
Professor dr. juris Morten Kjelland 
Domsnotat 
 

Samuelsen (Rt. 2008 s. 1646)                

– hovedtrekkene i Høyesteretts argumentasjon 
 

Av professor dr. juris Morten Kjelland 

 

1. Høyesterett tar utgangspunkt i selve ordlyden i ysfl. § 11 første ledd bokstav c), og uttaler 

at «[e]tter ordlyden gjelder bokstav c annen skade og sykdom som ikke er dekket etter 

bokstavene a eller b.» (avsnitt 35). En alminnelig språkforståelse av ordlyden tilsier derfor at 

bokstav c) også kan supplere bokstav a).  

2. Problemstillingen er etter dette avgrenset til om det er grunnlag for en innskrenkende 

tolkning av ordlyden. Førstvoterende stiller spørsmål om det er «grunnlag for en 

innskrenkende fortolkning, slik at bestemmelsen bare gjelder for skader og sykdommer av 

samme slag som de som dekkes av bokstav b.» (avsnitt 35). I denne vurderingen går retten 

rettskildemessig til verks. 

3. Høyesterett drøfter deretter hva som kan utledes av forarbeidene, og starter med de 

generelle merknadene. Der fremheves særlig tre forhold/hensyn:  

 For det første er det et grunnleggende rettferdssynspunkt at arbeidstakere ikke 

bør bære følgene av arbeidsulykker og skadelig påvirkning i arbeidsforhold. 

 For det andre at arbeidstakere kan i liten grad selv kontrollere risikoen.  

 For det tredje at arbeidsgiver kan «bake inn» økonomiske følger som en konstant 

og beskjeden produksjonsomkostning (forsikringsordninger).  

Mot denne bakgrunn uttaler førstvoterende: «Etter min mening tilsier disse hensyn at arbeidstakere 

ikke pålegges risikoen for skader som denne sak gjelder.» (avsnitt 40) 

4. Høyesterett drøfter deretter hva som kan utledes av forarbeidene, og starter med de 

spesielle merknadene. Der fremheves særlig følgende forhold/hensyn:  

 Bokstav c åpner for at også andre skader enn de som er nevnt i bokstav a 

og b kan gi rett til dekning.  

 Ikke meningen at belastningslidelser skal dekkes etter bokstav c.  

Mot denne bakgrunn uttaler førstvoterende: «Selv om forarbeidene bare omtaler yrkessykdommer 

og supplering i forhold til listesykdommene, viser de spesielle merknader til § 11 i proposisjonen side 

89 som jeg har referert, at også andre skader enn de som er nevnt i bokstavene a og b kan gi rett til 

dekning under yrkesskadeforsikringen.» (avsnitt 41) 
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Etter å ha belyst så vel de generelle som de spesielle merknadene i forarbeidene, foretar 

førstvoterende en deloppsummering: «Etter min mening følger det direkte av lovteksten at bokstav c 

også supplerer bokstav a. En begrensning av bokstav c til bare å gjelde i forhold til bokstav b, er i strid 

med lovens klare ordlyd og måtte i tilfelle utrykkelig framgått av lovforarbeidene.» (avsnitt 41) 

5. Videre belyses tidligere rettspraksis. Blodpropp (Rt. 2004 s. 261) er sentral. Her uttaler 

Høyesterett at «det [må] legges til grunn at bestemmelsen i § 11 første ledd bokstav c 

supplerer bestemmelsen i bokstav b og ikke er tilsiktet å ha et vidt anvendelsesområde.» 

(avsnitt 32 og 46). Det er riktignok bare forholdet mellom bokstav c) og b) som 

direkte/uttrykkelig omhandles, men Høyesterett synes å ha forutsatt at bokstav c) også 

supplerer bokstav a). Dette blir presisert i den «etterfølgende tolkningen» Høyesterett 

foretar i Samuelsen (Rt. 2008 s. 1646). Førstvoterende ordlegger seg slik: «Dommen i Rt. 

2004 gjaldt sykdom. Spørsmålet om bokstav c også kan supplere bokstav a om yrkesskade 

ved arbeidsulykke, synes forutsatt, men er ikke nærmere omtalt, jf. avsnitt 32.». Tidligere 

høyesterettspraksis tilsier gir dermed støtte for at ysfl. § 11 bokstav c) supplerer både 

bokstav a) og b).  

  

6. Til slutt drøfter Høyesterett ulike reelle hensyn. Med dette menes hensynet til en generelt god 

regel og/eller et godt resultat i det enkelte tilfellet. Førstvoterende bemerker at «utviklingen har gått 

i retning av å utvide dekningen for skader som skyldes spesielt tunge løft» (avsnitt 44). Det vises til 

Skygge (Rt. 2005 s. 1757, avsnitt 51), hvor det ikke ble oppstilt tilleggskrav om ytre hending (til tross 

for ordlyden). Synspunktet er videreført i Pall (Rt. 2007 s. 882), der Høyesterett stadfester at det 

«ikke kan stilles noe absolutt krav om ytre hending» (avsnitt 37). Det blir også vist til nyere 

trygderettspraksis. Etter å ha skissert denne rettsutviklingen, uttaler førstvoterende i Samuelsen-

dommen: «Etter nyere trygdepraksis og avgjørelsene i Rt. 2005 s. 1757 og Rt. 2007 s. 882 kan spesielt 

tunge løft i seg selv gi grunnlag for yrkesskadedekning etter § 11 første ledd bokstav a. … 

Merkostnadene for arbeidsgivere for å dekke skader [etter c] ved spesielt tunge løft kan neppe være 

vesentlige.» (avsnitt 46). 

Sammenfatningsvis kommer Høyesterett til at det generelt er grunnlag for å la ysfl. § 11 første ledd 

bokstav c) supplere (også) bokstav a) om de såkalte «egentlige» yrkesskadene. 
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