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- «Når han … ikke har vist seg i stand 

til dette [betjene elektrisk rullestol], 

ligger årsaken på det mentale plan. 

Torgersen kan lese, ord for ord, men 

er ikke i stand til å nyttiggjøre seg les-

ingen. Når det psykomotoriske tempo 

er nedsatt, innebærer dette at det kan 

gå lang tid mellom tanke og handling. 

Torgersen har en klart begrenset 

utholdenhet og blir fort trett. Han 

mister lett interessen for de aktiviteter 

som man forsøker å få han med på. 

Og han viser ikke selv noe initiativ. 

Også dette har sin årsak i de 

begrensede mentale ressurser som 

han har tilbake.»  

(RG 1995 s. 194, s. 200) 

 

 

- «Ann Kristin ble under 

fødselen … påført en omfattende 

hjerneskade. … Ann Kristin er 

snart 5 år gammel og anses som 

100 % eller mer medisinsk 

invalid.» (dommens s. 2) 
 

- «Ann Kristin er betydelig 

psykisk utviklingshemmet. Hun 

har flatt bakhode, og unormalt 

liten hjerne. Det er antatt at hun 

mentalt sett ligger på nivå med 

spedbarn på tre måneder. Hun 

har ikke språk, men lager lyder 

som de pårørende mener de til en 

viss grad kan tolke. Ann Kristin 

beskrives som en glad, smilende 

og leende jente. Man forventer 

ikke at hun mentalt sett vil utvikle 

seg mye. Det er usannsynlig at 

hun vil utvikle språk.» 

(dommens s. 18) 

- «Maria Stokstad fikk alvorlige 

skader under fødselen på 

Fylkessjukehuset i Lærdal 12 

juni 1985. Hun er blitt varig lam 

fra brystet og ned, men kan 

bruke armene. Hun er 

rullestolbruker og må i dag bruke 

korsett for å holde overkroppen 

oppreist. Det er sannsynlig at hun 

i fremtiden vil kunne mestre flere 

funksjoner enn i dag etter å ha 

gjennomgått opptrening, som 

blant annet5 vil innebære et 

institusjonsopphold på 6-8 

måneder i ungdomsårene. Det er 

regnet med at hun vil kunne bo i 

egen bolig, men hun vil hele livet 

ha behov for hjelp og pleie.»  

(Rt. 1996 s. 958, s. 959) 

- «Hukommelsestest basert på 

praktiske gjøremål i dagliglivet 

/RBMT), viser moderate 

hukommelsesvansker. … I en 

skolesituasjon viser han lesevansker 

og får ikke med seg stort av 

innholdet. … Hans Petter Løff sitter 

i manuell rullestol som han selv 

kjører ved å sparke seg fram med 

bena. … Hans Petter Løff er 

selvstendig i personlig stell med 

enkel tilrettelegging og egne teknik-

ker når det er på et tilrettelagt bad. 

Han klarer å plukke opp små ting 

med høyre hånd, men har vanske-

ligheter med å kneppe knapper og 

knytte skolissene. Han lager seg 

brødmat selv om en gang i blant 

enkel middagsmat. Han setter i opp-

vaskmaskin og rydder noe selv. I 

slike aktiviteter tar Hans Petter Løff 

selv relativt lite initiativ og trenger 

motivasjon og aktivisering, samtidig 

som han får hjelp til mye av mor og 

far.» (utdrag, med. sakkyndig Con-

radis rapport, dommens avsn. 45) 

- «Etter ulykken er hun 100% 

medisinsk og ervervsmessig ufør, 

men mentalt inntakt» (Rt. 1999 s. 

1967, s. 1967) 

 

- «Konkret har dessuten både den 

sakkyndige for Høyesterett og 

Sunnaas sykehus i uttalelse i anled-

ning saken fremhevet betydningen av 

personlig assistanse for Kate Rott 

med sikte på at hun skal få økt 

livskvalitet med aktiviteter innenfor 

det som er mulig»  

(Rt. 1999 s. 1967, s. 1976) 

- «Han pådro seg meget alvorlige hjerneskader. 

