. 

Som leder oppfordrer jeg dere alle til å delta på årsmøtene. Det 

er nemlig der dere kan påvirke veien videre for organisasjonen 

og det som skal skje lokalt.   

I denne utgaven av LEVE MED har vi en grundig oppsummering 

av det juridiske året vi nettopp har lagt bak oss. Selvsagt med 

fokus på de sakene som er viktige for våre interesser. Juss er og 

blir ett sentralt felt for forbundet! Det handler til syvende og sist 

om å ha lover og og presedens som gir gode rammebetingelser 

og dermed også fører til verdighet. 

Magasinet inneholder også flere artikler som omhandler 

forskning. Ny kunnskap er avgjørende for å gjøre forbedringer 

av både kvaliteten på rehabilitering og endring av hvordan 

forvaltningen operer.  

Til sist vil jeg oppfordre dere alle til å ta en ekstra titt lenger bak 

i bladet. Der er det tilbud om et foredrag med temaet å leve 

med konsentrasjonsvansker og redusert hukommelse. Det er 

også lurt å se på tilbudene vi har til feriedestinasjonen Bulgaria. 

Kanskje de er klare for familieleir i august?

Jeg ønsker dere dere alle en fortsatt fin vinter og håper på et 

godt samarbeid i 2018. Husk refleksen i vintermørket.

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Jeg oppfordrer alle til delta på årsmøte i sitt 

lag. For det er du som kan være med å påvirke 

utviklingen i organisasjonen.
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Erstatningsåret 2017

Et nytt erstatningsår er tilbakelagt, 

og det er tid for en oppsummering. 

Innen vårt felt, personskadeerstat-

ning, er det domstolene, og da først 

og fremst Høyesterett, som påvirker 

hvilke endringer som skjer. 

Lovgiver er sjelden involvert, og det 

har heller ikke skjedd i 2017. Det 

har ikke vært noen banebryten-

de rettsavgjørelser, i alle fall ikke 

i Høyesterett. Imidlertid har vi fått 

noen avgjørelser i underrettspraksis 

som muligens vil få betydning for 

erstatningsretten fremover. Det er 

også lovendringer på gang, som vi 

håper blir gjennomført i løpet av 

2018. 

TEKST:  Per Oretorp.  

ANSVARSGRUNNLAG 

Høyesterett har i 2017 behandlet en sak 

om grensene for bilansvarsloven. Hvis 

man blir skadet ved bruk av motorkjø-

retøy, og dette blir definert som en ren 

ulykke som ikke skyldes motorkjøretøyet, 

vil man ikke få erstatning overhodet.

Dette er en viktig grensedragning. Bak-

grunnen for det lovpålagte objektive 

erstatningsansvaret for bil er at den 

representerer en generell fare på grunn 

av hastighet, tyngde, etc. Det har vært 

noen dommer som har pålagt ansvar 

ved fall fra bil på grunn av høyde. Videre 

foreligger det en dom fra 2015 hvor en 

passasjer fikk en bakluke i hodet og ble 

skadet. Her fastslår Høyesterett at dette 

er innenfor bilansvarslovens deknings-

område. I en sak fra 2017 hadde skade-

lidte leid en kranbil som skulle frakte en 

konteiner. Konteineren var festet med 

kjettinger, og idet skadelidte skulle løsne 

disse, skled han ned og falt fra lastebilen. 

Spørsmålet var altså om denne type 

skade var innenfor de risikoområdene 

som bilansvarsloven skal dekke. Høy-

esterett kom her til at det ikke forelå 

ansvar under bilansvarsloven, da det 

var konteinerens høyde og ikke bilens 

høyde som var hovedårsaken til skaden. 

Høyesterett tok også inn til behandling 

en sak hvor man måtte ta standpunkt 

til beviskravet for at et dødsfall var et 

selvmord. Saken var her at en person, 

som etterlot seg samboer og et barn, falt 

ut fra et vindu. Det gjaldt et unntak fra 

forsikringsdekningen ved selvmord eller 

forsøk på dette. Lagmannsretten la til 

grunn av det var sannsynlighetsover-

vekt for selvmord, men at denne ikke 

var kvalifisert og at det måtte oppstilles 

som et skjerpet beviskrav i slike tilfeller. 

Høyesterett var ikke enige i dette og 

mente at det var tilstrekkelig med såkalt 

sannsynlighetsovervekt for at selvmord 

forelå. De etterlatte fikk altså ikke ut-

betalt noe under denne forsikringen. 

Høyesterett hadde også oppe til vurde-

ring et spørsmål om det forelå informa-

sjonssvikt fra lege. Skadelidte var en 47 

år gammel mann, som fikk hjerteinfarkt 

to og en halv måned etter at han hadde 

vært hos hjertespesialist. Hjertelegen 

mente at mannen bare hadde en ufarlig 

myalgi. Spørsmålet som Høyesterett 

måtte ta stilling til var om manglende 

informasjon om at symptom på myalgi 

også kunne være symptom på hjertein-

farkt, innebar erstatningsansvar. Man-

nen fikk ikke medhold da Høyesterett 

mente at det ikke foreligger noen gene-

rell informasjonsplikt om slik fremtidig 

risiko for sykdom. Her viser blant annet 

Høyesterett til at man i slike tilfeller ikke 

bør skape unødig engstelse før sykdom-

men har inntruffet. De sakkyndige var 

delte i synet på om mannen burde blitt 

gitt informasjon om denne forhøyede 

risikoen, mens Høyesterett viste til at 

det avgjørende var at det var svært 

liten risiko. 

Hålogaland lagmannsrett behandlet 

en sak hvor det var påvist en godartet 

svulst i hjernen som påvirket synet. Det 

ble gitt informasjon om behandlingsal-

ternativene. Det ble så gjennomført en 

stereotaktisk installasjon av en radio-

aktiv isotop med Yttrium-90. Svulsten 

vokste etter en tid og ble deretter fernet 
FOTO:  Gunn Kvalsvik.


