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Første fellesspørsmål:                                 

Absolutte vilkår                         
eller kun  

momenter i en helhetsvurdering? 

De fire bevistemaene                                                     
- vilkårsstruktur 

Eide (Gulating lagmannsrett 11. februar 2004):                                                                 
 

”Ut frå omfattande utgreiingar frå medisinske sakkunnige både 

nasjonalt og internasjonalt har ein gjennom rettspraksis fått fastlagt 

kriterier eller nærast vilkår som må vera stetta før det med 

tilstrekkjeleg sannsyn kan seiast å ha førekome skade av nakkesleng i 

samband med trafikkulukker. … Kriteria skal oppfattast slik at         

dersom eitt av dei ikkje stetta, er det ikkje tilstrekkjeleg gjort 

sannsynleg at det ligg føre skade av nakkesleng.” (s. 7-8) 

Andersen (Oslo tingrett 7. desember 2004) 
 

”Er det … slik at ikkje alle dei fire vilkåra er oppfylt, er retten tvungen 

til [å] konkludere med at det ikkje føreligg nokon faktisk 

årsakssamanheng.” (s. 8) 
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De fire bevistemaene                                                     
- momentstruktur 

Mikkelsen (Sunnfjord tingrett 28. mai 2004): 

«Spørsmålet om årsakssammenheng er … sammensatt, og bør avgjøres 

ut fra en helhetsvurdering der sammenhengen med andre mulige 

årsaker også tas i betraktning.» (s. 33) 

«[D]et … bemerkes at slike retningslinjer utelukkende vil være et 

utgangspunkt for den frie bevisvurdering som retten skal foreta.» (s. 12) 

Bjørneset (Oslo tingrett 5. mai 2006): 

Underrettsdommer 2004/2005 Vilkår Momenter 
Syversen (Borgarting lagmannsrett 14.1.2004) X 

Frostating lagmannsrett 20.1.2004 X 

Sande (Nordhordland tingrett 23.1.2004) X 

Eide (Gulating lagmannsrett 11.2.2004) (X) 

Osland (Sunnfjord tingrett 23.2.2004) (X) 

Johansen (Oslo tingrett 1.3.2004) X 

Løtvedt (Nordhordland tingrett 25.3.2004) X  

Eriksson (Oslo tingrett 30.3.2004) (X) 

Malmø Moen (Oslo tingrett 2.4.2004) X  

Johnsrud (Ytre Follo tingrett 21.4.2004) X  

Slartmann (Vinger og Odal tingrett 21.5.2004) X  

Mikkelsen (Sunnfjord tingrett 28.5.2004) X 

NN (Bergen tingrett 3.6.2004)  X 

Bangsrud (Borgarting lagmannsrett 30.6.2004) X  

Svendsrud (Borgarting lagmannsrett 2.7.2004) X  

Andersen (Agder lagmannsrett 5.7.2004) X 

Moe (Borgarting lagmannsrett 21.7.2004) X 

Eriksson (Ringerike tingrett 2.8.2004) (X) 

Maynard (Stavanger tingrett 29.10.2004) (X) 

Malvin Hansen (Oslo tingrett 6.12.2004) X  

Andersen (Oslo tingrett 7.12.2004) X 

NN (Borgarting lagmannsrett 1.11.2005) X  

Nordahl (Gulating lagmannsrett 17.1.2005) X  

Hansen (Oslo tingrett 22.4.2005) (X) 

Støvner (Borgarting lagmannsrett 23.2.2005) X 

Birkic (Borgarting lagmannsrett 16.3.2005) X 

Sørensen (Sandefjord tingrett 15.4.2005) X 
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Underrettsdommer 2005/2006 Vilkår Momenter 
Conde (Asker og Bærum tingrett 7.9. 2005) X 