Skadene har medført lammelse i armer og ben, 

gjorde han delvis blind og påførte han store 

talevansker. Hans mentale funksjoner er imidlertid 

stort sett bevart.»  (Rt. 1993 s. 1547, s. 1547) 
 

- «Det er en annen trafikkskadet ungdom på 

hjemmet, men vedkommende har ikke 

tilsvarende intellektuelle funksjoner i behold.» (Rt. 

1993 s. 1547, s. 1557) 
 

- «Den andre unge trafikkskadde i kommunen har 

ikke intellektuelle ressurser som gjør at han kan 

plasseres sammen med Skoland. Det synes derfor 

umulig å skape noen bokollektiv hvor beboerne 

har rimelige forutsetninger for å kunne ha 

gjensidig utbytte av fellesskapet.»  

(Rt. 1993 s. 1547, s. 1557) 

- Lagmannsretten er enig med herredsretten i at 

[Bråtane] ikke uten videre har plikt til å ta imot 

et slikt [institusjons-] tilbud. Ved denne 

vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at 

A [Bråtane], til tross for at hun er lam fra 

skuldrene og ned, har nådd utrolig langt. Det 

fremgår av den medisinsk sakkyndige, 

seksjonsoverlege, dr. med. Nils Hjeltnes̀  

rapport 30. april 1999, som han utarbeidet for 

herredsretten, at hun kognitivt er «meget godt 

utrustet. Hun har greid eksamen på 

videregående skole med 5,2 i snitt og har 

imponerende orden og struktur på sin hverdag. 

Psykologisk og sosialt fungerer hun optimalt 

med godt humør og bred vennekrets».                 

(RG 2001 s. 622, s. 635-636) 
 

- «Hun [Katrine Bråtane] har utvist en sjelden 

evne til å nyttiggjøre seg den bistand hun gis, 

og lever til tross for funksjonshemningen så 

langt det er mulig et alminnelig liv. Det er ikke 

tvilsomt at den ytelsesformen som sikrer 

Katrine Bråtane et mest mulig fullverdig liv, er 

personlig assistanse.»  

(Rt. 2002 s. 1436, s. 1448) 
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- «I tillegg kommer endelig at man vil 

kunne nå et metnings-punkt for hvor 

langt As krefter rekker på dette punkt 

[sosial-medisinske behovsdekning].  

… [D]et [vil] også gå en grense for 

hvor langt A har glede av den sosiale 

kontakt og opplevelse som slike turer 

ut fra institu-sjonen er ment å gi ham. 

Etter rettens oppfatning ligger det 

således neppe noen særlig store årlige 

utgifter på dette punkt.»  

(RG 1995 s. 194, s. 202) 

- «Når for eksempel avlasterne 

aktiviserer henne med 

fysioterapi, kombinerer de det 

med småprat, sang og omsorg 

som stimulerer henne og gir 

trivsel i hverdagen. Å bidra til 

større selvstendighet og 

uavhengighet blir vanskelig i 

forhold til Fiskerstrand. Det er 

standarden for trivsel som må bli 

høyere for henne i erstatnings-

retten enn nivået for det 

offentliges tjenester. … Ekstra 

pleie, omsorg og tilsyn vil være 

nyttig.» (dommens s. 22) 
 

- Domspremissene inneholder 

for øvrig begrenset med 

uttrykkelige nyttevurderinger, 

synes mer anvendt enn omtalt. 

- «Den sakkyndige helsesjef 

Hauge har uttrykt at Maria må 

gis muligheter for et 'mest mulig 

selvstendig og fritt liv'. Han har 

kommet til frem til at Maria har 

et behov for ytelser utover de 

offentlige på ett årsverk frem til 

hun er 20 år, og et halvt årsverk 

senere, og han har da presisert 

forutsetningene slik: 'Maria som 

skadelidt skal ha krav på et tilbud 

som gir et så fullverdig liv som 

mulig I det omfang Maria selv er 

i stand til å ta i mot og nyttiggjøre 

slike tilbud.' Høyesteretts vurder-

ing må ta utgangspunkt i at bare 

nødvendige og rimelige utgifter 

skal erstattes, … Den sakkynd-

iges målformulering kan etter 

mitt syn gi et visst inntrykk av at 

han har vurdert i forhold til en 

høy behovsstandard.»         

