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Personskade Komplett 

- alt du trenger for å håndtere personskadesaker 

Et innføringskurs med utdypingsmoduler fra Lexia Education 

 

 

KURSDAG 1 ANSVARSETABLERING – HVORDAN AVGJØRE OM DET OVERHODET 

FORELIGGER ANSVAR? 

 

 

9.00-9.30 Registrering & kaffe 

9.30-9.45 Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program, herunder kobling til online-kursene  

9.45-10.30 Bilansvaret 

 Et lovfestet objektivt ansvar; lovens virkeområde 

 Utdypende om «gjer»-kriteriet i lys av 30 års høyesterettspraksis 

 Hovedtrekkene i den komplekse kollisjonsregelen i bilansvarsloven § 8 

 Kort om personlig ansvar og forholdet til utmålingsreglene 

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

10.30-10.45 Pause 

10.45-11.30 Yrkesskadeansvaret – inngangskriteriene 

 Særfordeler i trygden – «hvem, hva, hvorfor» 

 Bedriftsvilkårenes formål og funksjon 

 Generelle grensedragninger, i lys av forarbeider og praksis 

 Utdypingsemne 1: Utflukter i regi av arbeidsgiver – hvor går grensen mellom arbeid og fritid? 

 Utdypingsemne 2: Reiser til og fra arbeid – en hovedregel med mange og viktige nyanser 

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland, Advokatfirmaet Robertsen 

11.30-11.45 Pause 

11.45-12.30 Yrkesskadeansvaret – arbeidsulykkebegrepet og yrkessykdommer 

 Et flersporet system, flere veier til dekning, samspillet mellom trygd og erstatning 

 Det markerte arbeidsulykkebegrepet – hvordan har rettspraksis definert «plutselig og uventet» hendelse? 

 Det avdempede arbeidsulykkebegrepet – hvor går grensen for «ekstraordinær belastning»? 

 Yrkessykdommer: hovedtrekk i ordningen i et praktisk perspektiv 

 Presentasjon av en hjelpeskisse som systematiserer rettspraksis 

Foreleser: Morten Kjelland 

12.30-13.15 Lunsj 

13.15-14.00 Pasientskadeansvaret 

 En oversikt over mangfoldet av ansvarsgrunnlag 

 Pasientskadelovens hovedregel i § 2 a; «svikt»-begrepet slik det er presisert og utviklet i praksis og teori 

 Sikkerhetsventilen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd; sammenhenger med helserettens informasjonsregler 

 Kort om gangen i en pasientskadesak 

Foreleser: professor dr. juris Aslak Syse 

14.00-14.15 Pause 
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14.15-15.00 

 

 

 

Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker – alminnelige prinsipper 

 «The spine of tort law», presentasjon av en hjelpeskisse over årsaksvurderingens kronologi 

 Årsaksvurderingens utgangspunkter: betingelseslæren og sårbarhetsprinsippet 

 Hvor langt rekker erstatningsansvaret? Presentasjon av tre viktige avgrensningsregler 

 «PRO-tip» basert på analyser av ca. 4500 avgjørelser om personskadeerstatning 

 Presentasjon av et praktisk vinklet arbeidshefte med hjelpeskisser, basert på egne forskningsarbeider 

Foreleser: Morten Kjelland 

15.00-15.15 Pause 

15.15-16.00 Årsakssammenheng og bevis i personskadesaker – vanskelige konstaterbare skader med vekt på 

nakkeslengskader 

 Presentasjon av de fire domstolsskapte juridisk-medisinske beviskriteriene 

 Kan de fire beviskriteriene overføres til andre skadesituasjoner enn nakkesleng? Kort om milde traumatiske 

hjerneskader, artroseutvikling og posttraumatiske stresslidelser (PTSD) 

 Juridisk-medisinsk gjennomgang av hvert enkelt beviskriterium, med belysning av sentrale dommer og viktige 

vurderingspunkter for praktisk saksbehandling (sjekkliste) 

 Presentasjon av et praktisk vinklet arbeidshefte med hjelpeskisser, basert på egne forskningsarbeider 

Foreleser: Morten Kjelland 

16.00-16.15 Pause 

16.15-17.00 Frister i personskadesaker 

 Oversikt over de mange og ulike typene fristregler (meldefrister, foreldelsesfrister mv.) 

 Avgrensning av problemfeltet – hva er det viktigste å være bevisst på? 

 Utdypingsemne: Når begynner fristene i personskadesaker å løpe?  

 Refleksjoner fra en advokat som har arbeidet på begge sider 

Foreleser: Eivind Grande 

17.00-17.15 Pause 

17.15-17.45 Skadelidtes medvirkning 

 Et tema som i praktisk/prosessuelt perspektiv er nært forbundet med ansvarsetableringen 

 Gjennomgang av hovedpunktene i avkortningsvurderingens kronologi, basert på et hjelpeskjema 

 Sentrale utviklingstrekk i nyere høyesterettspraksis 

Foreleser: Morten Kjelland 

17.45-18.00 Når det foreligger oppfyllelse av flere ansvarsgrunnlag – kan skadelidte velge? Og hva må vurderes? 

 En begrenset valgadgang – men hvor begrenset? 

 Hvordan valget av ansvarsgrunnlag kan innvirke på erstatningsoppgjøret; juridiske og strategiske avveininger 

Foreleser: Anne Grethe Kjelland 

18.00 Kursslutt 

 

 

  