Teigseth (Trondheim tingrett 17.1.2005) X 

Borgstein (Bergen tingrett 27.1.2005) X 

Biseth (Tønsberg tingrett 27.1.2005) X 

Laasby (Oslo tingrett 16.2.2005) X 

Støvner (Borgarting lagmannsrett 23.2.2005) X 

Nohre (Nedre Romerike tingrett 18.3.2005) X  

Olsen (Drammen tingrett 21.3.2005) X 

Steine (Oslo tingrett 1.4.2005) X  

Sørensen (Sandefjord tingrett 15.4.2005) X  

Herlihy (Stavanger tingrett 22.4.2005)   X 

Hansen (Oslo tingrett 22.4.2005) X  

Pedersen (Aust-Agder tingrett 27.6.2005) X 

Larsen (Bergen tingrett 9.11.2005) X  

Hosseini (Oslo tingrett 9.1.2006) (X)  

Vikingsen (Bergen tingrett 2.12.2005) X 

Iversen (Bergen tingrett 5.12.2005) (X) 

Hausberg (Karmsund tingrett 16.12.2005) (X) (X) 

Hansebråten (Toten tingrett 21.6.2005) X 

Nymoen (Borgarting lagmannsrett 23.1.2006) X  

Lambine Grødum (Oslo tingrett 20. januar 2006) X 

Aanesen (Oslo tingrett 29.1.2006) X 

NN (Agder lagmannsrett 9.3.2006) X 

Thøgersen (Sarpsborg tingrett 28. mars 2006) X 

Bjørneset (Oslo tingrett 5. mai 2006) X 

Pettersen (Oslo tingrett 15. mai 2006) X 

Fossum (Borgarting lagmannsrett 18.5.2006) X 

Tennefoss (Borgarting lagmannsrett 26.10 2006) X 

Rettspraksis 2007/2008 Vilkår Momenter 
Gravklev (Agder lagmannsrett 8. januar 2007) (X) X 

Conde (Borgarting lagmannsrett 12. januar 2007)  X 

NN (Oslo tingrett 15. januar 2007) (X) X 

Malvin Hansen (Borgarting lagmannsrett 29. januar 2007) X 

NN (Borgarting lagmannsrett 5. februar 2007) X 

Knutsen (Borgarting lagmannsrett 27. april 2007) X 

Andorsen (Hålogaland lagmannsrett 16. mai 2007) X 

Meijer Aamodt (Oslo tingrett 22. mai 2007) X 

Strømskag (Hålogaland lagmannsrett 30. april 2007) X 

Reite (Borgarting lagmannsrett 11. juni 2007) X 

Saxegaard (Borgarting lagmannsrett 8. oktober 2007) X 

Aanesen (Borgarting lagmannsrett 25. september 2007) X 

Nakkeprolaps (Rt. 2007 s. 1370) X 

NN  (Borgarting lagmannsrett 2. november 2007) X 

Aas (Borgarting lagmannsrett 13. november 2007) X 

Olsborg (Øvre Romerike tingrett 21. januar 2008) X 

Martinussen (Hålogaland lagmannsrett 25. januar 2008) X 

GH Liland (Borgarting lagmannsrett 11. februar 2008) X 

Frogner Nielsen (Aust-Agder tingrett 14. februar 2008) X 

Karlsen (Asker og Bærum tingrett 20. februar 2008) X 

Endresen (Salten tingrett 4. mars 2008) X (nakkeslengskade) X (aktuelle skulderskade) 

Andersen (Fredrikstad tingrett 7. mars 2008) X  

Endeve (Asker og Bærum tingrett 17. april 2008) X 

Kristoffersen (Borgarting lagmannsrett 2. april 2008) (X) (X) 

Stokka (Gulating lagmannsrett 18. april 2008) X (nakkeslengskade) X (prolaps i korsryggen) 

Slørdal (Inderøy tingrett 19. mai 2008) X 

Karlsen (Oslo tingrett 22. mai 2008) X 

Avdyli (Borgarting lagmannsrett 22. mai 2008) (X) X (ryggplager) 
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Rettspraksis 2008-2010 Vilkår Momenter 
Hadzic (Oslo tingrett 7. august 2008) X 

Mekdad (Gulating lagmannsrett 15. desember 2008) X 

Andersen (Borgarting lagmannsrett 8. januar 2009) X 

NN (Eidsivating lagmannsrett 9. januar 2009) X 

Turøy (Borgarting lagmannsrett 8. januar 2009) X 

Mahmod Hama (Hålogaland lagmannsrett 8. januar 2009) X [nakkeslengskade] X [prolaps] 

