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Personskade 
 

 

Vurderingene av et 

erstatningskrav 

For å få erstatning må du ha blitt påført 

en skade etter ulykken, og denne skaden 

må ha gitt deg et økonomisk tap. 

Forsikringsselskapet er ikke ansvarlig for 

skader og tap du har fått uavhengig av 

ulykken, og det er du som må bevise at 

det er ulykken som har gitt deg skade. 

Dette spørsmålet om årsaks-

sammenheng mellom ulykken og dine 

plager er helt sentralt for 

erstatningsoppgjøret. For de fleste 

skadene, så vurderes dette ut fra fire 

sentrale momenter som du må være klar 

over. 

1. Ulykkens skadeevne 

2. Akuttsymptomer 

3. Brosymptomer 

4. Alminnelig sykdomsforløp 

 

I noen saker er dette vilkår for å få 

erstatning. 

 

Skadeevne 

Dette innebærer en vurdering av selve 

ulykken og om den i seg selv har kunnet 

påføre deg noen varige plager.  

Hvis det kan være tvil om hvor store 

krefter som var involvert i ulykken, bør du 

forsøke å samle sammen det du har av 

dokumenter som kan kaste lys over 

ulykken. Dette kan være bilder, 

avisoppslag, reparasjonsfakturaer etc. 

 

Hvis du har fått en personskade etter en trafikkulykke, kan du 

ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er 

ansvarlig for ulykken. 

Det er imidlertid mange fallgruver i denne prosessen som du 

må være klar over. Noen av de mer sentrale går vi gjennom 

for deg i dette dokumentet. 
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Akuttsymptomer 

Det vil normalt forventes at det må 

foreligge smerter ganske raskt etter 

ulykken for at ulykken skal ha medført en 

personskade. I praksis legges det stor 

vekt på om du har oppsøkt lege i tiden 

rett etter ulykken.  

 

Det kan dermed være avgjørende for ditt 

krav om erstatning at du oppsøker lege 

umiddelbart etter ulykken og sørge for at 

legen noterer ned alle plager og smerter 

du kjenner. 

 

Pass godt på at du får orientert legen om 

alle plager du opplever – også de som 

der og da virker ubetydelige.  

 

Brosymptomer 

Kravet til brosymptomer oppstilles i 

perioden fra akuttfasen frem til en 

kronisk senfase, om lag halvannet år 

etter ulykken. Dette betyr at smertene 

må være der mer eller mindre hele tiden 

fra kort tid etter ulykken. 

 

Pass derfor veldig godt på at du jevnlig 

får legen til å skrive ned hvilke plager du 

har – selv om de er konstante hele tiden 

og uten noen utvikling. Ellers vil du 

kunne oppleve at forsikringsselskapet 

avslår kravet om erstatning og viser til at 

plagene dine har blitt borte. 

 

Forenelighet 

Alle sykdommer forventes å følge 

noenlunde den samme utviklingen, i alle 

fall i hovedtrekk. Slik er det også ved 

personskader. 

 

 Den diagnosen du får vil ha et forventet 

forløp, for eksempel ved at det normalt 

vil være mest smerter i tiden rett etter 

ulykken før dette gradvis avtar inntil det 

eventuelt foreligger en mindre, konstant 

rest. 

 

Påpasselighet 

 – hele veien 

For å få gjennomslag for ditt krav om 

erstatning, bør du ha disse kravene i 

bakhodet gjennom hele prosessen slik at 

du kan bevise at du har krav på 

erstatning.  

 

Hvis du er i tvil i din sak, eller du har 

problemer med forsikringsselskapet, bør 

du ta kontakt med advokat hos oss slik 

at vi kan hjelpe deg få erstatning. 
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