
Magasinet for Personskadeforbundet LTN 

#Utgave 7 - 2019

Avsluttet

erstatningsoppgjør?
s.4 

Tverrfaglighet

ved OUS!
s.8 

Teknologien overgår

mennesker
s.12  

35

s.14 Pasienters helse-
kompetanse i sentrum 



–  3  –

både i forbundet og i kommune-

politikken. Som medlemmer i Per-

sonskadeforbundet LTN eller som 

borger i Norge betyr det at man kan velge å bruke sin stemme 

og tid for å påvirke, og dermed bestemme hvilken retning 

man skal bevege seg de neste årene. Det er nemlig kjernen i 

et demokrati – å bestemme hvilke saker som skal prioriteres 

og hvilke mennesker eller fraksjoner som skal sitte «ved roret». 

Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der 

folket velger representanter som utformer lovene og tar viktige 

politiske beslutninger. Innbyggerne i landet deltar aktivt i viktige 

politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

Jeg vet at mange allerede gjesper litt og kanskje velger å ikke 

lese videre. Uansett mener jeg at dette er noe vi må minnes 

på – så prøv å henge med. Poenget mitt er nemlig at vi i til-

legg til å ha rettigheter i et demokrati også har ansvar for å 

aktivt delta for å utforme lover og ta beslutninger. Uten aktive 

medlemmer dør demokratiet.  

Om få uker har du mulighet til å gå til valglokaler rundt om i 

landet vårt. Sjekk hva de ulike partiene sier om dine hjertesaker. 

Kanskje gjelder det arbeid eller helse. Eller er du mer opptatt 

av kulturtilbud? Kanskje er det noen av kandidatene du mener 

vil gjøre en bedre jobb enn andre? Bruk muligheten. 

Helgen før kommunevalget, altså den første i september, er 

det Landsmøtehelg i Personskadeforbundet LTN. Som medlem 

har du mulighet til å påvirke gjennom ditt lokallag, enten ved 

å delta i diskusjoner i enkeltsaker eller som delegat til selve 

landsmøtet. Jeg håper at mange ønsker å delta og å være 

aktive, men også at flere vil ta et ansvar for å forme det som 

skal bli fremtiden i forbundet vårt. 

Selv har jeg valgt å ikke bare bruke min demokratiske rett og 

plikt, jeg har sagt ja til å igjen stille som leder for hovedstyret i 

Personskadeforbundet LTN. Etter to relativt «bratte» lærings- 

og arbeidsår har jeg også sagt ja til å stille som kandidat for 

to nye år. Jeg ser og forstår mer enn da jeg først inntrådte i 

rollen, blant annen hvor viktig det er at mange engasjerer seg 

og at vi har gode folk med på laget. Og ja, jeg kommer også 

til å stemme ved kommunevalget.

Til slutt, god sensommer og godt valg!  

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Poenget mitt er nemlig at vi i tillegg til å ha rettigheter 

i et demokrati også har ansvar for å aktivt delta for 

å utforme lover og ta beslutninger. Uten aktive med-

lemmer dør demokratiet.
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Revisjon av avsluttet 
erstatningsoppgjør
En avsluttet personskadeerstat-

ningssak er i utgangspunktet en-

delig. Det betyr at hver av partene 

bærer risikoen for at de forutset-

ningene som blir lagt til grunn ved 

avtaleinngåelsen også i fremtiden 

viser seg å være riktige.

TEKST: Per Oretorp 

Mulighetene for å gjenåpne en avsluttet 

sak er særdeles begrensede, og hvilke kri-

terier som skal være oppfylt for at dette 

skal la seg å gjøre avhenger av hvordan 

saken er avsluttet. 

De aller fleste saker avsluttes ved en 

avtaleinngåelse mellom skadelidte og 

skadevolder uten at saken bringes inn 

for domstol. 

Det er derfor viktig at en personskadesak 

ikke avsluttes før man faktisk har best 

mulig grunnlag for å kunne vurdere hvor-

dan en skade sannsynlig vil kunne utvikle 

seg i fremtiden og hvilke konsekvenser 

dette vil medføre med hensyn til så vel 

funksjonsevne som arbeidsevne.

HØYESTERETT 18. JUNI 

Høyesterett avsa 18. juni i år dom i en 

sak som gjaldt spørsmålet om det var 

grunnlag for gjenopptak og revisjon av 

en avtale om skadeserstatningsoppgjør 

som var inngått i 2010. Før Høyesteretts 

behandling var det rettskraftig avgjort 

at kravet ikke var foreldet, at det forelå 

årsakssammenheng mellom ulykken og 

tapet, samt at etteroppgjøret (tapet) var 

utmålt til kr. 1.085.000. 

Skadelidte ble i forbindelse med en tra-

fikkulykke i 2007 påført en nakkeskade 

som ga en varig medisinsk invaliditet på  

5,92 %. Det var på tidspunktet lagt til grunn 

at det var gode forutsetninger for at kvin-

nen vill komme tilbake i full jobb. I 2010 inn-

gikk hun en avtale med If Skadeforsikring 

om et «fullt og endelig erstatningsoppgjør» 

på sammenlagt 290.000 kroner.

Det viste seg imidlertid at kvinnen ikke 

klarte å komme tilbake i arbeid, og i 2014 

ble hun innvilget en uføregrad på 100 

prosent, med virkning fra 2008. Hun reiste 

da krav om at oppgjøret fra 2010 måtte 

settes til side som urimelig etter gene-

ralklausulen i Avtaleloven § 36.

Etter at skadelidte tapte i tingretten ga 

Agder lagmannsrett henne medhold med 

to mot én stemme, og kvinnen ble tilkjent 

rundt én million kroner i erstatning.

KONKLUSJON 

Høyesterett har nå konkludert som 

mindretallet i lagmannsretten og viser 

til tre kumulative vilkår for avtalerevisjon 

i avtalelovens § 36 i forsikringssaker, jf 

Rt-2013-769.

1. Skaden må ha forandret seg vesentlig 

til ugunst for skadelidte siden avtalen 

ble inngått, enten med hensyn til me-

disinsk eller ervervsmessig invaliditet.

2. Forandringen må ligge utenfor det 

begge parter regnet med da avtalen 

ble inngått.

3. Den inngåtte avtalen må i ettertid 

fremstå som urimelig og ubalansert 

i forhold til et riktig oppgjør.

I saken Høyesterett nå har behandlet, 

kommer retten til at nummer to av disse 

vilkårene ikke er oppfylt, men mener vi-

dere at «det må skje en samlet vurdering 

av alle relevante omstendigheter» og at 

«Følgelig vil det unntaksvis kunne være 

rom for avtalerevisjon selv om ikke alle 

de tre vilkårene er oppfylt». I tillegg skal  

PER ORETORP jobber mye med juridiske spørsmål i Personskadeforbundet LTN. Foto: Gunn Kvalsvik.