Skogheim (Oslo tingrett 27. januar 2009) X 

Pettersen (Oslo tingrett 29. januar 2009) X 

Haugen (Oslo tingrett 19. februar 2009) X 

Endresen (Hålogaland lagmannsrett 19. februar 2009) X [nakkeslengskade] X [prolaps] 

Kulsrud (Borgarting lagmannsrett 16. mars) X 

Aaserud (Borgarting lagmannsrett 24. mars 2009) X X 

Bringsjord (Borgarting lagmannsrett 28. april 2009) X 

Hadzic (Borgarting lagmannsrett 22. juli 2009) X [nakkeslengskade] X [prolaps] 

Dalseg (Borgarting lagmannsrett 4. august 2009) X (X) 

Karlsen (Borgarting lagmannsrett 28. august 2009) X 

Andersson (Glåmdal tingrett 12. november 2009) X 

Løkling (Bergen tingrett 24. november 2009) X 

Eriksen (Borgarting lagmannsrett 14. januar 2010)  X  

Fauskanger (Gulating lagmannsrett 1. februar 2010) X [nakkeslengskade] X [nerveskade/PTSD] 

Gjerde (Borgarting lagmannsrett 26. mai 2010) X  [hode- og nakkeskader] 

Kokslien (Borgarting lagmannsrett 4. juni 2010) X  (X)  

NN (Oslo tingrett 7. juli) X 

Lauritzen (Gulating lagmannsrett 16. august 2010) (X) [nakkeslengskade] X [korsryggskade] 

Ask (Høyesteretts dom 16. desember 2010) (X) [nakkeslengskade] 

Rettspraksis 2011→ Vilkår Momenter 

Åsta-ulykken (Eidsivating lagmannsrett 28. januar 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Brustad (Hålogaland lagmannsrett 9. februar 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Tafaj (Oslo tingrett 23. februar 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Baustad (Rana tingrett 23. februar 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Øen (Asker og Bærum tingrett 4. mars 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Segerblad (Borgarting Lagmannsrett 28. mars 2011) X [Nakke + rygg/hode] 

Hansen (Agder lagmannsrett 28. mars) X [Albueskade] 

Ørsnes (Frostating lagmannsrett 7. april 2011) (X) [aksialt støt mot hodet] 

Andorsen (Hålogaland lagmannsrett 15. april 2011) 
(X) [nakkeslengskade, stukning] 

 

NN (Drammen tingrett 6. mai 2011) 
(X) [nakkeslengskade] 

 

Seland (Jæren tingrett 6. mai 2011) 

 

(X) [rygg- og nakkeskade] 

 

Frotveit (Bergen tingrett 20. mai 2011) (X) [nakkeslengskade] 

Sandvik (Borgarting lagmannsrett 25. mai 2011) (X) [rygg- og nakkeskade] 

Klausen (Nordhordland tingrett 1. juni 2011) X [nakkeslengskade] 

Soløy (Bergen tingrett 4. juli 2011) X [ryggplager] 

Evensen (Borgarting lagmannsrett 26. september 2011) X [nakkeskade, men ikke trad. whiplash] 

Holthe (Sør-Gudbrandsdal tingrett 13. februar 2012 X  

NN (Borgarting lagmannsrett 21. januar 2013) (X) [nakkeslengskade] (X) [hjerneskade] 

Thomassen (Tønsberg tingrett 12. mars 2013) (X) [nakkeslengskade] 
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Rettspraksis 2007/2008 Vilkår Momenter 
Gravklev (Agder lagmannsrett 8. januar 2007) (X) X 

