Personskade Komplett
- alt du trenger for å håndtere personskadesaker
Et innføringskurs med utdypingsmoduler fra Lexia Education

KURSDAG 2

ERSTATNINGSUTMÅLING – HVILKE TAP, HVOR MYE OG HVORDAN
KONKRET BEREGNE?

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

De fire grunnleggende utmålingsprinsippene og oversikt over praktisk saksgang


Prinsippet om full erstatning, supplementsprinsippet, tapsbegrensningsprinsippet og dets mange nyanser,
prinsippet om berikelsesfradrag. Alle med tilhørende dommer og eksempler



Presentasjon av «det store bildet» i praktisk saksgang, basert på Anne Grethe Kjellands saksbehandlingssystem

Foreleser: Advokat Anne Grethe Kjelland
10.30-10.45

Pause

10.45-11.30

Forsørgertap etter trafikkskader/pasientskader og yrkesskader


Hvem tilhører den vernede kretsen?



Hovedkomponentene i det rettslige forsørgertapsbegrepet i lys av nyere rettspraksis



Praktisk gjennomføring av en forsørgertapssak

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co
11.30-11.45

Pause

11.45-12.30

Merutgiftserstatning – hvor går grensene for hva som er «nødvendig og rimelig»?


Begrepet «nødvendig og rimelig»: En presisering av prinsippet om full erstatning, men også noe mer



Samspillet mellom trygd og erstatning (og juss og medisin); presentasjon av «Kategoriskjemaet»



Ulike typer merutgifter, med tilhørende dommer og eksempler. Utdypende om behandlingsutgifter



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

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland
Hjemmearbeidstapet – hva menes med «arbeid i heimen». Og hva er det verdt?


Hva er innenfor og hva er utenfor begrepet «arbeid i heimen» i skadeserstatningsloven § 3-1 (2)?



En firetrinnsmodell for utmålingen, med praktiske eksempler basert på rettspraksis



Hvordan treffe riktig erstatningsnivå? Og hvordan legge opp bevisføringen?



Kort om hjemmearbeid ved særskilte erstatningsordninger



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

Foreleser: Professor dr. juris Morten Kjelland
12.30-13.15

Lunsj

13.15-14.00

Merutgifter og hjemmearbeidstap. Konkrete regneeksempler og bruk av beregningsverktøy


Presentasjon av praktiske regneeksempler



Forholdet til velferdsrettslige ytelser; ytelser og tjenester



Underveis knyttes eksemplene opp mot bruken av regneprogram

Foreleser: Anne Grethe Kjelland
14.00-14.15

Pause
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14.15-15.00

Inntektstapet. Konkrete regneeksempler og bruk av beregningsverktøy


Materielle og bevismessige regler for fastsettelse av lønnsinntektstap



Forholdet til sykdomsbaserte trygdeytelser; sykepenger – arbeidsavklaringspenger – uføretrygd



Gjennomgangen av regneeksemplene fortsetter, men vinkles her mer inn mot konkrete tapsberegninger



Casene som presenteres speiler praktisk viktige situasjonstyper



Underveis trekkes det linjer tilbake til gjennomgangen av de juridiske utmålingsprinsippene

Foreleser: Anne Grethe Kjelland
15.00-15.15

Pause

15.15-16.15

Erstatning for tapt livsutfoldelse – menerstatning. Konkrete regneeksempler og bruk av beregningsverktøy


Oversikt over vilkårene for og utmålingen av menerstatning, herunder koblingen til folketrygdens system



Kort om reduksjonsmetoden



I hvilken grad kan menerstatningen justeres som følge av individuelle forhold hos skadelidte (gruppeopprykk)?



Betydningen av skadelidtes inngangsinvaliditet – oppsummering av gjeldende rett (onlinekurs av Morten
Kjelland inkl. i prisen)

Foreleser: Anne Grethe Kjelland

Panoramablikk på NY barneerstatning med visning av online-modulen (integrert i kursprisen)
Foreleser: Anne Grethe Kjelland

Erstatning for tort og svie – grunnstrukturen ved oppreisningserstatning.


Oversikt over vilkårene for og utmålingen av oppreisning, herunder forholdet til strafferetten



Hvem kan pålegges et oppreisningsansvar og hvem kan kreve oppreisningserstatning?



Når «kan» ikke alltid betyr kan … En gjennomgang av ordlyd vs. høyesterettspraksis



Hvordan finne riktig oppreisningsnivå? Skjønnsmessig og normert oppreisning. Presentasjon av domsbaserte
hjelpeskisser

Foreleser: Morten Kjelland

16.15-16.25

Kort strekk & servering

16.25-17.10

Matnyttig etikk – når vi strekker oss for langt for klienten (i denne timen: enkel servering mens vi ser på case)
Foreleser: Anne Grethe Kjelland med nettbasert innspill fra professor Sverre Blandhol, Det juridiske fakultet, UiO

17.10-17.20

Pause

17.20-18.00

Spesialisterklæringer – hva kjennetegner den gode erklæring?


Sakkyndigrollen, sentrale medisinske begreper og mandater



Hovedtrinnene fra oppdrag til erklæring



Gjennomgang av anonymiserte erklæringer; årsaksvurderinger, funksjonsvurderinger og
invaliditetsvurderinger



Hva kjennetegner den gode erklæring? Refleksjoner og utfordringer

Foreleser: Spesialist i fysikalsk medisin, lege Thomas Glott, Sandvika Nevrosenter
18.00
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