(Rt. 1996 s. 958, s. 967) 

- «Eg har tidlegare vist til nokre 

dommar. Den nyaste av dei eg viste 

til var Rt. 2002 side 1436 (Bråtane). 

Saka gjaldt eit tilfelle med eit heilt 

anna skadenivå enn i vår sak, og den 

skadde der hadde også ei heilt 

ekstraordinær evne til å dra nytte 

av tiltaka. Det er avgrensa 

overføringsverdi frå denne saka til 

saka no. Eg viser derimot til Rt. 

1999 side 1967 (Rott), som gjaldt ei 

sak der skadane var klart større enn i 

vår sak, og der det var tilkjent 

skadebort med grunnlag av ei årleg 

sum på 80 000 kroner.» (avsn. 57) 

- «Når det gjelder virkningen av 

behandlingene for A [Rott], har den 

sakkyndige ut fra det skriftlige 

materialet i saken og sine 

undersøkelser av henne, konkludert 

med at treningsoppholdene utenlands 

ikke har hatt effekt på hennes 

funksjoner utover det som kunne 

oppnås ved behandling i Norge. … 

Behandlingsreisene har vært 

oppmuntrende for A [Rott], og hun 

kan under den intensive treningen har 

virket bedre, men dette har vært 

temporært.»                                   

(Rt. 1999 s. 1967, s. 1974) 

 

- «Besøk utenfor institusjonen … [K]ontakt med 

andre er av betydning for at Skoland skal kunne 

opprettholde sitt fungeringsnivå.»  

(Rt. 1993 s. 1547, s. 1560) 

 

- Nytte av merutgifter for å unngå depresjon, 

tiltaket var å komme ut av institusjonen 

- I Bråtanedommen legger Høyesterett til 

grunn at skadelidte får betydelig nytte for hver 

krone som tilkjennes som et supplement til de 

offentlige ytelsene, hvilket trekker i retning av 

at erstatningen blir høy.  
 

- I tillegg fremhever Høyesterett at 

«omleggingen til personlig assistanse ville gi en 

effektivitetsgevinst» (Rt. 2002 s. 1436, s. 1447) 
 

- Ved denne vurderingen legger Høyesterett 

vekt på uttalelsene fra de sakkyndige, som 

blant annet konkluderer med at Katrine 

Bråtane er «den ideelle kandidat for ordningen 

med personlig assistenter» (Rt. 2002 s. 1436, s. 

1444, fra overlege Hjeltnes erklæring til 

Høyesterett). 

 

- «Jeg er derfor kommet til at en full erstatning i 

dette tilfellet innebærer en erstatning som gir 

henne muligheten til å kjøpe personlig 

assistanse i et visst omfang i tillegg til de 

offentlige ytelsene.» (Rt. 2002 s. 1436, s. 1448) 

 

Torgersen 
(RG 1995 s. 194) 

Fiskarstrand 
(LF-2002-00869) 

Skoland 
(Rt. 1993 s 1547) 

Bråtane 
(Rt. 2002 s. 1436) 

Rott 
(Rt. 1999 s. 1967) 

Stokstad 
(Rt. 1996 s 958) 

Løff II 
(Rt. 2009 s. 425) 

Ca kr 30 000 Kr 50 000/124 000 Ca 73 000 Kr 78 000 Kr 109 000 Kr 123 000 Kr 222 000 Liten nytte 

(aktivitetsnivå) 

Beløpene er omregnet til 2015-beløp ved bruk av konsumprisindeksen, se www.ssb.no (avrundet til nærmeste hele tusen)                        Professor dr. juris Morten Kjelland 2016  
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(aktivitetsnivå) 
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