Conde (Borgarting lagmannsrett 12. januar 2007)  X 

NN (Oslo tingrett 15. januar 2007) (X) X 

Malvin Hansen (Borgarting lagmannsrett 29. januar 2007) X 

NN (Borgarting lagmannsrett 5. februar 2007) X 

Knutsen (Borgarting lagmannsrett 27. april 2007) X 

Andorsen (Hålogaland lagmannsrett 16. mai 2007) X 

Meijer Aamodt (Oslo tingrett 22. mai 2007) X 

Strømskag (Hålogaland lagmannsrett 30. april 2007) X 

Reite (Borgarting lagmannsrett 11. juni 2007) X 

Saxegaard (Borgarting lagmannsrett 8. oktober 2007) X 

Aanesen (Borgarting lagmannsrett 25. september 2007) X 

Nakkeprolaps (Rt. 2007 s. 1370) X 

NN  (Borgarting lagmannsrett 2. november 2007) X 

Aas (Borgarting lagmannsrett 13. november 2007) X 

Olsborg (Øvre Romerike tingrett 21. januar 2008) X 

GH Liland (Borgarting lagmannsrett 11. februar 2008) X 

Frogner Nielsen (Aust-Agder tingrett 14. februar 2008) X 

Karlsen (Asker og Bærum tingrett20. februar 2008) X 

Endresen (Salten tingrett 4. mars 2008) X (nakkeslengskade) X (aktuelle skulderskade) 

Andersen (Fredrikstad tingrett 7. mars 2008) X  

Endeve (Asker og Bærum tingrett 17. april 2008) X 

Stokka (Gulating lagmannsrett 18. april 2008) X (nakkeslengskade) X (prolaps i korsryggen) 

Slørdal (Inderøy tingrett 19. mai 2008) X 

Karlsen (Oslo tingrett 22. mai 2008) X 

Avdyli (Borgarting lagmannsrett 22. mai 2008) (X) X (ryggplager) 

Hadzic (Oslo tingrett 7. august 2008) X 

De fire vurderingspunktene                     
- vilkår eller momenter? 

Nakkeprolaps (Rt. 2007 s. 1370):                                                                 
 

«Lagmannsretten har gitt uttrykk for at de vilkårene som kommer til 

uttrykk i Rt. 1998 s. 1565 - Anne Lene Liedommen - også må være 

retningsgivende i dette tilfellet. I Anne Lene Liedommen ble det på 

grunnlag av uttalelsen til en rettsoppnevnt sakkyndig, basert på 

internasjonal konsensus, lagt til grunn at en kjede av betingelser må 

være oppfylt for at skader og symptomer årsaksmessig kan føres 

tilbake til en nakkesleng. Siden spørsmålet har vært reist, nevner jeg at 

alle betingelsene i Anne Lene Liedommen må være oppfylt i de sakene 

hvor de kommer til anvendelse». (avsnitt 37) 

Sammenheng med  

Underpunkt : anvendelsesområdet for «Lie»-kriteriene 
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Anvendelsesområde 

 

Regeltype 

Nakkeslengskade Andre skader 

Vilkår 

Moment K
o
n

k
re

t 
v
u

rd
er

in
g

 

Eks: PTSD 

(årsaksdiagnose) 

Eks: Andre psykiske 

lidelser 

(symptomdiagnoser) 

Eks: Rygglidelser 

Eks: Rygglidelser 

X 

M. Kjelland © 

Eks: ME (Myalgisk Encefalopati) 

De fire vurderingspunktene                                
- utarbeidelse av saksbehandlingsverktøy 

Lie-dommen           

(Rt. 1998 s. 1565) 

Generelle 

bevisprinsipper 

Spesifikke                      

bevisprinsipper (Lie-kriteriene) 

 Uavhengige sakkyndige 

 Begivenhetsnære bevis 

 To fellesspørsmål 

 Juridisk-medisinsk gjennomgang 

 

 

Presentasjon av Lie-dommen                               
– hovedpunkter i forelesningen 
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Lie-dommen           

(Rt. 1998 s. 1565) 

Generelle 

bevisprinsipper 

Spesifikke                      

bevisprinsipper (Lie-kriteriene) 

 Uavhengige sakkyndige 

 Begivenhetsnære bevis 

 To fellesspørsmål 

 Juridisk-medisinsk gjennomgang 

 

 

Presentasjon av Lie-dommen                               
– hovedpunkter i forelesningen 

 

«Lie»-kriteriene 

  
Skadeevne 

 
Akuttsymptomer 

  

Brosymptomer 

  
Forenlighet/ 

Ikke andre årsaker 

Systematisk 

gjennomgang           

av hvert punkt 
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«Lie»-kriteriene 

  
Skadeevne 

 
Akuttsymptomer 

  

Brosymptomer 

  
Forenlighet/ 

Ikke andre årsaker 

Systematisk 

gjennomgang           

av hvert punkt 

Nærmere om vanskelig konstaterbare skader                

– nakkeslengskader som eksempel 

 Skadeevne 

 Akuttsymptomer 

 Brosymptomer 

 Ikke andre plager/forenlighet 

4 bevistemaer/vilkår i årsaksvurderingen: 
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Skadeevne 
- kartlegging av hendelsesforløp 
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Skadeevne 
- rekonstruksjon av hendelsesforløp 
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Dom Hastighetsendring (km/t) Akselerasjon             

(G=9,81 m/s2) 

Lie (Rt. 1998 s. 1565) < 10-15 km/t vanligvis ikke tilstrekkelig  

Thelle (Rt. 2000 s. 418) 6-8 til 10 km/t (ikke klart angitt) 

Lehne (Borgarting lagmannsrett 24.6.2001) Ca 10 km/t = grensen 

Borgarting lagmannsrett 26.2.2003  6 km/t – tilstrekkelig 1,4 G tilstrekkelig 

Borgarting lagmannsrett 6.10.2003 13 km/t - nedre område 

Forsland (Hålogaland lagmannsrett 20.10.2003) 12,5-17,5 km/t – tilstrekkelig 2,9-4,1 G ansett tilstrekkelig 

Håheim (Oslo tingrett 23.12.2003) 10-15 km/t (”Lie”-kriteriet) 

Frostating lagmannsrett 20.1.2004 0,7-1,2 - ikke tilstrekkelig 

Moe (Borgarting lagmannsrett 21. 7 2004) 14 km/t – ”nedre sjikt” 

Andersen (Oslo tingrett 7.12.2004) 10 km/t – tilstrekkelig 

Nordahl (Gulating lagmannsrett) 17.1.2005 Klart lavere enn 10 km/t – grenseområdet 

NN (Borgarting lagmannsrett 13. februar 2007) 5-8 km/t – langt under det allment aksepterte 

Reite (Borgarting lagmannsrett 11. juni 2007) < 10 km/t – grenseområdet 

Aanesen (Borgarting lagmannsrett 25. september 2007) 8,8-9,6 km/t – ikke varig skade 

Normintervallet i rettspraksis                                       

- ”skadeevne” 

TRR-2011-2546 

Skadeevne                                   
– anvendelse i trygderettspraksis 

«Det som er omtvistet, er årsakssammenhengen mellom ulykkeshendelsen og 

Aps nåværende plager. Siden det gjelder en nakkeslengskade, skal kravet til 

årsakssammenheng vurderes etter de kriterier som framgår av Anne-Lene 

Liedommen i Rt-1998-1565. NAV Klageinstans har vist til Frostating lagmanns-

retts dom av 8. mars 2011 i sak LF-2009-121377- RG-2011-245. Den gjelder 

imidlertid en annen skademekanisme (lærer som ble dyttet av en elev). … 

 

Hastighetsendringen er i dette tilfellet beregnet av Rekon til å være mellom 

4,9 til 8,3 km/t. Det er ingen tvil om at den hastighetsendring Ap har vært 

utsatt for, er i nedre område av hva som er å anse for å ha skadepotensiale. 

Likevel er det innenfor det området som har vært godtatt i rettspraksis, … 

Konkrete forhold ved person og situasjon kan ha bidratt til skaderesultatet, i 

tillegg til selve hastighetsendringen. Retten finner det rimelig å godta at den 

kollisjonen Ap var utsatt for hadde tilstrekkelig skadepotensiale.» 
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Nærmere om vanskelig konstaterbare skader                

– nakkeslengskader som eksempel 

 Skadeevne 

 Akuttsymptomer 

 Brosymptomer 

 Ikke andre plager/forenlighet 

4 bevistemaer/vilkår i årsaksvurderingen: 

Plagene må ha oppstått  

kort tid etter ulykken 

Ulykken 

72 timer (Thelle-/Lie-dommene) 

 

Akuttsymptomer                         
– generell beskrivelse, ut fra Lie-dommen 
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TRR-2012-1177 

Akuttsymptomer                         
– trygderettspraksis: anvendelse av 

«skadenærhetsprinsippet» 

«Det er Ap som må sannsynliggjøre at de smerter hun har i ryggen 

skyldes fallet. Det fremgår av sakens opplysninger at Ap først oppsøkte 

lege for smertene 21. mars 2011, knapt fem måneder etter fallet. 

…  
 

Retten har på bakgrunn av sakens opplysninger om mer enn                       

5 måneders forløp fra uhellet under arbeid og til lege blir søkt, kommet 

til at det ikke kan legge til grunn at uhellet mest sannsynlig er årsak til 

den senere smertetilstand. Slik retten vurderer de medisinske 

opplysningene har forløpet mer til felles med belastningslidelser som 

over tid utvikler seg i muskel-/skjelettsystemet og, som etter 

folketrygdloven § 13-3 tredje ledd ikke regnes som yrkesskade.» 

TRR-2011-2546 

Akuttsymptomer                                   
– trygderettspraksis: betydningen av grunnen til 

manglende dokumentasjon 

«Når det gjelder kriteriet om akuttsymptomer, framgår at Ap kontaktet 

lege skadedagen. Hun fikk time først etter en uke, men det kan synes 

som om røntgen/MR ble bestilt på bakgrunn av samtalen. Disse 

undersøkelsene ble utført dagen etter konsultasjonen. Hun hadde etter 

egne utsagn akutte plager samme dag som uhellet med hodepine og 

oppkast. Hun ble ikke sykmeldt ved første konsultasjon etter en uke. 

Ut fra stilling og arbeidsoppgaver synes hun å ha et selvstendig arbeid 

med muligheter for å tilpasse seg i akuttfasen og senere. 
 

Sykmelding er da etter rettens mening heller ikke noe obligatorisk 

kriterium for akuttsymptomer, kun en indikasjon, avhengig av flere 

faktorer.» 
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En presisering                  
- belyst ved en ny artikkel                          

(se side 33–34) 

Nærmere om vanskelig konstaterbare skader                

– nakkeslengskader som eksempel 

 Skadeevne 

 Akuttsymptomer 

 Brosymptomer 

 Ikke andre plager/forenlighet 

4 bevistemaer/vilkår i årsaksvurderingen: 



Professor dr. juris Morten Kjelland     

Undervisning JUS, Det årlige 

trygderettskurset 11. februar 2016 17 

Det må ikke foreligge lange perioder uten plagene 

U  A 

”flere uker eller måneder”             

(Lie-dommens punkt 3) 

      
BROSYMPTOMER 

Brosymptomer                         
– generell beskrivelse, ut fra Lie-dommen 

TRR-2011-2546 

Brosymptomer                                   
– anvendelse i trygderettspraksis 

«Vedrørende kriteriet om at det må foreligge brosymptomer, viser 

retten til at Ap fikk behandling hos fysioterapeut på arbeidsplassen. 

Det er ikke opplyst når. Hun ble behandlet av kiropraktor fra ti uker 

etter uhellet. Lege ble kontaktet på ny i juni, tre måneder og tre uker 

etter forrige konsultasjon. Hun ble da sykmeldt. Hun angir selv at hun 

har hatt plager hele tiden. 
 

Retten har vært noe i tvil om det er nok dokumentasjon for bro-

symptomer. Når dette ses i sammenheng med andre forhold som lege-

kontakt skadedagen, samt at hun ikke har hatt andre plager som hun 

har vært konsultert for/behandlet og ikke sykmeldt for andre lidelser, er 

retten likevel kommet til at dette kriteriet kan anses oppfylt.» 
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En presisering                  
- belyst ved en ny artikkel                          

(se side 34–35) 

Nærmere om vanskelig konstaterbare skader                

– nakkeslengskader som eksempel 

 Skadeevne 

 Akuttsymptomer 

 Brosymptomer 

 Ikke andre plager/forenlighet 

4 bevistemaer/vilkår i årsaksvurderingen: 
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Ikke andre plager 

Ulykken 

Tidligere plager kan skape tvil om det 

foreligger årsakssammenheng 

   
SYKEHISTORIKK  

Nærmere om vanskelig konstaterbare skader                

– nakkeslengskader som eksempel 

 Skadeevne 

 Akuttsymptomer 

 Brosymptomer 

 Ikke andre plager/forenlighet 

4 bevistemaer/vilkår i årsaksvurderingen: 
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«Forløpskriteriet»                     
- sykdomsutviklingen må følge et 

traumatologisk plausibelt forløp 

TRR-2008-1289 

«Forløpskriteriet»                                   
– anvendelse i trygderettspraksis 

«Et påført ytre traume kan medføre lokal celledestruksjon. I så fall vil denne 

sette i gang en betennelsesreaksjon lokalt, hvor kroppen forsøker å tilhele den 

skaden som er oppstått. Dette fører ganske umiddelbart til symptomer i form 

av smerter, tilstivning, hevelse og så videre. Jo større skaden er, desto større 

er reaksjonen og symptomene som følger. Derfor forventes sterke 

initialsymptomer etter et påført traume. Etter dette vil symptomene gradvis 

bedres. De vil normaliseres eller gå inn i en mer kronisk fase. Skade-

mekanismer vil i seg selv ikke gi gradvis økende symptomer med økende 

grad av dysfunksjon. Det kan skje i enkelte situasjoner når skade av skjelett 

medfører tiltagende degenerative forandringer. Dette kan påvises ved 

røntgenundersøkelse. Det er således vanskelig ut fra en anerkjent 

biomedisinsk tankegang å forstå at en gradvis utvikling over år i stadig 

forverrende retning, skal utvikles på bakgrunn av en tidligere påført skade.» 



Professor dr. juris Morten Kjelland     

Undervisning JUS, Det årlige 

trygderettskurset 11. februar 2016 21 

 

                      
Avsluttende merknader                 

og refleksjoner … 

Faktisk årsakssammenheng               
Bevisbyrde – alternative årsaker 

«Jeg nevner også at selv om man ikke kan peke på noen annen forklaring på de 

smertene og den funksjonsudyktigheten som Ask har, så kan ikke det være til-

strekkelig til å konstatere at ulykken er årsaken. Jeg kan heller ikke se at det kan 

oppstilles noe vilkår om at skadevolder må påvise en annen årsak til sykdommen 

for å kunne fritas for erstatningsansvar. …» 

Høyesterett 

Endelig avklaring: Skadevolder har IKKE bevisbyrden for alternative årsaker 

Ask-dommen fulgt opp i bl.a. Ørsnes (Frostating LR 7.4.11), Andorsen (Hålogaland 

LR 15.4.11), Litangen (Haugland TR 23.9.11) og Evensen (Borgarting LR 26.9.11) 
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P-Pille II (Rt. 1992 s. 64), på s. 70 

Fremtidsperspektiver                         
– åpenhet og behov for «kursjusteringer» 

«Bevisvurderingen må skje på grunnlag av det forskningsmaterialet 

og de opplysninger som er fremlagt for Høyesterett på basis av den 

viten som nå foreligger. Det er sannsynlig at man i fremtiden vil få et 

bedre grunnlag til å trekke slutninger om disse [årsaks]spørsmål.» 

Ask (Rt. 2010 s. 1547, avsnitt 34) 

«Dersom nyere forskning tilsier at nakkeslengskader bør bedømmes 

annerledes enn det som tidligere er lagt til grunn, må kursen justeres 

i tråd med dette.» 

 Kjelland: 

 
 ”Det er fortsatt behov for presiseringer og 

suppleringer, … Kjæremålsutvalget bør etter 

mitt syn henvise flere saker til behandling; 

høyesterettsdommer i også noe mer ”alminne-

lige”/”representative” saker kan ha betydelig 

rettsavklaringsverdi.” 

 
 (Kjelland, Tidsskrift for Erstatningsrett 2004 s. 37) 

Behovet for flere rettsavklaringer 
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«Lie-dommen»                                 
- hovedlinjer og utvalgte emner 

Professor dr. juris Morten Kjelland 


